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Tempo em Goiânia
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As rodovias estaduais podem ganhar uma técnica mais barata para fazer o asfaltamento. Um teste dessa na-
tureza está sendo feito em um trecho de 1,6 quilômetros da GO-070, entre Goiânia e Goianira. Cidades 9

Goinfra testa método em rodovias deterioradas

Temperatura pode cair até
zero grau com onda de frio
A última semana de julho em Goiás pro-
mete dias mais frios com a chegada da 3ª
onda de frio do mês e do ano no Estado. O
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
publicou o aviso de Alerta Laranja, devido

ao declínio de temperatura no Estado e apa-
rente risco à saúde. Na região Sudoeste do
Estado, as temperaturas poderão ficar entre
0°C e 3°C, como foi visto na última onda de
frio. Já na região Central de Goiás, as tem-

peraturas podem variar de 8°C a 10°C. Massa
de ar polar deve chegar ao continente na
próxima quinta-feira (29) é considerada de
intensidade forte. Especialistas apontam cui-
dados com a saúde no período. Cidades 11

Covid-19 muda rotina das
crianças e acende alerta

para obesidade

FREdERiCO NACRuth

Opinião 3

laços familiares e 
herança entre 

diferentes gerações

ElAiNE RibEiRO

Opinião 3

Jota Eurípedes

Paço anuncia
prioridades para
os próximos anos
Plano Plurianual será apresen-
tado em audiência pública nesta
terça-feira, 27, às 9 horas. 
Política 2

Vereadores
acumulam faltas
e baixa produção 
Somente nove, dos 35 parlamen-
tares, participaram de todas as
sessões da Câmara Municipal.
Política 6

PC impõe sigilo
nos gastos da
operação Lázaro
Após diversos pedidos de infor-
mações sobre os custos envol-
vendo a operação de buscas de
Lázaro Barbosa, a Polícia Civil de
Goiás (PCGO) impôs sigilo de cin-
co anos a respeito do assunto re-
ferente aos gastos. Cidades 10

386 mil doses
chegam a Goiás
nesta semana
Nesta terça-feira (27), serão 34.600
imunizantes da AstraZeneca e
120.200 vacinas Coronavac. O
próximo carregamento chega ao
Estado amanhã (28), com 159.120
doses da AstraZeneca e 72.540 da
Pfizer. Cidades 10

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: “PT prepara palan-
que em Goiás para Lula”,
diz presidente estadual.
Política 2

Jurídica: STJ admite medidas
executivas atípicas em im-
probidade administrativa.
Cidades 10

esplanada: Almoço entre do-
nos do PIB revela expectati-
vas da reforma tributária.
Política 6

tAdeu esclArece 
boatos em relação
a atacante 
Goleiro se mostrou bastante in-
comodado com pergunta de
repórter após jogo diante da
Ponte Preta: “Querem criar
um problema”.
Esportes 7

Última semana de julho promete temperaturas baixíssimas em várias regiões do estado

Sonoridade afro-brasileira; Ros4 lança EP
'Deyse Ex Machina' com cinco faixas
Essência 13

Monólogo ‘Nefelibato’ traz a
trágica realidade de Anderson
Essência 15

ONG Cinema Nosso faz
intercâmbio cultural
Essência 14

Essência
Após vitóriA,
formação do
Atlético pode mudar
Rubro-negro voltou a vencer na
última rodada após utilizar três
volantes no meio-campo, mas
formação não está garantida
para a Copa do Brasil.
Esportes 8



O governador Ronaldo Caiado sancionou o projeto de
lei que autoriza o Governo de Goiás a transferir área to-
tal de 175 hectares da Plataforma Logística Multimodal de
Anápolis para a Companhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Goiás (Codego).

O espaço será utilizado para o assentamento de novas
empresas. O presidente da Codego, Renato de Castro, par-
ticipa da solenidade e estima que a vinda de novas in-
dústrias para o local deve gerar aproximadamente 5 mil
novos empregos diretos.  

Na oportunidade também foi assinado o termo de as-
sentamento para que quatro indústrias ampliem suas plan-
tas fabris no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com
investimentos na ordem de R$ 56,4 milhões e expectativa
para criação de mais de 500 postos de trabalho, e anuên-
cia para que os Correios implantem uma agência empre-
sarial no Daia.

A unidade será a segunda no País a funcionar dentro
de um distrito industrial com 1.100 metros quadrados de
área construída, com estacionamento de veículos e espa-
ço para carga e descarga de encomendas.

Em junho, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou
o projeto de lei nº 5988/21, proposto pela Governadoria
do Estado, que autorizou a transferência das duas áreas
para a Codego.  A incorporação dos terrenos possibilitará
a criação de 108 módulos industriais, que serão desti-
nados ao assentamento de novas empresas no Distrito
Agroindustrial de Anápolis (Daia).
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Governador
autoriza
transferência de
área para a Codego

Raphael Bezerra

A prefeitura de Goiânia di-
vulga hoje os investimentos e
as políticas públicas que serão
prioritárias para a gestão mu-
nicipal nos próximos quatro
anos. As diretrizes, os objetivos
e as metas que constam no
Plano Plurianual (PPA) serão
abordados em audiência pú-
blica que será realizada e trans-
mitida online. Durante a ação,
os cidadãos poderão conhecer
e debater as particularidades
das políticas públicas, as metas
fiscais e financeiras, os públi-
cos-alvo, entre outros.

A elaboração do PPA 2022-
2025 envolve 72 programas es-
truturados em três diferentes
eixos: Qualidade de Vida, Com-
petitividade e Gestão Eficiente.

O primeiro é o mais substancial
deles, com abordagens sobre
saúde, segurança, proteção so-
cial, sustentabilidade e meio
ambiente, mobilidade urbana
e integração metropolitana,
habitação e ordenamento ur-
bano, além de lazer, esporte e
cultura. Já o segundo envolve
desenvolvimento econômico,
turismo, tecnologia e educação.
O último eixo trata de gestão
pública, fiscal e tributária e
também do conceito de cidade
inteligente. 

Na audiência pública serão
tratados, por exemplo, as defi-

nições de programas para for-
talecimento da atenção espe-
cializada em média complexi-
dade, da vigilância em saúde e
da assistência farmacêutica; o
apoio à mulher e à pessoa por-
tadora de deficiência; a pro-
moção turística e de políticas
públicas de lazer; o desenvol-
vimento econômico e o incen-
tivo a produção; bem como a
modernização da administra-
ção pública. 

“O PPA é um importante
instrumento estratégico e po-
lítico que evidencia o programa
de trabalho do governo”, ex-

plica o diretor de Planejamen-
to e Orçamento da Secretaria
Municipal de Finanças, Hermes
Oliveira. A versão final do PPA
2022-2025 foi validada pelo
prefeito Rogério Cruz em reu-
nião na Secretaria Municipal
de Finanças (Sefin) na última
quarta-feira, dia 21. Por lei, o
Plano Plurianual tem duração
de quatro anos, com início no
segundo ano de mandato vi-
gente, e fim no primeiro ano do
governo sucessor. O objetivo é
que haja continuidade do pro-
cesso de planejamento. 

Previsto na Constituição

Federal, o Plano Plurianual é
um instrumento de planeja-
mento governamental de mé-
dio prazo. Além dele, o mode-
lo orçamentário brasileiro é
composto de outras duas fer-
ramentas: a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), que
também será tema de audiên-
cia pública nesta terça-feira, e
a Lei Orçamentária Anual
(LOA). Em resumo, o PPA tem
a função de planejar, a LDO de
orientar e a LOA de alocar os
recursos necessários para via-
bilizar o planejamento. (Es-
pecial para O Hoje)

Prefeitura divulga as diretrizes do Plano Plurianual em audiência pública que será transmitida pelas redes sociais

Plano Plurianual será
apresentado em
audiência pública
nesta terça-feira, 27,
às 9 horas. Cidadãos
podem participar por
meio de live com
transmissão
simultânea no
Instagram e no
Facebook da
Prefeitura de Goiânia

“PT prepara palanque em Goiás
para Lula”, diz Kátia Maria 

A presidente do Partido dos Trabalhadores em
Goiás, Kátia Maria afirmou à coluna que a legenda
tem feito discussões para construir propostas a se-
rem apresentadas à sociedade nas eleições 2022. De
acordo com a dirigente, ela tem feito diversos diá-
logos com diferentes setores da sociedade. O PT está
organizado em 220 municípios do estado. Para Ká-
tia, há uma preocupação de preparar a agenda pro-
gramática, além disso a formatação das atividades
políticas, que neste instante estão afetadas por
conta da pandemia da Covid-19. “Nós vamos apre-
sentar o nosso projeto para Goiás
e estaremos fazendo de forma
ampliada, estamos agindo
aqui para ganhar muscu-
latura, para que o PT go-
verne o Brasil novamen-
te”, disse Kátia Maria. A
dirigente partidária
ressaltou que tem con-
versado com lideran-
ças de outros partidos
para além do projeto da
pré-candidatura de Lula,
a legenda chegue com com-
petividade nas eleições do
ano que vem. 

PP
O Partido Progressistas (PP) prepara uma série de

filiações durante o período da chamada janela par-
tidária, no ano que vem. Líderes Bolsonaristas
aguardam a possibilidade de filiação do presidente
Jair Bolsonaro ao partido. Ministros do governo
Bolsonaro poderão ingressar na legenda e pode ha-
ver desdobramentos em Goiás.

Tarcísio
Entre os preferidos de Bolsonaro, Tarcísio de Frei-

tas não tem partido e é cotado para disputar desde o
governo de São Paulo até o Senado por Goiás, Mato
Grosso ou Brasília. O PP é o partido em que Bolsona-
ro ficou mais tempo em seus 27 anos como deputado.
Foram 11 anos. Eles só saiu para o PSC, em 2016, por-
que o PP à época disse não lhe daria legenda para con-
correr à Presidência. 

Conversa
A possível ida de Tarcísio de Frei-

tas para o PP teria que ser acordada
com Alexandre Baldy, presidente es-
tadual do partido e que é cotado
para disputar cargo ao Senado, mas
que busca ampliar espaços no go-
verno Bolsonaro.

Folha de pagamento
Contrato da Prefeitura de Goiâ-

nia com o Instituto Brasileiro de
Tecnologia, Empreendedorismo e
Gestão-  BR TEC terá validade de
até 180 dias. O contrato firmado é
relativo a estudos para a venda da
Folha de Pagamento dos cerca de
50 mil servidores da administração
municipal.

Valor
O valor do contrato é de R$ 49 mil.

O BR TEC é de Belo Horizonte- MG. A
instituição é responsável por cons-
truir a minuta do edital, termo de re-
ferência e outros instrumentos para
a realização de um processo licitató-
rio/negociação que resultará na es-
colha de instituição financeira que
fará a gestão dos ativos.

Filiação
O ex-deputado e irmão da du-

pla Zezé Di Camargo e Luciano,
Wellington Camargo assinou ficha
de filiação do PSDB. O ato de as-
sinatura ocorreu ao lado do ex-go-
vernador de Goiás, Marconi Pe-
rillo e do secretário executivo do
partido, Paulo de Jesus. Welling-
ton é cantor gospel.

2 A matéria é de autoria da depu-
tada estadual Lêda Borges (PSDB). O
aumento do limite é temporário e
em decorrência de crise econômica
provocada pela pandemia.

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Paço define as prioridades
de Goiânia entre 2022 e 2025

Espaço será utilizado para assentar novas empresas 
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Covid-19 e a 
obesidade infantil

Elaine Ribeiro

Nossa história de vida é marcada por laços fa-
miliares e herança daqueles que nos formaram
e deixaram em nós suas histórias. Neste tempo
de pandemia, em que tantas mudanças nos fo-
ram impostas, esses laços podem ter sido aba-
lados pela necessidade da separação de nossos
familiares e amigos.

Por amor e pelo desejo de cuidar, fomos afas-
tados daqueles que mais amamos e, com isso, so-
fremos pela distância. Muitos relatam a dor
pelo afastamento, que se deu, em especial, com
os mais velhos ou de saúde mais frágil.

Para muitas famílias, os avós fazem parte de
uma rede de apoio familiar, uma vez que muitos
netos são cuidados por eles enquanto os filhos tra-
balham. E, nesse tempo de readaptação, não foi
apenas a falta do cuidado, mas a falta da troca afe-
tiva no desenvolvimento dos netos que chegou
para muitos de forma muito complicada. 

Ao passo que a vacinação avança e nos traz
um pouco mais de tranquilidade para o convívio,
com os devidos cuidados para a reaproximação,
vamos retomando a vida, os laços, particular-
mente, com nossos avôs e avós.

Nessa reaproximação é preciso que se avalie
bem a condição clínica daqueles que forem se
reaproximar dos avós. Se eles cuidam de seus fi-
lhos, seja zeloso ao pensar que nem sempre eles
poderão estar por perto, caso surja alguma alte-
ração de saúde. 

É importante destacar a relação de cumplicida-
de existente entre avós e netos, sendo uma das he-
ranças mais bonitas existentes em uma família. É no
relacionamento com os avós que temos contato di-
reto com nossa história e vamos reconhecendo em
nós cada jeito de ser, formas de expor e até mesmo
falar, costumes alimentares, hábitos de vida. 

Por isso, que possamos refletir sobre como é
bom conviver com nossos idosos! Os avós trazem
história, memória e experiências. Embora minha
avó tenha falecido há muito tempo, trago bem

viva em mim as memórias dessa convivência e
do carinho. Por morarmos em cidades diferentes,
cada viagem era um presente. Ah, quanta sau-
dade! Como é bom e importante aproveitar a pre-
sença viva e intensa dos avós. 

Num tempo onde falamos tanto sobre as di-
ferenças entre gerações, ao ponto até mesmo de
desrespeito entre idades e hierarquia, é preciso
retomar a importância da troca entre gerações.
Não se trata de excluir, mas sim de integrar. E
trazer nossos avós novamente para as relações
familiares significa ainda colaborar para a boa
saúde emocional. 

Na minha prática clínica, foi muito comum
perceber queixas de depressão, ansiedade, tris-
teza, irritabilidade, lapsos de memória, ou seja,
um declínio cognitivo significativo esteve pre-
sente em idosos, portanto, todos nós tivemos
sim, perdas emocionais e físicas nesse tempo,
que aos poucos e com todo zelo possível, vão sen-
do reestabelecidas.

No primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos,
25 de julho de 2021, lembremos das palavras do
papa Francisco na sua mensagem para essa data:
“Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas
ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se
te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem
ou já avançado nos anos, se ainda és autônomo ou
precisas de ser assistido, porque não existe uma ida-
de para aposentar-se da tarefa de anunciar o
Evangelho, da tarefa de transmitir as tradições aos
netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair
de si mesmo para empreender algo de novo”.

Embora a tecno-
logia seja um grande
alívio e fonte de
aproximação, os con-
tatos presenciais,
são, sim, fonte es-
sencial no relaciona-
mento, troca e for-
mação de nossos vín-
culos afetivos.

Frederico Nacruth

A crise sanitária mudou radicalmente a rotina
das pessoas pelo mundo, e com as crianças não
foi diferente. Devido ao isolamento social para
evitar o contágio causado pelo novo coronavírus
– denominado SARS- CoV-2, causador da doen-
ça Covid-19 –, o público infanto-juvenil precisou
deixar o espaço escolar, ficando mais tempo em
casa. O fato passou a preocupar especialistas da
área da saúde. Pesquisadores da Escola Mailman
de Saúde Pública, da Universidade de Columbia
(EUA), publicaram artigo na revista Obesityjus-
tificando preocupações sobre o aumento no ín-
dice de obesidade entre as crianças na pandemia,
principalmente no período das fé-
rias de verão.

O levantamento aponta que, em
1980, cerca de 5% das crianças e
adolescentes estadunidenses com
idades entre 2 e 19 anos eram obe-
sos, de acordo com o Centros de Con-
trole e Prevenção de Doenças dos Es-
tados Unidos (CDC). Dados recentes
apontam que em 2018, 19% delas es-
tavam com obesidade e 16% eram
consideradas acima do peso, ou
seja, o reflexo disso significa mais
crianças vivendo com doenças re-
lacionadas, como diabetes tipo 2 e
hipertensão.

Medições no Índice de Massa
Corporal (IMC) em mais de 500 mil crianças com
idade entre 2 e 17 anos, no Hospital Infantil da
Rede de Cuidados da Filadélfia, apontaram que
de janeiro de 2019 a dezembro de 2020 aumen-
tou de 13,7% para 15,4% a prevalência da obe-
sidade. Número ainda mais alto entre crianças
negras e latinas, que estão em famílias com
rendas mais baixas, consumindo alimentos mais
baratos e, consequentemente, menos nutritivos.

A explicação para a alta no índice de obe-
sidade e sobrepeso comparando o ano esco-
lar e as férias de verão é a seguinte: as esco-
las costumam servir refeições nutricional-
mente mais balanceadas do que as oferecidas
em casa e em horários regulares. Além disso,
são oferecidas oportunidades para atividades
físicas, que são mais limitadas para crianças
que moram em bairros sem instalações ao ar
livre ou que não são seguros. A restrição faz
com que o público infanto-juvenil passe mais
tempo em frente às telas, sedentárias e, mui-
tas vezes, se alimentando de lanches calóri-

cos e muito pouco nutritivos.
O fato é que, o mundo vive os reflexos da cri-

se da Covid-19. No Brasil não é diferente. Quan-
do não é a fome que assola as famílias de bai-
xa renda, são as refeições não balanceadas que
tomam conta dos lares brasileiros. Comer mal
na infância pode causar obesidade na vida
adulta. É o que mostra um estudo do Núcleo de
Pesquisa Epidemiológicas de Nutrição e Saúde
(NUPENS) da Universidade de São Paulo (USP),
em parceira com o Imperial College London, no
Reino Unido. No caso das crianças britânicas,
60% das calorias da alimentação vem de ali-
mentos ultra processados.

No Brasil, um estudo semelhante já está em
curso desde janeiro. A meta é acom-
panhar 200 mil pessoas de diferen-
tes faixas etárias e classes sociais, e
identificar características da ali-
mentação brasileira que aumen-
tem ou diminuam o risco de doen-
ças crônicas, como obesidade, dia-
betes e hipertensão.

Considerada uma doença crô-
nica, a hipertensão, na maioria
das vezes incurável, deve ser tra-
tada rapidamente, uma vez que
mudanças simples podem contri-
buir para a reversão do quadro. E
é justamente a obesidade infantil a
vilã. A doença tem sido um fator di-
retamente relacionado ao proble-

ma. Pacientes jovens podem apresentar uma
causa secundária, como um estreitamento da ar-
téria do rim, estreitamento da aorta e algumas
alterações metabólicas, como apneia do sono e
pequenos tumores benignos. Tratados esses
problemas, é possível reverter a hipertensão se-
cundária. O não tratamento adequado pode cau-
sar infarto, AVC e problemas renais. Por isso,
identificar o problema no início e manter a
doença controlada são fatores essenciais.

Para combater a
obesidade, vemos a
urgência de ações de
saúde pública para
regulamentação da
publicidade e mar-
keting na venda de
ultraprocessados e a
importância de ins-
truir a população
quanto aos seus ris-
cos à saúde.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Frederico Nacruth Mé-
dico cardiologista, PhD
em Medicina Intensiva

Elaine Ribeiro é psicóloga
clínica e organizacional 

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o se-
questro da humanidade, os castigos, a impossibili-
dade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é pro-
mover o diálogo entre passado e presente, sob as asas
do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do
indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sus-
tentado por bases mais justas e equitativas. A es-
trutura vigente também corrobora para invisibili-
dade e permanente exclusão da população negra. A
abolição da escravatura não garantiu de fato a li-
berdade. Castigos corporais e outras humilhações se
fazem presentes quando um jovem negro é execu-
tado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Energia
O serviço de distribuição de energia pela empre-

sa Enel continua péssimo, mesmo após negociação
com o governo, nada mudou para o consumidor. Por
outro lado, as interrupções de energia tornaram-se
uma constante com o início do período chuvoso. Na
área rural, a situação chega a ser ainda pior, pois os
prejuízos provocados pelas quedas de energia, que,
atualmente, têm demorado muitos dias para o res-
tabelecimento do serviço, resultam na morte de
aves, por exemplo. A única eficiência da distribuidora
de energia é cortar o serviço quando há atraso de pa-
gamento. A defesa da privatização da estatal, alegando
melhoria, enganou a todos. 

João Pedro
Anápolis

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

Vínculo afetivo entre gerações

@jornalohoje
“Notícia que a gente gosta de ler”, co-
mentou o internauta sobre a chegada de
100 mil novas doses em Goiás.

Marco Aurélio

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

Perola Silva Souza

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

Aos colaboradores do O hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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Entre 2015 e o ano passado, a Eletrobrás
conseguiu gerar um caixa muito próximo de
R$ 52,2 bilhões, significando uma média
anual ao redor de R$ 8,7 bilhões, ou pouco
menos do que isso. Mas investiu, no acu-
mulado do período, em torno de R$ 28,7 bi-
lhões, qualquer coisa em torno de R$ 4,8 bi-
lhões por ano, o que correspondeu a 55% de
todo o caixa gerado. Em tese, a estatal teria
fôlego para investimentos mais elevados no
período, o que teria contribuído, a essa al-
tura, para ao menos mitigar os efeitos drás-
ticos da crise hídrica sobre a capacidade de
geração de energia no País, mesmo porque,
uma parcela daqueles investimentos po-
deria ter sido direcionada para outras fon-
tes renováveis, intensamente pesquisadas
por Furnas, que faz parte do sistema Ele-
trobrás. Esse investimento adicional certa-
mente teria contribuído para ampliar a es-
cala desse tipo de geração, o que evitaria ou
reduziria o acionamento de termelétricas al-
tamente poluentes e caras – uma das razões
alardeadas pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) para aplicar, desde 1º de
julho, o tarifaço de praticamente 52% sobre
a parcela adicional cobrada dos consumi-
dores com aplicação do nível dois da ban-
deira vermelha.

Os cortes no investimento correspon-
deram a uma decisão empresarial e políti-
ca, que não guardaram relação real e con-
creta com fatores técnicos, já que os dados
das demonstrações financeiras da Eletro-
brás mostram claramente que a estatal ti-

nha e a ainda dispõe de capacidade para fi-
nanciar novos projetos e sustentar seus pla-
nos de expansão, ao contrário da visão di-
fundida à larga pelos setores que defendem
o desmonte da empresa e a transferência
de seu controle para capitais privados.A
orientação em vigor nitidamente despreza
o interesse coletivo e concede prioridade
quase integral à geração de resultados no
curtíssimo prazo, numa visão imediatista
que desconsidera a importância vital do se-
tor elétrico para o futuro do País, expres-
samente numa fase de reestruturação glo-
bal e migração de sistemas poluentes para
um modelo de geração de energia renová-
vel e mais sustentável, sob coordenação e
regulação estritas dos Estados nacionais,
numa iniciativa para tentar conter o avan-
ço das mudanças climáticas no mundo.

Baixo investimento e desmonte
Não por coincidência, no caso da Ele-

trobrás, o desmonte iniciou-se desde a se-
gunda metade dos anos 2010, quando o in-
vestimento seguiu trajetória inversa àque-
la assumida pela geração de caixa. En-
quanto o caixa saltou praticamente 70,0%,
saindo de R$ 8,432 bilhões em 2015 para R$
14,326 bilhões em 2020. Já os investimentos
desabaram em igual velocidade, enco-
lhendo de R$ 10,394 bilhões para R$ 3,122
bilhões. Adicionalmente, a empresa acu-
mulou lucro líquido de R$ 32,568 bilhões de
2016 até 2020, alternando prejuízos (em
2015 e 2017) e ganhos (nos demais anos).

2 A relação entre endivi-
damento líquido e resultados
antes de juros, tributos, de-
preciação e amortização
(mais conhecido no mercado
pela sigla inglesa Ebitda),
que chegou a superar seis
vezes em meados dos anos
2010, baixou para algo em
torno de 1,45 vezes no ano
passado, abaixo do indicador
observado para demais em-
presas do setor. O Grupo
Enel, por exemplo, acumu-
lou um Ebitda de € 17,940 bi-
lhões no passado diante de
uma dívida financeira líqui-
da de € 45,415 bilhões – ou
seja, sua dívida havia sido
2,53 vezes mais alta do que a
geração de caixa medida por
aquele tipo de indicador.
Esse desempenho mostra
que a Eletrobrás, além de ge-
rar caixa e lucros, dispõe de
capacidade para contratar
novas dívidas, sem que isso
comprometa sua estabilida-
de e sua capacidade de pro-
duzir resultados.
2 A dívida líquida da prin-
cipal empresa elétrica do
País foi reduzida em R$ 3,103
bilhões desde 2016, passan-
do de R$ 23,438 bilhões para
R$ 20,335 bilhões no ano
passado, num recuo de

13,2%. No mesmo intervalo,
o Ebitda ajustado saltou pra-
ticamente quatro vezes, de
R$ 3,496 bilhões para R$
13,978 bilhões. A dívida, que
era 6,7 vezes maior do que o
caixa aferido pelo Ebitda,
passou a ser 1,45 mais alta,
conforme já anotado.
2 Da mesma forma, os en-
cargos gerados pela dívida
total, que chegaram a con-
sumir R$ 6,376 bilhões em
2016, foram drasticamente
reduzidos nos anos seguin-
tes, refletindo não apenas o
menor endividamento, mas
também a queda dos juros
no mercado brasileiro. Esse
tipo de gasto havia sofrido
retração de 55,0% até o ano
passado, baixando para R$
2,854 bilhões.
2 A lei que autoriza o go-
verno a se livrar de sua par-
ticipação na Eletrobrás,
transferindo as ações sob
seu controle para grupos
privados, vai encarecer o
custo da energia no País,
trazendo perdas para a com-
petitividade sistêmica da
economia brasileira, pena-
lizando os consumidores
com tarifas de energia mui-
to mais caras e produzindo
ainda uma transferência de

renda da ordem de bilhões
de reais por ano para os fu-
turos donos da estatal, se-
gundo trabalho desenvolvi-
do pela Associação dos En-
genheiros e Técnicos do Sis-
tema Eletrobrás (Aesel).
2 A “descotização” (ou des-
contratação) das usinas
atualmente controladas pela
Eletrobrás, coluna central
do sistema interligado, que
possibilita sua operação in-
tegrada, num processo alta-
mente complexo, tende a
elevar em 14% a tarifa mé-
dia dos consumidores cati-
vos (quer dizer, pratica-
mente todos os consumido-
res residenciais e parte do
mundo corporativo hoje fora
do mercado livre). Isso re-
presentará uma transferên-
cia anual média de R$ 13,205
bilhões para os novos do-
nos da Eletrobrás, algo como
R$ 396,15 bilhões ao longo
dos 30 anos da concessão
do serviço, nas contas da
Aesel.A Eletrobrás respon-
de por mais de 30,0% da ca-
pacidade de geração de ener-
gia elétrica instalada no País
e detém ainda 43,0% das re-
des de transmissão, apenas
para dar uma ideia das di-
mensões da empresa.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Caixa da Eletrobrás salta 70%,mas
investimento desaba 70% desde 2015

A previsão do mercado financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – a inflação
oficial do país) deste ano subiu de 6,31% para 6,56%. A es-
timativa está no Boletim Focus de hoje (26), pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com a pro-
jeção para os principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,8%. Para
2023 e 2024 as previsões são de 3,25% e 3%, respec-
tivamente.

O cálculo para 2021 está acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano,
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25%
e o superior de 5,25%.

No mês passado, a inflação desacelerou para 0,53%,
depois de chegar a 0,83% em maio. Ainda assim, com o
resultado, o IPCA acumula alta de 3,77% no ano e 8,35%
nos últimos 12 meses.

Taxa de juros
Para alcançar a meta

de inflação, o Banco
Central usa como prin-
cipal instrumento a taxa
básica de juros, a Selic,
estabelecida atualmente
em 4,25% ao ano pelo
Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

Para o mercado fi-
nanceiro, a expectativa
é de que a Selic encer-
re 2021 em 7% ao ano.
Na semana passada,
essa previsão era de
6,75%. Para o fim de 2022, a estimativa é de que a taxa
básica mantenha esse mesmo patamar. E tanto para 2023
como para 2024, a previsão é 6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a
finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa
reflexos nos preços porque os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo,
taxas mais altas podem dificultar a recuperação da eco-
nomia. Além disso, os bancos consideram outros fato-
res na hora de definir os juros cobrados dos consumi-
dores, como risco de inadimplência, lucro e despesas
administrativas.

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

PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC au-

mentaram a projeção para o crescimento da economia
brasileira este ano de 5,27% para 5,29%. Para 2022, a ex-
pectativa para Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país - é de cres-
cimento de 2,1%. Em 2023 e 2024, o mercado financei-
ro projeta expansão do PIB em 2,5%.

A expectativa para a cotação do dólar subiu de R$
5,05 para R$ 5,09 ao final deste ano. Para o fim de
2022, a previsão é que a moeda americana fique em
R$ 5,20.  (ABr)

Previsão para expansão do PIB subiu para 5,29% em 2021

Indústria da construção civil deve
crescer 4% este ano, prevê CBIC

BALANÇO

Econômica

4 n ECONOMIA
ohoje.com

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2021

Mercado
financeiro
eleva projeção
da inflação
para 6,56%

Mesmo com a pandemia de
covid-19 e desafios impostos
por escassez e aumento nos
custos do aço, a expectativa da
Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) para
o crescimento do setor em 2021
subiu de 2,5% para 4%.

A projeção é do estudo
Desempenho Econômico da
Indústria da Construção do
2º Trimestre de 2021, reali-
zado pela CBIC.

O setor da construção co-
meçou 2021 com expectativa
de crescer 4% no ano. Com os
desafios decorrentes da pan-

demia e a continuidade dos
aumentos nos custos dos ma-
teriais, a previsão foi reduzida
para 2,5%, em março. E agora
voltou para 4%, o maior cres-
cimento desde 2013.

O presidente da CBIC, José
Carlos Martins, disse que a es-
tratégia do setor para enfrentar
a falta ou o custo de matéria-
prima para os empresários da
construção será “um choque de
oferta por meio da importação
de produtos”.

Ele acrescentou que a de-
manda consistente por imó-
vel, as baixas taxas de juros e

o incremento do crédito imo-
biliário vão continuar ao final
de 2021 e em 2022. Para Mar-
tins, com os juros baixos, a
prestação pode até ser infe-
rior a um aluguel.

"Um ponto em relação à
pandemia é que as pessoas fi-
caram atualmente mais em
casa e perceberam a impor-
tância da residência e de ficar
junto dos familiares. Isso gerou
uma demanda enorme por no-
vas moradias, inclusive mora-
dias adequadas para o novo
momento que estamos viven-
do", disse Martins. (ABr)

Quando o Copom

reduz a Selic, a

tendência é de que o

crédito fique mais

barato reduzindo o

controle da inflação

e estimulando a

atividade econômica



João Gabriel Palhares

Na publicação desta terceira edição, a reportagem con-
versou com os parlamentares Glaustin da Fokus (PSC), José
Mário Schreiner (DEM) e Lucas Vergílio (SD). Durante a apu-
ração desta matéria, todos foram contatados por meio do e-
mail divulgado no site da Câmara e, foi pedido aos parla-
mentares até três ações as quais consideravam como maior
destaque e impacto à população goiana.

Embora solicitado para esta edição, os parlamentares João
Campos (PRB) e José Nelto (PODE) não responderam às so-
licitações. As respostas e também, em alguns casos a omis-
são dos deputados, estão sendo publicadas separadamente
por ordem alfabética e pelo nome político. Cada edição con-
ta com as informações enviadas por até quatro parlamen-
tares. Confira:

Filiado ao Partido Social Cristão, Glauskton
Batista Rios compõe, como titular, a Comissão
Permanente de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria, Comércio e Serviços. O parlamentar é
autor da emenda que prorrogou até 2025 a con-
cessão de incentivos fiscais às montadoras de
veículos instaladas no centro-oeste. Com isso, foi
garantido que as empresas do grupo Caoa, em
Anápolis, e a Mitsubishi, em Catalão mantives-
sem as operações em Goiás.

Articulando a liberação de recursos finan-
ceiros, em conjunto com o governo federal, o
parlamentar atuou pela prorrogação da Lei Al-
dir Blanc, que garantiu R$ 50 milhões de auxílio
e m e r g e n c i a l
para os traba-
lhadores da cul-
tura de Goiás.
Também articu-
lou, junto ao Mi-
nistério da Ci-
dadania, a libe-
ração de R$ 3,2
milhões para se-
rem investidos
no fomento às
cooperativas e
economia soli-
dária, em par-
ceria com o Go-
verno de Goiás.
Ao todo, já foram destinados pelo deputado
mais de R$ 140 milhões em recursos federais
para os municípios goianos. E com a pandemia,
em 2020 o parlamentar contribuiu para a in-
dicação de quase R$ 30 milhões para o en-
frentamento à Covid-19.  

Glaustin, também, apresentou oito projetos
de lei relacionados a políticas e programas em
benefício das pessoas com transtorno do es-
pectro autista, como a obrigatoriedade  do po-
der público em fomentar projetos e programas
específicos de atenção à saúde e educação es-
pecializada para pessoas com transtorno do es-
pectro autista; alteração da lei 4.375 de 1964 para
incluir artigo não sujeitando autista ao serviço
militar; proposta para garantir às pessoas com
deficiência o direito à educação e à aprendiza-
gem ao longo da vida, aos moldes federais; cria-
ção do programa de moradia assistida às pessoas
adultas autistas.

Deputados apontam as principais propostas e projetos que eles defenderam no Congresso

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

Deputados federais falam sobre
ações que realizaram em 2 anos

Glaustin da Fokus (PSC)

Filiado ao Democratas, Jose
Mario Schreiner compõe, como
titular, a Comissão Permanente
de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento
Rural. Em parceria com a gestão
do governador Ronaldo Caiado
trabalha para garantir projetos
rodoviários para a melhoria da
malha viária goiana. O deputa-
do federal é responsável por
articular verba, junto às enti-
dades do setor, como o Funde-
pec, na ordem de R$ 5 milhões
para a elaboração de projetos ro-
doviários, que estão sendo doa-
dos à Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes (Goin-
fra) para execução das obras ro-
doviárias. Para o deputado fe-
deral, as parcerias Público-Pri-
vadas têm diminuído em torno
de 50% do tempo necessário
para execução de obras e ga-
rantem melhores condições de
trafegabilidade.

O parlamentar vem traba-
lhando, também, com temas re-
lacionados aos trabalhadores e
trabalhadoras do campo. Em
julho deste ano, o Congresso
Nacional aprovou um projeto de
Jose Mario, onde o pedido de ga-

rantia para que os recursos des-
tinados para o Seguro Rural
não sejam contingenciados. Essa
é uma grande conquista para o
setor, e representa mais condi-
ções para os produtores rurais
continuarem garantindo a se-
gurança alimentar do país.

Dentro do recorte do campo,
o parlamentar tem trabalhado
também para a segurança dos
moradores das zonas rurais. O
parlamentar defende, com a
implantação do Batalhão e Cen-
tro de Comando e Controle Ru-
ral, que Goiás é referência em
ações estratégicas desenvolvi-

das no combate à criminalida-
de no campo. 

Jose Mario já foi o autor de
diversos requerimentos para a
realização de audiências públi-
cas, na Comissão de Agricultura
da Câmara dos Deputados, a
fim de viabilizar soluções que
garantam a segurança pública
rural. De acordo com ele,a par-
ceria entre o governo de Goiás,
sob a gestão do governador Ro-
naldo Caiado e as forças poli-
ciais, juntamente com os pro-
dutores rurais, está garantindo
importantes resultados para a
redução da criminalidade.

Jose Mario Schreiner (DEM)

Filiado ao partido Solidarie-
dade, Lucas de Castro Santos
compõe, como titular, a  Comis-
são de Constituição e Justiça e de
Cidadania e a Comissão do Es-
porte. Em recorte da pandemia,
a Câmara de Deputados aprovou
recentemente o Projeto de De-
creto Legislativo do deputado
que suspende trecho de portaria
do Ministério da Saúde sobre a
aplicação de recursos de emen-
das parlamentares impositivas
em ações do Sistema Único de
Saúde (SUS) de combate à pan-
demia de Covid-19. O projeto, que
agora será votado em regime
de urgência no Senado, pode
destravar mais de R$ 640 mi-
lhões para estados e municípios

investirem especificamente no
enfrentamento à Covid-19.

O parlamentar também foi o
articulador junto à bancada goia-
na em maio do ano passado
para que as emendas parla-
mentares ao orçamento da
União fossem destinadas para a
área da saúde no Estado, para es-
truturar o enfrentamento à pan-
demia que então se iniciava no
País. O movimento que ele lide-
rou resultou em um investi-
mento de R$ 107 milhões em
emendas para a estratégia de
combate à Covid-19 em Goiás. 

Lucas Vergílio foi relator de
uma medida provisória que bus-
ca desburocratizar a prestação de
serviços criando dois novos tipos

de assinatura eletrônica de do-
cumentos públicos. A MP foi apro-
vada em agosto de 2020 na forma
do projeto de lei de conversão do
relator. Segundo o texto, pessoas
físicas e microempreendedores
individuais (MEI) poderão acessar
suas respectivas informações jun-
to a órgãos públicos com assina-
turas eletrônicas simples ou avan-
çadas, exceto nos casos previstos
em regulamento.

Em junho deste ano, a Câma-
ra dos Deputados aprovou o pa-
recer do deputado Lucas Vergílio
à MP 1033/2021, que estabelece
um novo marco legal para as Zo-
nas de Processamento de Expor-
tação (ZPEs). Na prática, as mu-
danças vão estimular novos in-
vestimentos industriais e de ser-
viços, pois permite que as em-
presas possam destinar sua pro-
dução ao mercado interno, desde
que seja pago um tributo especí-
fico sobre insumos ou um valor
extra sobre vendas domésticas,
para não gerar concorrência des-
leal. Agora, companhias de ser-
viços também podem se instalar
nas ZPEs, garantindo maior com-
petitividade para o setor atender
o mercado internacional. O texto
também já foi aprovado pelo Se-
nado. (Especial para O Hoje)

Lucas Vergílio (SD)

Parlamentar articulou a ida de emendas para a área da Saúde
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Deputado destacou R$ 5 milhões para a Goinfra 
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Termômetro tributário
Um almoço restrito a poucos convi-

dados na quinta-feira em São Paulo,
mas com gente de peso no cenário polí-
tico e do PIB, mostra um indicativo do
que esperar da Reforma Tributária no
Congresso Nacional. O presidente da
Associação Comercial de São Paulo, Al-
fredo Cotait Neto, recebeu na sede polí-
ticos e empresários, entre eles o ex-pre-
sidente Michel Temer, o presidente do
PSD, Gilberto Kassab; Johnny Saad, dono
da Band TV; Mansueto Almeida, do BTG
Pactual e ex-Governo Bolsonaro; entre
outros industriais e banqueiros. No car-
dápio, entre uma e outra garfada, o de-
bate sobre o salgado desencontro de
projetos em Brasília que pode frear mais
uma tentativa de reforma.  Houve una-
nimidade de que, do jeito que está, a tri-
butária não passará.

Peso do voto
Só para um exemplo do peso polí-

tico, Temer e Kassab controlam duas
das maiores bancadas do Congresso
Nacional. 

Dois lados
As propostas que mais incomodam

são as que tratam de IR e a que da uni-
ficação do PIS/Cofins. Para eles, a refor-
ma do ministro Paulo Guedes onera pa-
trão e empregado.

Ey, Ey, Ey..vem cá
O democrata cristão Eymael, dono do

PSDC, visitou há dias o presidente Jair
Bolsonaro no Palácio. Estão aliados, sem-
pre. E o convidou a pensar uma filiação
ao partido.

Sabe muito
Pedro Cesar Sousa, o subchefe para

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da
Presidência, é um dos homens mais im-
portantes do País hoje. Bolsonaro o con-
voca para despacho quase todos os dias
no gabinete presidencial.

Plantando 
Ex-presidente da Assembleia Legis-

lativa de Minas, Adalclever Lopes pla-
neja uma forte agenda no interior para
o prefeito de BH, Alexandre Kalil. A
meta é fazê-lo mais conhecido frente ao
holofote natural  do governador Romeu
Zema, ajudado pelo cargo. Kalil é apon-
tado como candidato ao Governo ano
que vem ou em 2026.

Nada sobre eleição
Jair Bolsonaro voltou a despachar com o

vice Hamilton Mourão, há uns dois meses,
mas com agenda bem tímida. Ambos proto-
colares, e com risadas discretas. E só.

Mão forte
Por falar em Minas, o presidente estadual

do PSD, Alexandre Silveira, emplacou o
novo presidente da CEASA. E articula uma
vaga para o senador Antonio Anastasia no
Tribunal de Contas da União. Silveira é su-
plente de Anastasia. 

OAB no Paraná
O advogado Luiz Fernando Pereira, cita-

do aqui ontem, é do mesmo grupo "XI de
Agosto", que disputa há muitos anos indi-
cações para presidência da seccional do Pa-
raná da OAB. Ele, Rodrigo Rios (advogado de
Sérgio Moro) e outros nomes estão numa lis-
ta em consulta ao grupo para saber quem
será o candidato na disputa da Ordem.

Eleitoral
Pereira advogou pontualmente para

Lula em 2018. Antes disso, atuou para Mi-
chel Temer. Sempre na condição de ad-
vogado eleitoral.

SOS Ciência 
Entidades pedem urgência na liberação

adicional da cota de importação de insumos
para projetos científicos e tecnológicos. Sob
a direção do CNPq, a cota de importação isen-
ta de tributos para pesquisa caiu de US$ 300
milhões (média histórica) para US$ 93 mi-
lhões este ano.

Nielton Soares

Em Goiânia, a Câmara
Municipal é composta por
35 parlamentares, e a maio-
ria deles – 24 contanto ve-
readores e suplentes – não
apresentou nenhum projeto
ou ficou abaixo da média
em relação às propostas
apresentadas no primeiro
semestre deste ano. No total,
foram 322 documentos di-
vididos pelo número de ve-
readores, resultando em
uma média de 9 propostas
por cadeira. Na outra ponta,
há quem conseguiu apre-
sentar quase 50 projetos de
lei neste mesmo período. 

De acordo com a lista de
presença do portal da Câma-
ra, atualizada de fevereiro
até junho, durante o primei-
ro semestre, somente nove
parlamentares comparece-
ram a todas as sessões, pre-
senciais ou remotas, dado a
continuação da pandemia da
Covid-19, com períodos críti-
cos também em 2021.  

Embora apresentaram jus-
tificativas. Na classificação, a
mais faltosa foi a vereadora
Gabriela Rodart (DC), que
teve nove faltas. A justifica-
tiva para a maioria das faltas
foi o casamento. Anderson
Sales-Bokão (DEM), oito au-
sências, argumentou que es-

tava atuando junto a popu-
lação; Cabo Sena e Romário
Policarpo, ambos do Patriota,
e Sabrina Garcêz (PSD) em-
pataram com sete faltas; e
Lucas Kitão (PSL) e Willian
Veloso (PL), seis faltas.

O primeiro mês do ano
legislativo, fevereiro, ficou
marcado com mais faltas, 27
no total, quando a pandemia
da Covid-19 mais se intensi-
ficou neste ano. Os próprios
vereadores sofreram com a
doença. Com cinco faltas, o
vereador Cabo Senna (Pa-
triota) perdeu o pai, a mãe e
o irmão, vítimas do vírus.
Lucas Kitão (PSL) e Edgar
Duarte (PMB), os dois com
três faltas, perderam os pais.

Recesso parlamentar 
As sessões ordinárias da

Câmara, que ocorrem de
terça a quinta-feira, entra-
ram em recesso de 15 dias,
com última reunião reali-
zada no dia 15 de julho. A
lista de presença, disponi-
bilizada no site, aborda ape-
nas 49 sessões plenárias, de
fevereiro a junho.

As demais informações,
como frequência dos parla-
mentares e as justificativas,
não são tão transparentes
para o público. Além disso,
procurada pelo O Hoje, a as-
sessoria de imprensa infor-

mou que os últimos dados es-
tão indisponíveis devido à
manutenção no sistema de
informações da Câmara.

Projetos
Sabrina Garcês que apre-

sentou 46 propostas, elaborou
projetos como o vale aluguel
para mulheres vítimas de vio-
lência; criação de espaços
para motoristas de aplicativos
poderem esperar as chama-
das de viagens e um progra-
ma permitindo a presença
de psicólogos nos partos rea-
lizados em Goiânia. Sabrina
destaca outros dois que vira-
ram lei: a classificação de pit-
dogs como patrimônio cultu-

ral imaterial da gastronomia
e da cultura goianiense e o
programa ‘Plante uma muda’:
o disque-árvore instituído
pela Prefeitura. 

Em segundo lugar na lista,
com 28 propostas, está o líder
do prefeito na Casa, o verea-
dor Sandes Júnior (PP). Den-
tre os principais projetos, ele
propôs regras para a divul-
gação de preços promocio-
nais nos postos de combustí-
veis, que não confunda o con-
sumidor; prioridade no aten-
dimento hospitalar do muni-
cípio para mulheres vítimas
de violência e a disponibili-
dade de kit maternidade para
gestantes carentes.  

Na terceira posição, apa-
rece o vereador Leandro Sen-
na (Republicanos) com 22
projetos. Entre os principais,
selecionados por ele, estão: a
visita virtual para pacientes
em tratamento com Covid-
19; projeto que institui o in-
centivo à aprendizagem do
jogo de xadrez na rede pú-
blica municipal de ensino e a
proposta que proíbe o corte
de água, esgoto e energia, du-
rante este período de pande-
mia. De autoria do vereador,
se tornou lei, com pena de
multa em torno de R$ 37 mil,
a punição para quem furar a
fila de vacinação em Goiânia.
(Especial para O Hoje)

Apenas nove vereadores compareceram
a todas as sessões legislativas

Sistema evita que haja necessidade de contato com o lixo

Câmara passa por manutenção no sistema de informações disponibilizado pelo portal

A Prefeitura de Pirenópolis, por meio da Secretaria de
Meio Ambiente e Urbanismo, lança, nesta terça-feira (27),
o sistema de coleta mecanizada de lixo não reciclável. Se-
rão 35 coletores espalhados pela cidade em pontos es-
tratégicos. Segundo o engenheiro sanitarista e ambien-
tal que coordena o projeto, Michael Douglas, “o caminhão
possui um sistema que o possibilita conectar-se com o co-
letor e despejar o lixo na caçamba sem a necessidade de
intervenção humana”. 

Além desta ação, a secretaria de Meio Ambiente e Ur-
banismo de Pirenópolis tem agido em outras frentes para
preservar a natureza ao mesmo tempo em que gera ren-
da para a cidade. Recentemente, o secretário da pasta, Cé-
sar Triers reuniu-se com os também secretários de Meio
Ambiente das cidades de Cocalzinho, Abadiânia e Corumbá
a fim de formar um consórcio intermunicipal para a ges-
tão de resíduos sólidos. “Outra ação importante nesse sen-
tido é a implementação, em breve, de uma gerenciadora
de garrafas de vidro na cidade, com o objetivo de melho-
rar as soluções em reciclagem”, observou César. 

Segundo ele, as garrafas de vidro são consideradas di-
fíceis de serem separadas e revendidas, “entretanto, po-
dem gerar grande retorno para o catador e para a na-
tureza, claro”. Mas as novidades não param por aí: “Mui-
to em breve contaremos com a coleta seletiva de lixo”,
conta o secretário. 

Pirenópolis
inicia coleta 
de lixo
mecanizada 

Vereadores acumulam faltas e
baixa produtividade no 1º semestre
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Victor Pimenta

O Goiás terá uma semana
longa para trabalhar e agora
sobe o comando de seu mais
novo treinador Marcelo Cabo.
O time esmeraldino que vinha
de uma sequência de jogos em
poucos dias, poderá aprovei-
tar para melhorar os erros e
evoluir ainda mais nas quali-
dades antes da partida da
próxima sexta-feira.

Após um 2020 difícil do
começo ao fim que culminou
no rebaixamento da equipe
para a Série B, a chegada na
segunda divisão fez com que
o time se reforçasse melhor e
entrasse como um dos favo-
ritos ao acesso. Porém, al-
guns tropeços no caminho
põem em xeque esse favori-
tismo do time esmeraldino,
que hoje ocupa a quarta co-
locação na tabela.

“Nossa expectativa sempre
foi de brigar na parte de cima
e traçamos o objetivo principal
que foi nosso acesso a Série A
no final do ano, então, com
certeza era algo que sempre
estávamos programando, que
era brigar na parte de cima.
Claro que perdemos os jogos,
mas não por as equipes esta-
rem em baixo na tabela, foram
jogos que independentemente

da posição, poderíamos ter
saído com um melhor resul-
tado e consequentemente es-
tar melhor nessa tabela, mas o
momento agora é olhar para
frente, aproveitar que temos
a semana cheia para conhe-
cermos mais o professor Mar-
celo, o trabalho dele e temos
um jogo em casa que é para
nos mantermos na parte de
cima da tabela, porque está
muito equilibrada e não po-
demos deixar passar a opor-
tunidade de vencermos em
casa”, disse Tadeu.

Após a derrota para a Pon-
te Preta na última rodada por
2 a 1, foi especulado sobre

um possível clima ruim no
vestiário, visto que Alef Man-
ga, autor do gol do Goiás co-
memorou sozinho. Tadeu
aproveitou a oportunidade
para desmentir tais boatos.

“Eu que estou aqui a mais
tempo, assim como todos os
outros jogadores procuraram
receber da forma mais positi-
va todos os atletas que chega-
ram para essa temporada, por-
que o objetivo é só um, colocar
o Goiás na Série A e a monta-
gem desse elenco foi muito
feliz por ter tantos jogadores
com esse objetivo, com esse
pensamento e trabalhando
duro para conseguir. Isso foi

algo que me incomodou mui-
to, porque assim como eu e
nem mais ninguém tem pro-
blema com o Manga e com
ninguém aqui dentro. Não ti-
nha necessidade de criar um
tumulto, criar um problema”,
ressaltou o goleiro.

A próxima rodada do
Goiás na Série B acontece so-
mente na sexta-feira (30),
quando a equipe recebe no es-
tádio Hailé Pinheiro o Operá-
rio Ferroviário, às 19 horas.
Até lá, o elenco terá a semana
cheia para trabalhar e me-
lhorar em todos os aspectos
visando mais uma vitória no
campeonato. O time goiano

tem a defesa menos vazada,
onde sofreu apenas sete gols.

“O importante é evoluir to-
dos os aspectos. Não é porque
temos a melhor defesa da com-
petição hoje que iremos relaxar
e vamos achar que está tudo
bem e vai ser assim até o final.
Pelo contrário, precisamos con-
tinuar fortes e se é algo que
está dando certo, precisamos
trabalhar mais ainda para con-
tinuar fazendo. Então ai é tra-
balhar todos os pontos, seja
na criação e jogadas, seja no
terço final. O ponto principal
são todos os aspectos de jogo”,
pontuou o jogador esmeraldi-
no. (Especial para O Hoje)

Tadeu esclarece
boatos sobre clima
ruim de elenco
com atacante:
“Não tinha
necessidade”

Sem vencer na Série B há
quatro rodadas, o Vila Nova
está próximo de anunciar mais
um reforço para a sequência
da temporada. No último sá-
bado (24), após o empate sem
gols diante do Cruzeiro, no Es-
tádio Onésio Brasileiro Alva-
renga, o presidente do clube,
Hugo Jorge Bravo, confirmou o
acerto com o volante Moacir,
de 35 anos, que também atua
como lateral-direito.

O jogador retorna ao Colo-
rado após três anos. Em 2018,
disputou 33 jogos pela equipe,
comandada à época por He-
merson Maria, que quase con-
quistou o acesso à elite do fu-
tebol brasileiro. Na atual tem-
porada, o atleta estava no Cri-
ciúma, onde participou de 16
partidas ao longo do ano.

Em solo goiano, Moacir ves-

tiu também a camisa do Atlé-
tico, onde conquistou dois Cam-
peonatos Goianos e esteve no
elenco que voltou à primeira
divisão, em 2019.

Segundo o mandatário vi-
lanovense, as contratações fei-
tas por ele e por sua diretoria
seguirão os mesmos moldes
adotados desde quando a cha-
pa assumiu a agremiação. Se-
gundo Hugo, a realidade fi-
nanceira atual do Tigre não
permite fazer grandes investi-
mentos para a Segundona.

“É uma realidade que não
nos permite fazer grandes in-
vestimentos. E, desde quando
nós assumimos, dissemos que
iríamos buscar uma forma di-
ferente da que o Vila Nova faz
estar longe da Série A há 33
anos. Então, vamos seguir des-
sa forma diferente. Posso pagar

um preço caro por isso. Mas eu
tenho a convicção de que, no fi-
nal, as coisas vão acontecer”,
disse o dirigente.

Além de Moacir, o Vila Nova
deve anunciar outra contrata-
ção durante a semana. Desta
vez, para o ataque. De acordo
com Hugo Jorge Bravo, um
atacante está apalavrado com
o Colorado, que seguirá bus-
cando peças para deslanchar
na segunda divisão nacional.

“Sabemos que precisamos
melhorar, principalmente no
nosso poder ofensivo. Estamos
buscando (reforços). Nós te-
mos uma situação de um ata-
cante, que já está apalavrado
(com o clube). Vamos buscar
peças para reforçar. É preciso”,
finalizou Hugo Jorge Bravo.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Com a defesa menos vazada no campeonato, goleiro sabe que não pode relaxar no campeonato

Moacir estava no Criciúma, onde atuou em 16 jogos na temporada

A Aparecidense está
cada vez mais próxima de
se classificar para a próxi-
ma fase do Campeonato
Brasileiro da Série D. Mais
um passo importante foi
dado após a vitória por 2 a
0, neste último domingo
(25), diante do União Ron-
donópolis, fora de casa.

“Uma vitória importan-
te, uma vitória bem difícil.
O diferencial foi fazer os
gols, porque no primeiro
jogo contra o União, nossa
equipe jogou muito bem,
porém não colocamos a
bola dentro do gol e nessa
volta conseguimos fazer os
dois gols e tivemos oportu-
nidades bem claras de fa-
zer pelo menos mais três.
Então nossa briga e co-
brança é de pôr a bola para
dentro, fazer todo domí-
nio do nosso jogo e trans-
formar em gols para que
possamos vencer sempre”,
disse Thiago Carvalho.

Na próxima rodada, o
Camaleão volta a jogar em
casa e dessa vez contra um
adversário direto na tabela,
o Brasiliense. A Apareci-
dense que venceu o time do
Distrito Federal fora de
casa, agora tenta vencer
novamente pensando em
não descolar do líder do
grupo 5, o Goianésia. 

“Agora é dar sequência,
em mais um jogo difícil e o
Brasiliense que é uma equi-
pe que investe bastante em
jogadores de nível técnico
muito alto e precisamos fa-
zer um grande jogo para
podermos vencer diante de
um time de muita qualida-
de. Temos que estarmos

bem equilibrados, marcan-
do eles bastante, então
aproveitarmos os espaços
para vencer o jogo”, pon-
tuou o treinador.

Reforço
A Aparecidense anun-

ciou em suas redes sociais o
retorno do atacante Gilvan
para a sequência do Cam-
peonato Brasileiro da Série
D. O jogador que estava por
último no Comercial, de Ri-
beirão Preto, volta ao Ca-
maleão após três anos.

Sua primeira passagem
pela Aparecidense aconte-
ceu em 2018, para as dis-
putar do campeonato goia-
no e para a própria Série D.
Na ocasião, o jogador atuou
em dezoito partidas pelo
clube e marcou dois gols.
(Victor Pimenta, especial
para o Hoje)

Thiago Carvalho exalta
vitória, mas já foca em
próximo compromisso

APARECIDENSE

Presidente confirma o
retorno do volante Moacir

VILA NOVA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

sem necessidAde de tumultuar 

Criciúma EC



OLIMPÍADAS

A madrugada da última se-
gunda (26) ficará marcada para
sempre na memória de muitos
brasileiros. O motivo? Rayssa
Leal. A skatista maranhense, de
apenas 13 anos, fez história nas
Olimpíadas de Tóquio ao con-
quistar a prata na modalidade
street de seu esporte.

A brasileira subiu ao pódio
ao lado de duas japonesas. Mo-
miji Nishiya, também de 13
anos, que ficou com o ouro, e
Funa Nakayama, de 16, que le-
vou o bronze. Logo após a ce-
rimônia de entrega das meda-
lhas, Rayssa concedeu entre-
vista à TV Globo e dedicou a
conquista aos pais.

“Dedico ao meu pai e à mi-
nha mãe, que estiveram comigo
nos melhores e piores momen-
tos. É muito gratificante, por
conta de todo esforço que eu e
minha mãe fizemos. Essa me-

dalha é muito especial para
mim”, falou Rayssa à TV Globo.

A Fadinha, como é cari-
nhosamente conhecida (por
conta de um vídeo antigo, onde
ela aparece andando de skate
usando uma fantasia de fada,
que viralizou), ainda mandou
um recado a todos que so-
nham em seguir seus passos. 

“Se você pode sonhar, você
pode realizar. Não desistam
de seus sonhos. Continuem
persistindo. Tudo vai dar cer-
to”, disse a Fadinha à Globo.

Mais Brasil
Além de Rayssa Leal, outros

brasileiros competiram da ma-
drugada até o fim da manhã de
segunda (26). No mountain
bike, o carioca Henrique Avan-
cini levou o Brasil à sua melhor
colocação na história da prova.
O brasileiro, que chegou a li-

derar a prova, terminou na
13ª colocação. Além dele, quem
também representou o país foi
Luiz Henrique Cocuzzi, que fi-
cou em 27º.

No surfe, Ítalo Ferreira, Ga-
briel Medina e Silvana Lima
também fizeram bonito e ven-
ceram suas baterias, garantin-
do vaga nas quartas de final.
Também nas águas, mas na
natação, Fernando Scheffer fez
o oitavo melhor tempo nos 200
metros livre e se classificou
para a final da modalidade.

Dos ginásios, veio a vitória,
de virada, da seleção masculina
de vôlei sobre a Argentina, por
3 a 2, e as derrotas no handebol
masculino (34 a 29 para a Fran-
ça) e no judô, com Daniel Carg-
nin, que já conquistou um bron-
ze, para o francês Guillaume
Chaine. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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A Fadinha se tornou a atleta mais jovem a conquistar uma medalha olímpica pelo Brasil

Wander Roberto/COB

Com uma vitória no úl-
timo fim de semana, o Atlé-
tico Goianiense encerra hoje
a preparação para enfren-
tar o Athletico PR na Copa
do Brasil. O duelo de ida
acontece amanhã, às 16h30
(horário de Brasília), na Are-
na da Baixada, sendo que a
volta será realizada em
Goiânia, no estádio Antônio
Accioly. As duas equipes já
se enfrentaram nesta tem-
porada e justamente em Cu-
ritiba, onde o Furacão levou
a melhor por 2 a 1 em par-
tida válida pela Série A.

“Tivemos um resultado
muito bom (no domingo),
estávamos em uma se-
quência negativa de alguns
jogos sem vencer. O triunfo
foi importante para nos dar
confiança que o trabalho
está sendo bem feito e tam-
bém para essa decisão. Não
acho que o Athletico-PR seja
o favorito, acredito que será
muito equilibrado nos dois
duelos. Temos que tentar
nos impor e mostrar o nos-
so melhor futebol, quando

fizemos isso lá (Arena da
Baixada) tivemos chances
de vencer o jogo, eles ven-
ceram, mas foi muito duro.
Acredito que será assim nes-
sa primeira partida”, anali-
sou o lateral-direito Dudu.

Até o momento, o Atléti-
co Goianiense, que estreou
na primeira fase, eliminou
o Galvez-AC, Joinville e Co-
rinthians. A equipe para-
naense, por sua vez, que
por ter ficado na nona co-
locação na última edição
da Série A, entrou direta-
mente na terceira fase e
passou pelo Avaí. Com a
vantagem de disputar a se-
gunda partida do mata-
mata em Goiânia, o rubro-
negro busca um resultado
favorável no primeiro con-
fronto e existe duas possi-
bilidades para Dudu.

“Um empate ou uma vi-
tória seriam bons resulta-
dos. Temos que entrar com
a mentalidade em todos os
jogos para vencer, mas sa-
bemos que é eliminatório e
são 180 minutos, nada se
resolve nesses primeiros
90 minutos. Precisamos es-
tar com a cabeça boa, con-
centrados, para trazer um
resultado positivo para
Goiânia e tentar encami-
nhar a classificação”, com-
pletou Dudu.

O duelo de volta aconte-
ce na quinta-feira da próxi-
ma semana, no dia 5 de
agosto, às 19h15, no estádio
Antônio Accioly, em Goiâ-
nia. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Lateral não vê favorito
na Copa do Brasil e busca
“resultado positivo” na ida

ATLÉTICO-GO

Felipe André

O Atlético Goianiense que-
brou uma sequência de quatro
partidas sem vencer, ao bater
o Santos neste último domingo
(25) na Série A. O rubro-negro,
que bateu o time paulista pela
segunda vez consecutiva na
Vila Belmiro, apresentou mu-
danças no seu time titular e vol-
tou a utilizar uma formação
com três volantes, assim como
havia feito no triunfo diante do
Grêmio, no dia 4 de julho, jo-
gando como visitante. 

Desde a lesão do meio-cam-
pista João Paulo, no confronto
contra o Fluminense, Eduardo
Barroca vem encontrando di-
ficuldades em armar o meio-
campo. O treinador utilizou
Gabriel Baralhas ao lado de
Willian Maranhão e Marlon
Freitas, mas depois sacou o
volante e improvisou Arthur
Gomes como um camisa 10,
função que já tinha feito no
Santos, mas que não é a prin-
cipal área de atuação dele.

Diante do Santos, sem Bar-
roca, que estava suspenso e
acompanhou a partida em
uma das tribunas na Vila Bel-

miro, Eduardo Souza esteve
na beira do gramado e co-
mandou as mudanças. Após o
triunfo, o elenco viajou para
São Paulo, onde treinou no CT
do Palmeiras e embarcou para
Curitiba, onde volta aos gra-
mados amanhã, às 16h30 (ho-
rário de Brasília), contra o Ath-
letico Paranaense, no jogo de
ida das oitavas de final da Copa
do Brasil. Apesar do triunfo, o
esquema não está garantido.

“Cada jogo é uma histó-
ria. O Barroca e nós da co-
missão técnica, que temos
uma troca grande de ideias,
buscamos estudar dependen-
do do que a gente vai enfren-
tar. Dentro de casa, talvez o
adversário possa vir com uma
proposta mais defensiva e en-
tão teria uma dificuldade

maior. Nós conseguimos ven-
cer com essa formação, o Grê-
mio e o Santos, mas diante do
Sport tivemos dificuldades no
Accioly. É uma formatação
interessante, que nós usamos
dentro do jogo quando tínha-
mos o resultado. É importan-
te dentro de uma equipe você
ter duas ou três situações”,
analisou Eduardo Souza.

“O João (Paulo), apesar de
ser meia, é muito intenso e
quando nós perdemos ele, per-
demos um pouco nisso, mas
ganhamos em outros com o
Arthur Gomes, como na téc-
nica e bola parada. O impor-
tante é mesclar o modelo que
o Barroca vai utilizar e então
tomar a melhor decisão de-
pendendo de cada partida e
cada situação dentro do jogo”,

completou Eduardo Souza.
Entre as novidades no time

titular, a grande surpresa ficou
por conta da participação de
André Lima. O jogador que só
havia disputado sete jogos des-
de a sua chegada, todas elas
pelo Campeonato Goiano, fez a
estreia na Série A contra o San-
tos. O Atlético-GO não tinha à
disposição Willian Maranhão,
suspenso, e então Eduardo Bar-
roca com Eduardo Souza op-
taram por escalar o meio-cam-
po com André Lima, Baralhas
e Marlon Freitas.

“Temos que exaltar o André
Lima, ele participou pouco em
termos de minutos, apenas no
campeonato estadual. O Wil-
lian Maranhão também vinha
de um momento com pouco
tempo de jogo, e também con-

tra o Santos na Vila Belmiro,
teve oportunidade e depois a
gente sabe o que ele vem fa-
zendo neste último ano. O An-
dré já conhecíamos do Santa
Cruz, ainda é jovem e precisa
evoluir em alguns aspectos, e
eu digo isso porque ele sabe
onde precisa melhorar”, ana-
lisou Eduardo.

“O Baralhas conhecemos
da base do Ituano, era mais um
primeiro volante e quando pre-
cisamos dele, principalmente
na Copa Verde, já que estáva-
mos jogando com um time B,
ele começou a atuar como se-
gundo volante e mostrou ca-
racterísticas de chegada na
área com força e precisamos
exaltar”, finalizou o auxiliar
técnico do Atlético Goianiense.
(Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense
repete formação
tática que havia
vencido o Grêmio,
bate o Santos, mas
auxiliar técnico
não garante a
manutenção para
duelo contra o
Athletico PR

sem pistAs para a Copa do Brasil

André Lima marcando Camacho na última rodada, na estreia do volante atleticano na Série A

Ivan Storti/Santos FC

Aos 13 anos, Rayssa Leal 
faz história pelo Brasil

O duelo de volta

acontece na

próxima quinta-

feira (5) às 19h15,

no estádio

Antônio Accioly
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João Paulo Alexandre

As rodovias estaduais po-
dem ganhar uma técnica mais
barata para fazer o asfalta-
mento. Um teste dessa natu-
reza está sendo feito em um
trecho de 1,6 quilômetros da
GO-070, entre Goiânia e Goia-
nira. A Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes
(Goinfra) busca essa alternati-
va para utilizar nas rodovias
que estão mais deterioradas no
Estado, mas que utilize o mes-
mo material usado atualmen-
te: o concreto usinado betu-
minoso a quente (CBUQ). Ape-
sar disso, a pasta não comen-
tou sobre qual o valor desse
novo trabalhos e qual é o valor
gasto atualmente.

De acordo com a pasta, a di-
ferença seria no método utili-
zado para a realização desse as-
faltamento. Somente neste
mês, foi realizado o recapea-
mento da GO-070, no sentido
Goianira, com a aplicação da
nova capa asfáltica. A Goinfra
destaca que o serviço foi reali-
zado “nos pontos mais críticos”
da rodovia. Foram 800 metros
de cada lado da pista para rea-
lizar a avaliação “do compor-
tamento da pista ao longo dos
próximos meses.” Isso porque
a pasta quer analisar de que
forma o trabalho, que foi rea-
lizado ainda no período chu-
voso, vai se comportar até o fim
do período chuvoso do próxi-
mo ano.

Esse prazo, de acordo com
a Goinfra, será necessário para
verificar a qualidade do asfal-

to dos trechos trabalhados tan-
to durante a seca quanto com
a presença das chuvas. Além
disso, a nova camada irá rece-
ber um tráfego intenso por
quase um ano. Se os resultados
forem satisfatórios, a pasta
pretende realizar uma inter-
venção mais robusta em todo o
período urbano da Capital da
rodovia no próximo ano. Com
isso, a Infra irá verificar se o re-
capeamento foi capaz de man-
ter a qualidade do asfalto.

Se os resultados alcança-
dos não forem animadores, a
pasta garante que o trecho
onde a técnica foi utilizada
será totalmente restaurado. A
Goinfra explica que a diferen-
ça entre o método de recapea-
mento e de restauração está na

profundidade e extensão da
via que será trabalhada. No
caso do recapeamento, que é o
utilizado no experimento, ape-
nas uma capa asfáltica da ro-
dovia é retirada e substituída
por uma nova. Na restauração,
o processo é mais complexo,
caro e demorado pois há uma
troca na sub-base, na base e na
camada asfáltica. 

A Goinfra pretende utilizar
o modelo mais barato com o re-
capeamento de toda a extensão
da GO-070 entre Goiânia e In-
humas. Dessa forma, a pasta
pretende baratear os custos
da intervenção na rodovia. Os
trechos que já receberam a in-
tervenção estão sinalizados na
rodovia com placas da pasta in-
formando que se trata de um

experimento. A agência frisa
que a ação é diferente da ope-
ração tapa-buraco, que con-
siste apenas em jogar uma par-
te do CBUQ no local com pro-
blemas e o mesmo é fresado. 

20 anos de durabilidade
Um asfalto bem feito pode

durar cerca de 20 anos, se-
gundo Marcos Rothen, que é
especialista em trânsito e
transportes. Apesar disso, ele
destaca que algumas etapas
no preparo do solo são de ex-
trema importância para isso.
“O solo tem que ser muito
bem compactado. O asfalto
precisa estar em um lugar
fixo. Por isso, uma estrutura
lisa é fundamental. A massa
precisa ter de quatro a cinco

centímetros para que ele pos-
sa amortecer bem o tráfego da
região”, destaca. 

Marcos pontua que o peso
do volume dos carros que pas-
sam por cima do asfalto deve
ser levado em consideração.
“Uma estrada, por exemplo,
tem um trabalho maior para a
confecção de um asfalto, pois
um caminhão pesa mais que
um veículo de passeio. Se for
bem feito, a durabilidade de 20
anos pode ultrapassar.”

Segundo ele, a adoção do
tapa-buracos é uma situação
que resolve de maneira passa-
geira o problema crônico das
grandes cidades. “Isso é como
um remédio que você toma
para a dor de cabeça. Você in-
sere para diminuir a dor e ela
passa momentaneamente. Mas
a causa daquele problema ain-
da continua ali. A mesma coi-
sa é o tapa-buraco. Isso fun-
cionará de maneira paliativa,
mas o problema sempre estará
ali”, destaca. 

Marcos explica ainda como
a chuva danifica o asfalto. “Isso
está ligado à questão estrutural.
Primeiramente, a impermea-
bilidade do solo faz total dife-
rença. Deve-se fazer um estudo
para saber como será feito o es-
coamento da água. Caso isso
não ocorra, a água fica retida na
superfície e isso compromete a
qualidade do asfalto. Um exem-
plo disso é a freada que o ôni-
bus dá e que isso cria uma mo-
vimentação da massa. Por isso,
cria-se aquelas ondulações nas
vias que são formadas por esse
impacto’, pontua.   

Em comemoração ao ani-
versário de 294 anos da cidade
de Goiás, o governador Ronal-
do Caiado fiscalizou diversas
obras que levam mais infraes-
trutura à região. A primeira pa-
rada foi na GO-070, onde o Go-
verno de Goiás executa os úl-
timos trechos para entregar
14,54 quilômetros de rodovia
duplicada e outros 11,38 qui-
lômetros restaurados, com in-
vestimento total de mais de
R$ 84 milhões.

Segundo Caiado, foram as-
sinados todos os aditivos para
conclusão do empreendimen-
to. “Temos o compromisso da
empresa responsável de que
nos entrega, no mês de setem-

bro, toda essa obra concluída
até a cidade de Goiás”, pontuou
o governador. “É um presente
para a população do município
e do Estado que sempre visita
essa cidade turística e que é pa-
trimônio da humanidade”,
acrescentou.

Na GO-070, o investimento
total é de R$ 84.203.199,81,
proveniente do Tesouro Esta-
dual e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). A obra foi ini-
ciada em 2017, ainda no go-
verno Marconi Perillo. A du-
plicação ficou paralisada por 19
meses, mas foi retomada em
outubro de 2020.

A duplicação é feita em con-

creto betuminoso usinado a
quente (CBUQ). A largura da
pista é de 10,5 metros, sendo 7
metros de rolamento e 3,50
metros de acostamento de cada
lado. A infraestrutura foi elo-
giada pela gestão municipal.
“Somos uma cidade turística e
essa rodovia nos aproxima da
nossa capital, melhora o fluxo
para os visitantes e oferece
qualidade na locomoção para
as pessoas”, reconheceu o pre-
feito Aderson Gouvea.

Saúde
A segunda pauta do gover-

nador na antiga Vila Boa in-
cluiu uma vistoria na constru-
ção da Policlínica Rio Verme-

lho. A unidade recebe investi-
mentos de R$ 10,3 milhões e
está com 96,42% das obras con-
cluídas. A iniciativa integra as
ações do Governo de Goiás vol-
tadas para regionalização da
saúde. Esse será o quarto cen-
tro médico nesta modalidade
entregue pela atual gestão.

“Vamos intensificar os tra-
balhos para que a população
tenha uma estrutura com vá-
rias especialidades, equipe
multiprofissional, na área de
fisioterapia, fonoaudiologia,
nutrição. Algo que vai trazer
uma medicina de qualidade e
bom padrão”, sublinhou o go-
vernador. “Agora, vamos
abrir licitação para que uma

organização social (OS) assu-
ma esta policlínica”, acres-
centou Caiado.

A policlínica contará com
vários tipos de exames: labo-
ratoriais e de imagem (tomo-
grafia, endoscopia, raio-X, co-
lonoscopia, ultrassonografia
e eletrocardiograma), além de
Centro de Especialidades
Odontológicas, telemedicina,
atenção às pessoas ostomiza-
das e assistência em saúde
mental. Durante a vistoria, o
governador falou, ainda, sobre
a necessidade de “avançar na
instalação do serviço de he-
modiálise para que as pessoas
sejam tratadas na região”. (Es-
pecial para O Hoje)

Expectativa da Goinfra é que toda a GO-070 será recapeado, assim como outras rodovias mais deterioradas do Estado

Após 4 anos, duplicação da GO-070 fica para setembro

Trechos onde a técnica foi utilizada está sendo sinalizado pela Goinfra

Rodovias estaduais podem ganhar
asfalto com técnica mais barata

Fotos: Jota Eurípedes
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Após diversos pedidos de informações sobre os cus-
tos envolvendo a operação de buscas de Lázaro Barbo-
sa, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) impôs sigilo de cinco
anos a respeito do assunto referente aos gastos. A ope-
ração envolveu cerca de 270 policiais, viaturas, heli-
cópteros e dezenas de equipamentos. De acordo com o
delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Deusny Filho, a
medida é para proteger informações que podem expor
a corporação, como por exemplo, equipamentos usados
para o "sucesso da missão" e projetos futuros. 

Além disso, outros motivos apontados pela corpora-
ção são que a divulgação dos dados expõe a instituição
quantos aos equipamentos de que dispõe para investi-
gação e operações policiais. Além disso, as informações
revelam qual a estratégia e os recursos utilizados para
o sucesso da missão e quais projetos futuros restaram
prejudicados com a referida situação. 

Também ressalta que as informações não se res-
tringem somente ao caso encerrado, mas fazem parte de
toda a estrutura pertencente à Polícia Civil, que é usa-
da em outras circunstâncias e também a projetos que ain-
da nem foram imple-
mentados. A corporação
justifica, ainda, que a di-
vulgação desses dados
vulnerabiliza a institui-
ção em sua função inves-
tigativa, pondo em risco
sua segurança e o suces-
so de outras operações.

O delegado Deusny
Filho ressalta que o sigi-
lo foi colocado sobre os
dados referentes apenas
aos gastos da Polícia Ci-
vil e não de toda a ope-
ração, que envolveu ou-
tras instituições, como
a Polícia Militar e o Cor-
po de Bombeiros. “É ne-
cessária para não expor
as estratégias e equipa-
mentos utilizados na
operação, de modo a evitar que a função investigató-
ria da instituição não sofra qualquer vulnerabilidade",
afirma o comunicado.

Os pedidos de informações sobre a operação são en-
viados via Lei de Acesso à Informação (LAI) para a SSP,
que coordenou a operação. A pasta distribui os pedi-
dos para as instituições relacionadas e cada uma
pode divulgar ou não a informação solicitada, como ex-
plicou o delegado.

Histórico criminoso
O fugitivo da Justiça é investigado por mais de 30 cri-

mes, cometidos em Goiás, Bahia e Distrito Federal. Ele é sus-
peito da morte de quatro pessoas de uma mesma família
em Ceilândia (DF) e do funcionário de uma fazenda no dis-
trito de Girassol, em Goiás. A maioria dos casos é referente
a crimes de latrocínio (roubo seguido de morte). Durante
a ação criminosa, Lázaro Barbosa invadiu propriedades ru-
rais da região do entorno, fez três pessoas reféns e baleou
outras quatro, entre elas, um policial militar. O indivíduo
possuía uma condenação por homicídio, no Estado da Ba-
hia, e era também procurado por crimes de roubo, estu-
pro e porte ilegal de arma de fogo.

Cúmplices 
A PC também indiciou a viúva e a ex-mulher de Lá-

zaro Barbosa após elas ajudarem o criminoso na
fuga, em Águas Lindas de Goiás. A mãe da ex-mulher
também foi responsabilizada por favorecer o crimi-
noso. Segundo as investigações, as três tiveram con-
tato com o fugitivo dias antes dele ser encontrado pela
corporação e que não o denunciaram.

O inquérito aponta que Lázaro foi ao encontro da
ex-mulher e ex-sogra durante a fuga para buscar aju-
da. De início, as duas negaram aos agentes que tinham
visto o criminoso, mas depois disseram que ele com-
pareceu na residência para deixar o valor de R$ 300.
(Especial para O Hoje)

O fugitivo da Justiça é investigado por mais de 30 crimes

O governador Ronaldo
Caiado anunciou, pelas re-
des sociais, a chegada de
386.460 doses de vacina con-
tra Covid-19 a Goiás, ainda
nesta semana. Nesta terça-fei-
ra (27), serão 34.600 imuni-
zantes da AstraZeneca e
120.200 vacinas Coronavac. O
próximo carregamento chega
ao Estado amanhã (28), com
159.120 doses da AstraZene-
ca e 72.540 da Pfizer.

Em nota ao O Hoje, a Se-
cretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Goiânia informa que
a ampliação de faixa etária
sempre ocorre com o recebi-
mento de doses na Rede de Frio
da SMS. Apenas dessa forma, é
possível planejar as novas es-
tratégias. “O município ainda

não recebeu a informação do
quantitativo a ser recebido
nesta semana”, diz. 

A SMS de Aparecida tam-
bém ressalta que aguarda a
chegada de novas remessas
para poder ampliar a vacina-
ção. “As vacinas precisam che-
gar em Aparecida e dependem
do quantitativo para amplia-
ção. Chegando novas vacinas,
nós iremos ampliar”, afirma. 

2ª dose 
Caiado alerta para a im-

portância de todos os goianos
se vacinarem e ficarem aten-
tos para a data de aplicação
da segunda dose. Somente
assim é possível conter a
curva de contaminação e sal-
var vidas. “Vemos o quanto a

vacinação melhorou o qua-
dro da pandemia em relação
ao agravamento das pessoas
acometidas pela Covid-19.
Mesmo aqueles que tiveram
a doença, tiveram uma for-
ma mais leve. Entre os vaci-
nados há menos internações
e óbitos”, ressaltou.

Um estudo da Secretaria
Estadual de Saúde mostra que,
das pessoas que possuem o es-
quema vacinal completo, me-
nos de 2% se contaminaram
com o vírus. “É uma eficiência
de 98%. Esses dados nos mos-
tram que todas as vacinas são
eficazes e que a imunização é
a única saída para barrar a
pandemia", aponta o secretário
de Estado da Saúde, Ismael
Alexandrino.

Maior carregamento de vacinas
já somado chega nesta semana

PC impõe sigilo
nos gastos 
na operação 
Lázaro Barbosa

tRÁPIDAS

STJ admite medidas executivas atípicas
em improbidade administrativa

A Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), deu parcial provimento a re-
curso do Ministério Público de Mato Grosso
do Sul para determinar que o Tribunal de
Justiça local analise o requerimento de
apreensão da carteira de habilitação e do
passaporte de um devedor – condenado em
ação de improbidade administrativa –, após
cinco anos de tentativas frustradas para re-
colher o montante referente à multa. Para a
corte, é possível adotar medidas executivas
atípicas no cumprimento de sentença pro-
ferida em ação de improbidade, desde que
sejam observados parâmetros estabelecidos
pela jurisprudência do tribunal – como a
existência de indícios de que o devedor te-
nha patrimônio expropriável e o caráter sub-
sidiário de tais medidas. A apreensão dos do-
cumentos foi pedida pelo Ministério Públi-

co com base no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil (CPC), que autoriza o juiz a "de-
terminar todas as medidas indutivas, coer-
citivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que te-
nham por objeto prestação pecuniária". O re-
lator no STJ, ministro Herman Benjamin, in-
formou que há no tribunal julgados favo-
ráveis à adoção das chamadas medidas atí-
picas no âmbito da execução, desde que
preenchidos certos requisitos. Para o relator,
se o STJ entende que são cabíveis medidas
executivas atípicas para a satisfação de ob-
rigações de cunho estritamente patrimonial,
"com muito mais razão elas devem ser ad-
mitidas em casos em que o cumprimento da
sentença se dá para tutelar a moralidade e
o patrimônio público".

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

Jurídica

A Oitava Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
acolheu o recurso de revis-
ta de um banco privado
para reformar decisão que
havia condenado o banco a
pagar a verba “Prêmio Es-
pecial de Desligamento” a
uma bancária aposentada.
O colegiado avaliou que a
bancária não preenche o re-

quisito de idade para obter
o direito previsto no pro-
grama de desligamento.  A
relatora do recurso, minis-
tra Dora Maria da Costa,
observou que, como no
caso do cargo ocupado pela
bancária o limite de idade
era de 56 anos de idade, o
requisito, na verdade, não
foi atendido.

Prêmio Especial 
de Desligamento

Acessibilidade no STM

O presidente do STM,
ministro Luís Carlos Gomes
Mattos, regulamentou as
condições especiais de tra-
balho para magistrados e
servidores da Justiça Militar
da União (JMU) portadores
de deficiência, necessida-
des especiais. O  Ato Nor-
mativo 469 segue as dire-

trizes da Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiên-
cia, promulgada em 25 de
agosto de 2009, com status
de norma constitucional; a
Lei nº 13.146 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência- e a
Resolução nº 570, do Con-
selho da Justiça Federal.

2 Licença para avós - Um
projeto em debate no Senado
pode conceder licença de cin-
co dias para avós maternos
de crianças sem o registro do
pai (PLC 57/2018). Outra pro-
posta, do senador Jean Paul
Prates (PT-RN), concede a
mesma licença para todos os
avós após o nascimento dos
netos (PL 5.181/2019).

2 TRF3 – INSS não pode sus-
pender pagamento de auxí-
lio-doença sem realização de
nova perícia médica.

O Advogado Pedro Pau-
lo Medeiros, pré-candidato
a presidente da OAB/Goiás,
vem colhendo bons resul-
tados em razão das recen-
tes e crescentes adesões ao
seu projeto. As últimas pes-
quisas o colocam em larga
vantagem frente aos de-
mais candidatos. O advo-
gado criminalista é nacio-
nalmente conhecido como
sendo um defensor da de-
mocracia e das prerrogati-
vas dos advogados.  

Pré-candidato
vem atraindo
importantes
adesões à sua
pré-campanha

Projeto de Lei prevê limite em
indenização contra jornalistas

O Projeto de Lei 2068/21
estabelece o piso de 20 sa-
lários mínimos (R$ 22 mil,
atualmente) para indeni-
zações judiciais pagas a jor-
nalistas que sofrerem dano
moral no exercício da pro-
fissão. O texto tramita na
Câmara dos Deputados. Se-
gundo a proposta, de auto-
ria do deputado Alexandre
Frota (PSDB-SP), além do
pagamento da indenização,
o ofensor também ficará
obrigado a publicar em re-
des sociais pedido de des-
culpas ao jornalista. Res-

saltando que a profissão de
jornalista é fundamental
para a democracia, Frota
critica “fanáticos que que-
rem reprimir ou intimidar
pessoas que exercem a pro-
fissão”. “Já demos entrada
em projetos de lei que ele-
vam as penas para crimes
cometidos contra jornalis-
tas, agora resta-nos dar
uma satisfação mínima pe-
cuniária para que estes ata-
ques aos jornalistas ces-
sem. Há quem diga que a
pior pena é aquela que dói
no bolso”, diz o autor.

Os pedidos de

informações sobre

a operação são

enviados via Lei

de Acesso à

Informação (LAI)

para a SSP, que

coordenou a

operação



O tenente da Polícia Militar
(PM), Wilson Silva de Oliveira,
filmado segurando uma arma
e agredindo um homem em
um bar de Santa Terezinha de
Goiás, norte do Estado, não faz
mais parte da PM. Ele ocupava
um cargo em Gerência de Aten-
dimento no Procon Goiás e foi
exonerado após a divulgação
das imagens. Agora, a Corre-
gedoria da PM apura o caso por
meio de um procedimento ad-
ministrativo disciplinar.

As imagens, gravadas no
último sábado (24) mostram
quando Wilson dá chutes e
uma coronhada em um clien-
te. Apesar de não estar far-
dado, durante toda a grava-
ção o policial está com a
arma em mãos.

Em nota, a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de
Goiás (SSP-GO), informou que,
após a divulgação das ima-
gens exonerou o militar do
cargo e que o caso será apu-
rado. “A Secretaria de Segu-
rança Pública de Goiás asse-
gura que ações isoladas, que
não condizem com as diretri-
zes das corporações e insti-
tuições que compõem esta pas-
ta, são rigorosamente apura-
das com as devidas punições

aplicadas”, diz o documento.

Excessos
Três dias antes do caso re-

gistrado em Santa Terezinha
de Goiás, outro caso de vio-
lência envolvendo agentes da
Polícia Militar goiana ganhou
os holofotes. Na última quar-
ta-feira (21), as cenas de um
advogado sendo agredido pela
Polícia Militar nas proximi-
dades do camelódromo da Pra-
ça da Bíblia, em Goiânia, cau-

saram revolta. Orcélio Ferrei-
ra Silvério Júnior foi agredido
quando tentava intervir na
prisão de um flanelinha. Ele
foi algemado e jogado no chão
por policiais do Grupamento
de Intervenção Rápida Osten-
siva (Giro), mesmo tendo se
identificado.

O Governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado, se pronunciou
sobre o caso, reconhecendo
que houve excesso na aborda-
gem dos policiais. Além disso,

o governador disse que tais
excessos “não serão admitidos
de maneira alguma, seja por
ele, pelo comando da PM e
nem pelo Secretário de Segu-
rança Pública.” “Não tenho dú-
vida [que houve excesso], isso
está nítido ali, tanto é que o
nosso comandante da PM já to-
mou as atitudes. Nós não acei-
taremos nada que extrapole os
protocolos que são muito bem
definidos, tanto pela nossa Po-
lícia Militar (PM) e pela nossa

Polícia Civil (PC). E a Polícia Mi-
litar já tomou as providências
necessárias, para poder não
só abrir averiguação sobre
aquele caso específico, como
qualquer outro que venha a
acontecer”, afirmou.

Em nota, o Ministério Pú-
blico de Goiás afirmou que “já
instaurou procedimento in-
vestigatório para a pronta e ri-
gorosa apuração das circuns-
tâncias em que o fato ocor-
reu, notadamente em relação
aos limites da atuação das for-
ças policiais.” A Polícia Civil
também abriu um inquérito
para apurar o caso. Na ocasião,
a SSP-GO disse, através de nota,
que “assim que tomado co-
nhecimento sobre a ocorrência,
todas as medidas administra-
tivas e disciplinares foram ado-
tadas.” A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil em Goiás (OAB-
GO) também se pronunciou
sobre o acontecimento, afir-
mando que fará um desagravo
público - que é uma medida in-
terna para combater qualquer
tipo de ofensa ou violência que
o defensor tenha sofrido du-
rante o trabalho - em repúdio
às agressões sofridas pelo ad-
vogado. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)
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A última semana de julho
em Goiás promete dias mais
frios com a chegada da 3ª
onda de frio do mês e do ano
no Estado. O Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INMET)
publicou o aviso de Alerta
Laranja, devido ao declínio de
temperatura no Estado e apa-
rente risco à saúde. Já de
acordo com o Centro de In-
formações Meteorológicas e
Hidrológicas de Goiás (Ci-
mehgo), na região Sudoeste
do Estado, as temperaturas
poderão ficar entre 0°C e 3°C,
como foi visto na última onda
de frio. Já na região Central de
Goiás, as temperaturas po-
dem variar de 8°C a 10°C. 

Segundo o gerente do Ci-
mehgo, André Amorim, as
temperaturas mais baixas
acontecem em decorrência
da chegada de uma massa
de ar polar ao continente.
“Por volta de quarta-feira
(28), a massa de ar polar
deve estar chegando ao su-
doeste do Estado. Com isso,
na quinta-feira (29), já te-
remos temperaturas mais
baixas.”, afirma. 

André explica que a massa
polar, apesar de estar posi-
cionada ao Sul do país, proje-
ta o ar frio para boa parte do
Brasil, já que é considerada de
intensidade forte. “É um mês
atípico, com três ondas de
frio. A princípio ainda não há
indícios de uma quarta onda
de frio, mas a população pre-
cisa tomar cuidado”, destaca o
gerente do Cimehgo. 

Circulação de vírus 
De acordo com a médica

pneumologista e professora
de Medicina da PUC-GO, Ro-
seliane de Souza Araújo, é pre-

ciso observar que, nesta épo-
ca do ano, há a maior circula-
ção de vírus respiratórios que
causam doenças respiratórias.
“As pessoas ficam mais fecha-
das para se proteger do frio.
Muitas vezes ficam aglomera-
das em ambientes fechados, o
que faz com que a circulação
desses vírus respiratórios, que
causam quadros resfriados e
gripais, ganhem uma maior
prevalência, levando à infec-
ções respiratórias e, princi-
palmente, favorecendo a dis-
seminação dessas doenças res-
piratórias, entre elas também
a Covid-19. Pois os ambientes
ficam mal ventilados já que as
pessoas se fecham em casa e
nos escritórios. Com isso, a
circulação de ar natural fica
prejudicada”, afirma. 

Cuidados 
Quanto aos cuidados, a

médica pneumologista alerta
que, em dias mais frios, crian-

ças pequenas e idosos reque-
rem maior atenção. “Tanto
as crianças quanto os idosos
têm uma dificuldade de adap-
tação a climas mais frios. En-
tão o cuidado maior é dire-
cionado a essas duas faixas
etárias. É importante manter
uma hidratação adequada,
nos dias frios muitas vezes a
gente não sente sede, mas
não pode negligenciar hidra-
tação porque é muito impor-
tante na defesa das vias aé-
reas.”, afirma Roseliane. 

Segundo a especialista, além
da hidratação, cuidados como
a utilização de soro fisiológico
no nariz, e da manteiga de ca-
cau ou do protetor labial tam-
bém ajudam. “Frequentemen-
te podem acontecer rachadu-
ras na pele ou nos lábios. Hi-
dratar a pele também é fun-
damental, bem como priori-
zar por uma alimentação con-
fortável. Alimentos normal-
mente em uma temperatura

mais aquecida também tra-
zem mais conforto nos dias
mais frios”, destaca Roseliane.  

Outras ações simples no co-
tidiano podem contribuir para
a manutenção da saúde, se-
gundo a pneumologista. “Re-
servar as horas quentes do dia
para deixar a casa ventilar um
pouco e, para os pacientes que
têm alergias respiratórias, evi-
tar usar cobertores que foram
guardados por muito tempo
sem lavar. Ter cuidado em
lavá-los e colocá-los ao sol”,
pontua a especialista. 

A médica ressalta ainda a
importância de, aos primeiros
sinais de doença respiratória,
gripes e resfriados, procurar
por atendimento médico. “Ain-
da estamos vivendo a pande-
mia e os sintomas do resfriado
comum, da gripe, se confun-
dem muitas vezes com sinto-
mas da Covid-19, então é pre-
ciso atenção”, finaliza.  (Espe-
cial para O Hoje)

Médica
pneumologista
explica cuidados
que população
deve ter neste
período

Apesar de não estar fardado, durante toda a gravação o policial está com a arma em mãos

3º onda de frio marca última
semana de julho em Goiás 

PM gerente do Procon-GO é exonerado
APÓS AGRESSÕES

Na região Sudoeste

do Estado, as

temperaturas podem

ficar entre 0°C e 3°C
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Pela segunda vez em pou-
cos dias, o Ministério da Eco-
nomia pediu a suspensão de
um site falso registrado no ex-
terior que rouba informações
de servidores públicos fede-
rais. A página captura usuá-
rios e senhas do aplicativo
SouGov.br.

O alerta foi publicado hoje
(26) pela Secretaria de Gestão
e Desempenho de Pessoal do
Ministério da Economia. O en-
dereço falso é servidor.sou-
govbr.online.

Lançado em maio, o Sou-
Gov.br substituiu o aplicativo
Sigepe Mobile. A ferramenta
tem cerca de 30 serviços dis-
poníveis aos servidores fe-
derais, como fornecimento
de contracheque, consultas
de prévia de salário, envio de

atestados médicos e prova
de vida para aposentados e
pensionistas .

A secretaria do Ministério
da Economia orienta os servi-
dores federais a digitar o login
e a senha do SouGov.br so-
mente no aplicativo baixado
da loja virtual oficial do go-
verno. Caso alguém tenha in-
serido os dados no site falso, o
órgão pede a troca imediata da
senha do Portal Gov.br e dos
sistemas Sigac/Sigepe.

Em caso de dúvidas, os
servidores públicos devem
entrar em contato com a Uni-
dade de Gestão de Pessoas do
seu órgão ou com a Central de
Atendimento Sipec, no tele-
fone 0800-978-9009. A cen-
tral também pode ser aces-
sada pela internet.

Este foi o segundo alerta
emitido nos últimos dias pelo
órgão. Na sexta-feira (23), a
secretaria havia descoberto
um site falso, também hos-
pedado no exterior, que co-
letava informações de usuá-
rios e senhas do Sistema de
Gestão de Acesso do Governo
Federal (Sigac).

O Sigac permite que gesto-
res alterem dados do funcio-
nalismo federal e também dá
acesso ao Sigepe. Nesse siste-
ma, os servidores federais do
Poder Executivo (ativos e ina-
tivos), funcionários de esta-
tais e pensionistas obtêm in-
formações sobre contrache-
ques e férias, baixam com-
provantes do Imposto de Ren-
da e atualizam ou alteram da-
dos cadastrais. (ABr)

Um "meteoro anormal-
mente grande" iluminou bre-
vemente o céu no sul da No-
ruega neste domingo (25),
causando um som espetacu-
lar e um feixe de luz. Uma
parte dele pode ter atingido
a Terra, possivelmente não
muito longe da capital Oslo,
disseram especialistas. Não
há relatos imediatos de feri-
mentos ou danos. 

Relatos de avistamentos do

meteoro começaram a chegar
por volta da 1h da manhã, com
o fenômeno sendo visto até
em Trondheim, cidade mais
ao norte do país nórdico.

Uma câmera em Holmes-
trand, ao sul de Oslo, captu-
rou uma bola de fogo caindo

do céu e explodindo em um
flash brilhante iluminando
uma marina.

A rede norueguesa Meteor
segue analisando imagens de
vídeo e outros dados para
tentar localizar a origem e o
destino do meteoro.

Dados preliminares suge-
rem que um meteorito pode
ter atingido a Terra em uma
grande área arborizada, cha-
mada Finnemarka, apenas a
60km a oeste da capital Oslo,
segundo a rede.

"Isso foi uma loucura", dis-

se Morten Bilet, da Meteor. Ele
viu e ouviu o meteoro.

"O que tivemos na noite
passada foi uma grande ro-
cha viajando provavelmen-
te entre Marte e Júpiter,
que é nosso cinturão de as-
teróides. E quando isso
acontece, cria um estrondo,
luz e muita empolgação en-
tre nós (especialistas) e tal-
vez algum medo entre ou-
tros", disse Bilet. (ABr)

Câmera capturou bola de fogo caindo 
do céu e explodindo em um flash

Meteoro ilumina os céus da Noruega;
parte pode ter caído perto de Oslo

A rede norueguesa Meteor segue analisando imagens de vídeo e outros dados para tentar localizar a origem e o destino do meteoro

Descoberto novo site falso que
rouba dados de servidores públicos

Página captura usuários e senhas do aplicativo SouGov.br
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Elysia Cardoso

A artista, rapper e ativista Ros4 lança ‘Deyse Ex
Machina’, um EP visual de cinco faixas que unem
artes visuais, performances e música. Com in-
fluências do boombap, trap e sonoridades afro-bra-
sileiras, os beats são produzidos por Beats by Ve-
lhot, Bixurdia e Carrapixo. Partindo do princípio
que arte é política, nesse seu segundo EP, Ros4 con-
tinua colocando o dedo em várias feridas e cele-
brando existências marginalizadas.

“’Deyse Ex Machina’ é sobre arte como ferra-
menta de decolonização, é sobre oralidade e a ne-
cessidade de se expressar em uma sociedade que
tenta silenciar e desumanizar pessoas marginali-
zadas”, explica Ros4. “É sobre celebrar o corpo, o
gozo, a vida, a rima, o repente, as origens, sem des-
considerar as fronteiras entre a hipersexualização
de corpos negros e trans, e a liberdade individual
guiada pelo desejo”.

‘Brazilian Girl Underground Vibes’ abre o EP ce-
lebrando a parceria de longa data entre Ros4 e o
produtor Beats By Velhot e fala sobre afeto e de-
safeto, além da situação da artista no contexto pan-
dêmico. Em seguida, ‘Submissa Só Na Cama’, tam-
bém produzida por Beats By Velhot, aborda a au-
toestima e o processo de se reconectar. 

Participações e parcerias 
Com participação de Ísis Zavlyn, com Sierra Ve-

loso como modelo e produção de Bixurdia, ‘Boneca
de Negócios’ traz o sentimento de travestis negras
que são massacradas no Brasil. ‘Never Call a
Wich Before Asking’, Sierra Veloso continua como
modelo no vídeo. Produzida por Carrapixo, é um
salve à todas as pessoas que estão junto de Ros4
na caminhada. Fechando a obra, ‘Piranha Articu-
lada’, também produzida por Bixurdia, fala sobre
gozar a vida, sem se apagar no processo.

“Fiquei muito feliz com a construção desse EP,
foi um processo tranquilo com pessoas que admiro
o trampo, e que respeitam meu corre. A parte vi-
sual foi dirigida pela LYV e fomos muito inspira-
das pela lógica do looping, estéticas de beleza, pho-
toshoots de internet, looks de mulheres pretas na
vibe dos anos 90, iluminação conceitual como na
série ‘Euphoria’ foram alguns dos elementos es-
senciais na construção visual”, diz Ros4. 

‘Deyse Ex Machina’ foi produzido com o apoio

financeiro da ULTRA (União Libertária de Pessoas
Trans e Travestis). “Em um contexto político e so-
cial onde ser trans e negra é sinônimo de margi-
nalização, prostituição e pecado, foi imprenscin-
dível o apoio financeiro de uma organização que
trabalha na defesa dos direitos humanos de pes-
soas trans como a ULTRA para poder financiar esse
trabalho”, explica Ros4. 

“Fazer minha voz visível em um contexto onde
a transfobia e racismo no mercado musical e ar-
tístico ainda é um reflexo social dessas questões
e intersecções, sem desconsiderar a liberdade de
expressão como um elemento a ser negociado
como se fosse advocacy, finalizando versos como
se fossem negócios", completa. 

A capa 
Inspirada por maquiagens do black metal e

sets de photoshoot de moda, a imagem dialoga
com as fronteiras da moda urbana e o vestuário
de pole dancers e stripers, através do uso da Cho-
ker e do Harness, por exemplo, evidenciando
questões identitárias do universo da artista
Ros4, que fez direção, composição e edição dos
clipes, e de LYV, que fez direção de arte. Ambas
pole dancers. (Especial para O Hoje) 

Artista, rapper e ativista Ros4 lança EP 'Deyse Ex Machina',
álbum sobre a realidade da mulher travesti negra no país

Essência

Sonoridades 
afro-brasileiras

Cantora usa arte
visual e coloca o
dedo em várias

feridas e celebra
existências

marginalizadas

Cantora usa arte visual e coloca o dedo em várias feridas e celebra
existências marginalizadas
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Malhação - sonhos 
Marcelo exige conversar

com Nando e delma se irrita.
bete mostra o presente que
ganhou de Simplício para Rute.
Sol aconselha Jeff a ir atrás de
Mari. bianca incentiva Gael a
reconquistar dandara. João
pede para René dormir em
sua casa. Gael exige que Pedro
não magoe Karina. João chama
René de pai. todos na acade-
mia comentam o comporta-
mento diferente de Karina.
bianca pede para duca fazer o
teste para Romeu. 

Gênesis
isaque pede notícias de

Jacó. Esaú ofende seu pai. la-
bão fala de seu plano para o
casamento de Jacó e Raquel.
Esaú age de maneira cruel
com o filho. Começa a festa de
casamento de Jacó e Raquel.
Raquel fica furiosa com a ati-
tude de labão. Elifaz corre
perigo na mata. bêbado, Jacó
se surpreende em sua noite
de núpcias. Esaú sente ódio de
Maalate ao ver o perigo que o
filho correu. Salma e labão se
beijam. 

a Vida da Gente 
lúcio diz para Celina que

gosta de Júlia como sua ver-
dadeira filha. Renato e Suzana
decidem encerrar a parceria
de trabalho. lourenço é reco-
nhecido como pai de tiago.
Manu conta a iná sobre a bri-
ga de Rodrigo e lúcio e leva
bronca da avó. iná leva Júlia
para ficar com Ana. Eva chega
à casa de iná para cuidar de
Ana. Ana se emociona com o
carinho de Júlia. iná exige que
Eva siga as orientações da te-
rapeuta de Ana. 

Coração indomável 
Maria Alessandra diz a Ca-

rol que será ela mesma quem
administrará os negócios de
seu pai, e que colocará um
anuncio no jornal solicitando
alguém para a vaga que era de
teobaldo, já que ele se en-
contra fora de ilha dourada.
Otávio comenta com Eduardo
sobre o assassinato de Eusébio
e o diz que dadas as circuns-
tancias, a fazenda se perderá
por completo. Esther pede a
lucia para que não faça muitos
esforços na fazenda.

império
José Alfredo acusa daniel-

le de ter gravado a fala de José
Pedro para se vingar do ma-
rido. téo publica a notícia so-
bre a gravação feita por da-
nielle. Maria Marta se recusa
a acreditar que Maurílio en-
tregou a cópia da gravação
para téo. O colecionador ar-
gentino chega à casa de Or-
ville para ver os quadros de
Salvador. Cardoso volta para
Santa teresa e é visto por lor-
raine e Pietro. José Pedro se
despede de danielle. 

RESUMO
t
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Conexão entre o
pop, samba e rap
A banda Lagum lança a quarta
música do seu próximo disco

Lanna Oliveira

A banda Lagum convi-
dou duas improváveis par-
ticipações para seu novo
single. Eles se uniram a
cantora Mart’nália e ao rap-
per L7nnon na canção ‘Eita
Menina’. A faixa chega com
videoclipe que transforma
os artistas em vizinhos e
convida o público a ser par-
te deste condomínio. Com
produção de Papatinho, a
mistura de influências da
música pop, do samba e do
rap, pode soar estranha,
mas fez todo sentido. Os
integrantes do grupo con-
firmam que a colaboração
só acrescentou a sonorida-
de que eles já têm.

“Nem sei como a união
de coisas tão diferentes con-
segue fazer tanto sentido,
mas faz”. É assim que a
banda Lagum enxerga ‘Eita
Menina’, novo single do
grupo em parceria com
Mart’nália e L7nnon e com
produção de Papatinho.
Com nuances dos universos
sonoros de todos os nomes
envolvidos na música, a fai-
xa é a quarta a ser revelada
do próximo disco do grupo
mineiro, previsto para este
ano. Um videoclipe acom-
panha o lançamento e está
disponível no canal da La-
gum no YouTube. 

A história desse inusita-
do encontro entre influên-
cias da música pop, do sam-
ba e do rap, na verdade, co-
meçou a se desenhar mui-
to antes do vocalista da La-
gum, Pedro Calais, ter pen-
sado no refrão “num ele-
vador, indo para uma con-
sulta médica”. O grupo, for-
mado por ele, Jorge (gui-
tarra), Otávio Cardoso (gui-
tarra) e Chicão Jardim (bai-
xo), começou a falar sobre
o trabalho do Papatinho
desde o primeiro semestre
de 2019, quando Black
Alien lançou o disco ‘Abai-
xo de zero: Hello hell’, com
produção do carioca. 

“Naquele mesmo ano,
no Prêmio Multishow, nos
encontramos e brincamos
que íamos produzir jun-

tos”, lembra Jorge sobre o
dia em que conheceram o
produtor, popular por mú-
sicas ao lado de nomes
como Anitta, Snoop Dogg,
will.i.am, Ludmilla e MC
Kevin O Chris. O momento
em que a brincadeira se
concretizou acabou se des-
dobrando em uma imersão
de dias. “Foi uma expe-
riência única. Tivemos a
oportunidade de conhecer
e mergulhar no universo
Papatunes. Foram três dias
em que misturamos pro-
dução, conversas e a opor-
tunidade de conhecer as
personalidades e o traba-
lho da Mart'nália e do
L7nnon”, conta Jorge. 

As possibilidades mu-
sicais que nasceram da
junção dos artistas resul-
taram em uma sonoridade
nova na trajetória da La-
gum. Mas os integrantes
garantem que a canção se
encaixa em meio aos ou-
tros ritmos que também
gostam de experimentar.
“À primeira vista, ‘Eita Me-
nina’ parece ir muito na di-
reção contrária da pro-
posta do nosso próximo
álbum, em que buscamos
algo mais de banda. Mas
quando ouvimos ela no
contexto do disco como
um todo, notamos que é
muito coesa com o projeto
no geral”, explica Jorge.

A produção audiovisual
que acompanha a faixa re-
cria o ambiente de um pré-
dio residencial, no qual os
artistas são vizinhos. Por
meio da perspectiva de pri-
meira pessoa da persona-
gem que se dá a conexão
das narrativas do vídeo.
‘Eita Menina’ é o quarto sin-
gle do próximo álbum da
Lagum. Em outubro de
2020, o grupo colocou no
mundo ‘Ninguém Me Ensi-
nou’, em homenagem ao
ex-baterista Tio Wilson. Já
neste ano, lançaram ‘Musa
do Inverno’, em janeiro; e,
em abril, ‘Eu e Minhas Pa-
ranóias’ chegou nas plata-
formas de streaming. (Lan-
na Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Lagum, Mart’nália e L7nnon, um encontro inusitado na música
A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

‘Medley ou os dias em
que aprendi a voar’

surgiu de um roteiro
cinematográfico

premiado em diversos
festivais

internacionais

LIVRARIA
t

Depois da indicação
ao Prêmio Jabuti em
2018 e 2019 com dois li-
vros infantis, a escri-
tora Keka Reis mergu-
lha em ‘Medley ou os
dias que aprendi a
voar’, livro de estreia
na literatura juvenil. A
obra é inspirada no
primeiro longa-metra-
gem adolescente da ro-
teirista, premiado em
festivais estrangeiros
como o México Inter-
nacional Film Festival
e top 10 no Bluecat
Screenplay Contest, um
dos mais prestigiados
concursos de roteiro
dos Estados Unidos.

Como sugere o títu-
lo e capa da produção,
a protagonista é nadadora. A
presença do esporte na vida
da jovem permeia a narrativa
para além das piscinas: a ati-
vidade é como um grande es-
pelho da subjetividade de Lola
e dos desafios que precisa en-
frentar durante a fase de tran-
sição da infância para a vida
adulta. A notícia da morte do
pai, por exemplo, recebida
sem muita explicação por par-
te da mãe aos quase quatro
anos, mudou para sempre a
vida da personagem. 

É na viagem de férias,

longe da mãe e do irmão,
que a relação de Lola com a
vida, e com ela mesma, co-
meça a se transformar. Em
Salto Bonito, cidade imagi-
nária que ganhou até um
mapa no início do livro, a
protagonista se expõe a no-
vas amizades, a primeira
paixão e ao despertar para a
sexualidade, sempre com a
problemática da perda pre-
coce e inexplicada do pai
como pano de fundo.

Ambientada no início dos
anos 1990 e repleta de refe-

rências musicais, lite-
rárias e cinematográfi-
cas, Medley ou os dias
que aprendi a voar re-
trata o adolescer da
protagonista tímida em
uma época de conexões
estabelecidas presen-
cialmente. Memórias
há muito esquecidas e
outras partes de uma
nova Lola emergem du-
rante as 232 páginas da
narrativa.

A autora
Keka Reis é escrito-

ra, roteirista e drama-
turga. Nos anos 1990,
escreveu, produziu e
dirigiu programas na
MTV. Como roteirista,
tem colaborado desde

2006 em filmes e inúmeras
séries para a TV. Estreou na
literatura com ‘O dia em que
a minha vida mudou por
causa de um chocolate com-
prado nas Ilhas Maldivas’,
seguido por ‘O dia em que a
minha vida mudou por cau-
sa de um pneu furado em
Santa Rita do Passa Quatro’,
finalistas do Prêmio Jabuti
em 2018 e 2019, respectiva-
mente. Seu primeiro livro
também virou peça de teatro,
eleita a melhor na categoria
infantojuvenil em 2019.

Uma garota, 
um pai e uma viagem
Roteirista premiada Keka Reis, explora amadurecimento
infantojuvenil, luto, relacionamentos amorosos e o
despertar para a sexualidade em lançamento



ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2021 Essência n 15

A organização não gover-
namental (ONG) Cinema Nos-
so dá continuidade ao inter-
câmbio cultural de suas alu-
nas de formação em audio-
visual com estudantes da uni-
versidade Middlebury Colle-
ge Center for Community En-
gagement (CCE), sediada no
estado de Vermont, Estados
Unidos. O projeto vai até o dia
30 de julho. O objetivo é in-
tegrar as alunas das forma-
ções de audiovisual, games
(jogos) e roteiro para séries da
organização, com estudan-
tes do Portuguese Language
School (Escola do Idioma Por-
tuguês) da universidade nor-
te-americana. 

O programa de intercâm-
bio cultural, batizado de Con-
versas com Cinema Nosso,
começou no último dia 16 e
terá uma terceira edição ain-
da este mês. Durante o en-
contro virtual, as estudantes
participantes trocam expe-
riências e aprendizados de
suas respectivas culturas. A
conversa é intermediada por
uma estagiária do CCE e por
Gabriela Gonçalves, coorde-
nadora do Programa de For-
mação para Jovens Negras
do Cinema Nosso, com dinâ-

micas de integração para fa-
cilitar a troca de experiências
entre as participantes.

Gabriela disse em entre-
vista à Agência Brasil que a re-
percussão tem sido muito
boa. “A repercussão é bem po-
sitiva. As nossas alunas estão
bem engajadas no sentido de
ampliar o conhecimento, ter
autonomia. Elas seguem bus-
cando lugares para aumen-
tarem o universo cultural de-
las e muitas querem fazer in-
tercâmbio mesmo. Veem o
intercâmbio ‘online’ como
uma oportunidade de se apro-
ximarem mais desse sonho,
desse projeto que elas têm in-
dividualmente”.

Continuidade
O Cinema Nosso pretende

dar continuidade à parceria

com a CCE e outras institui-
ções estrangeiras. “A gente
sempre pensa em ampliar e
fazer essas conexões, pen-
sando na formação dos nos-
sos estudantes. A intenção é
permanecer e, quem sabe,
fazer coisas maiores, quando
a pandemia terminar, como
intercâmbio presencial”, ex-
pôs Gabriela. A ONG recebia
muitos voluntários estran-
geiros, antes da pandemia do
novo Coronavírus que, além
de realizarem trabalhos na
instituição, falavam também
da cultura em seus países e di-
ferentes estilos de vida.

Estudante de formação de
Roteiro para Séries do Cinema
Nosso, Laíz Muniz participou
do primeiro encontro ocorri-
do em 16 de julho e gostou
muito da experiência. “O Ci-

nema Nosso é um espaço que
nos proporciona diversas
oportunidades e uma delas foi
a parceria com a Universida-
de Middlebury. Sem dúvida,
foi uma das melhores expe-
riências da minha vida. Sem-
pre tive o sonho de fazer in-
tercâmbio e pude realizar
sem sair de casa. Foi um even-
to lindo, compartilhamos ex-
periências com as alunas
americanas e entendemos
mais sobre sua cultura e vi-
vência”, afirmou Laíz.

Gabriela Gonçalves disse
que o Cinema Nosso, escola de
audiovisual e novas tecnolo-
gias que atende crianças, ado-
lescentes e jovens de 18 a 29
anos de idade, quer dar se-
guimento aos cursos de for-
mação no segundo semestre
nas áreas de jogos, cinema e
audiovisual, além de oficinas
para formação de professores
em novas tecnologias, mais
voltadas a educadores da rede
pública de ensino do Rio de Ja-
neiro. “A gente vai abrir mais
formações para crianças,
adolescentes e jovens e fazer
eventos para a inserção das
mulheres na área de jogos. A
gente tem muito também
essa pegada”.

ONG Cinema Nosso faz
intercâmbio cultural

Moda goiana
Nesta terça-feira (27) às

20h, a marca goiana thear
vestuário, assinada pelo Em-
preendedor e diretor Criati-
vo theo Alexandre, desfila
sua Coleção Simetria, inspi-
rada na Arquitetura Art déco
e nos shapes e energia da
década de 20, na Semana de
Moda Nacional Casa de Cria-
dores que é transmitida pelo
site casadecriadores.com.br.
toda a produção do desfile,
que é virtual, foi feita nos
monumentos goianos Art
déco, como: o Coreto da
Praça Cívica, antiga Estação
Ferroviária, Grande hotel,
lago das Rosas com seus
monumentos (mureta e
trampolim), lyceu de Goiâ-
nia, Museu Pedro ludovico,
Palácio das Esmeraldas, Re-
lógio da Avenida Goiás, tea-
tro Goiânia e no Obelisco
da Praça Cívica. Quando:
terça-feira (27). Onde: ca-
sadecriadores.com.br. ho-
rário: 20h.

oficinas online
O Prêmio Rodrigo Melo

Franco de Andrade 2021
oferece nesta terça-feira
(27), às 14h, e quinta-feira
(29), às 19h, oficinas online.
O objetivo é sanar dúvidas
sobre o edital e incentivar a
população do estado de
Goiás a inscrever ações no
evento. As oficinas são im-
portantes pois oferecem
orientações sobre qual ca-
tegoria a ação se enqua-
dra, atendendo os critérios
do edital, além de estimular
o envolvimento da socie-
dade civil na busca pela sal-

vaguarda e proteção dos
bens culturais. Quando: ter-
ça-feira (27). Onde: Jitsi
Meet. horário: 14h.

Festival de cinema
Até o dia 30 de julho, o FiC

RiO exibe os 69 curtas indi-
cados à premiação, em um
universo de 24 categorias.
São 14 filmes exibidos por dia
e cada curta fica disponível
por 24 horas no canal, para
maior comodidade daqueles
que pretendem maratonar o
festival. Nesta terça-feira (27)

é a vez das produções: '1996’;
‘Através dos Sentidos’; ‘besta-
fera’; ‘blanket’; ‘Ela Acorda
Cedo’; ‘invasão drag’; ‘la Fille
de la Marée’; ‘Mariposa’; ‘Náu-
sea’; ‘O Afeto e a Rua’; ‘O Em-
brolho’; ‘O véu de Amani’;
‘Sinfonia da destruição’; e ‘tá
Foda’. Quando: terça-feira
(27). Onde: youtube.com/Fi-
CRiO. horário: Por 24h.

Casa de rock
uma das casas de rock

mais amadas da capital goia-
na, taberna Music Pub, abre
suas portas nesta terça-feira
(27) para receber o cantor
Edu Moraes e a banda A Or-
dem vive. Com um repertório
com muito rock and roll, di-
versão e animação, os artistas
apresentam músicas que vão
de músicas nacionais à inter-
nacionais. A casa oferece ao
público promoção de chopp
e drinks, e comida para todos
os gostos. Para quem quer
antecipar o fim de semana,
rock no taberna é uma boa
pedida. Quando: terça-feira
(27). Onde: Av. laudelino Go-
mes, Nº 226, Setor bela vista
– Goiânia. horário: 20h.

Hoje (27), Theo Alexandre desfila sua Coleção Simetria virtualmente

Os interessados devem acessar o site cinemanosso.org.br

AGENDA
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José Loreto acaba namoro
com DJ Bruna Lennon após
mais de 1 ano e meio

José loreto e bruna len-
non acabaram o namoro de
aproximadamente 1 ano e 7
meses. A informação é do co-
lunista leo dias, do portal
‘Metrópoles’, nesta segunda-
feira (26). O rompimento teria
ocorrido há duas semanas. O
ator e a dJ engataram a rela-
ção após trocarem beijos em
festa de réveillon na bahia, na
passagem de 2019 para 2020.
Em março do ano passado, lo-
reto negou estar se relacio-
nando com bruna, mas dias
depois o casal foi clicado em
momento de carinho na praia
da barra da tijuca, Zona Oes-
te do Rio. (Guilherme Guido-
rizzi, Purepeople)

Boninho reforça ideia de
Douglas souza no 'BBB 22'
na TV: 'Convite tá feito'

boninho está de olho em
douglas Souza. Se antes ha-

via dúvidas, agora o diretor
do "bbb" deixou o convite
mais do que claro ao dizer,
com todas as letras, que tem
interesse em levar o atleta
para a casa mais vigiada do
país: "Eu fui lá olhar as redes

do douglas. O cara é muito
bom. bom de vôlei, joga mui-
to, manda bem e ainda tem
humor. Passeia nas passare-
las. Então, cara, douglas, se
você gostou da ideia de vir
para o 'big brother', o convi-

te está feito", avisou o dire-
tor. (igraínne Marques, Pu-
repeople)

enzo Celulari posta nova
foto com cachorros e web
aponta: 'Casa da Bruna
Marquezine'

Enzo Celulari postou nova
foto em seu instagram na
noite deste domingo (25). A
foto agitou a web por gerar
especulação e indicar que
Enzo e bruna Marquezine te-
riam voltado. Os seguidores
não perderam tempo e co-
meçaram a apontar que o jo-
vem estaria na casa de bruna
Marquezine, apesar de de-
pois ser revelado que era uma
foto antiga na casa de seu pai,
Edson Celulari. Alguns fãs,
ainda, pediram para Enzo pos-
tar foto com a gata Mia, que
adotou com bruna Marquezi-
ne e foi principal motivo de
episódio recente que indicou
reaproximação do casal. (Rap-
haela Fernandes, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Rayssa Leal conquis-
tou a internet com apenas
7 anos, quando apareceu
fantasiada de fada fazen-
do manobras de skate.
Este ano, aos 13 anos, teve
uma conquista inédita: é a
mais jovem competidora
do Brasil a conquistar me-
dalha na modalidade es-
portiva nas Olimpíadas
de Tóquio. Para inspirar
mais meninas, Rayssa pro-
tagonizou campanha glo-
bal da Nike e prova que

tem espaço para todas no
skate. Dá para ser criança,
acreditar em contos de
fadas e realizar os sonhos
por meio do esporte. É
esse o mote da campa-
nha 'Novas Fadas', prota-
gonizada por Rayssa. (Ma-
rina Couto,Purepeople)

Com medalha nas Olimpíadas, Rayssa
Leal faz campanha para meninas no skate

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

você vai conseguir, no dia de
hoje, antecipar-se aos problemas,
resolvendo as coisas antes que
elas aconteçam. isso acontece
porque hoje você está conse-
guindo ver as situações de vários
ângulos. use e abuse da sua ener-
gia corajosa para avançar, sem
medo, frente aos desafios que
surgem.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

hoje o dia traz muita agitação
e movimento. É dia de agir com co-
ragem e audácia, então nada de
deixar para amanhã ou deixar de
se impor. vale a pena permitir
que as pessoas te ajudem em
seus planos.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia é propício para a reali-
zação dos seus desejos, mas tome
cuidado com gastos desnecessá-
rios. de toda forma, o dia traz po-
tencialidades de comprar e ven-
der. você pode estar planejando
algum evento festivo. Sua carrei-
ra também se mostra consolidada
e você pode ter reconhecimento.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia é propício para que você
tome iniciativas. você pode sair em
um passeio revigorante hoje. É im-
portante seguir seus planos e não
deixar que nada interfira, princi-
palmente sua mente, que carrega
dúvidas infundadas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

É um dia que pode trazer preo-
cupações. tome cuidado com a fal-
ta de tato. valerá a pena se colo-
car à disposição para ajudar. Man-
ter o foco pode ser o desafio.
Para realizar o que precisa, pode
ser necessário se isolar um pouco.
vale a pena meditar.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia pode trazer muitos de-
bates. tome cuidado com a falta
de equilíbrio e evite levar tudo
para o lado pessoal. O trabalho em
equipe é válido, mas é importan-
te se manter aberto e com a visão
do coletivo. O dia te coloca em
contato com amigos que você
não via há algum tempo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia traz novidades com re-
lação a trabalho. Se estiver em
busca de mudanças no setor pro-
fissional ou procurando emprego,
o dia traz notícias de melhora ou
mudança. vale a pena se manter
organizado, não procrastinar e
resolver as coisas conforme apa-
recem. Mantenha sua rotina.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia pode trazer convites e
muita alegria. Passeios podem
ser planejados ou você pode en-
contrar um pouco de diversão no
final do dia ao lado de pessoas
queridas. Namoros estão ativados
e surgem pessoas novas no hori-
zonte, alegrando o coração de
quem estiver à procura. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia pode trazer mudanças
profundas na rotina doméstica.
Mudanças de residência ou ven-
das de objetos pessoais não estão
descartados. Existe uma energia
de resolução final no seu dia, por-
tanto pode ser necessário resolver
algo muito antigo definitivamen-
te. O cansaço pode aparecer.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Sua mente pode estar preci-
sando de um descanso. A estafa
dos últimos dias chegou ao pico
hoje, por isso vale a pena diminuir
o ritmo ou delegar e pedir ajuda.
As relações podem trazer um
grande alívio, portanto conver-
sas com pessoas queridas podem
ser um bálsamo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz bastante trabalho e
o desafio pode ser se organizar
em meio ao caos. Quanto mais
você definir prioridades mais con-
seguirá realizar e resolver as ques-
tões que estão pendentes. vale a
pena abusar da comunicação no
dia de hoje: combinado não sai
caro para ninguém.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia te ajuda a liderar. Além
disso, traz magnetismo e popu-
laridade. você poderá tomar mui-
tas decisões no dia de hoje. vale
a pena surpreender o ser amado
hoje. A energia do amor pede re-
conexão e aproximação de quem
você ama.
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Lanna Oliveira

Após enfrentar os efeitos
devastadores da crise econô-
mica nos anos 90, um homem
se entrega a vida nas ruas.
Essa triste história é a de An-
derson, narrada no monólogo
‘Nefelibato’, que encerra-se
nesta quarta-feira (28). Há
cinco anos em cartaz, o espe-
táculo conta com direção de
Fernando Philbert, supervisão
artística de Amir Haddad e in-
terpretação do ator Luiz Ma-
chado. A peça será apresen-
tada de forma híbrida, pre-
sencialmente no Teatro Pe-
traGold, no Rio de Janeiro, e
virtualmente com ingressos
pelo Sympla, às 19h.

Pelas ruas da cidade, An-
derson oscila entre a lucidez e
a loucura, ele hoje é apenas a
sombra de um homem outrora
bem-sucedido, mas que perdeu
tudo: sua empresa, todas as
suas economias, o grande amor
da sua vida e um parente que-
rido. Na fronteira com o delírio,
mas ainda capaz de lampejos
de sabedoria, essa pungente fi-
gura é interpretada pelo ator

Luiz Machado no solo ‘Nefeli-
bato’. Escrito por Regiana An-
tonini, o monólogo celebrou
cinco anos em cartaz com nova
temporada, que termina, nes-
ta quarta-feira, 28 de julho. 

A trama é ambientada na
década de 90, mas dialoga mui-
to com o Brasil de hoje. Em
cena, os efeitos devastadores
do Plano Collor, que levaram
Anderson a se tornar morador
de rua. O país voltava a ter um
governo eleito democratica-
mente e a inflação galopante
exigia medidas drásticas. A saí-
da da nova equipe econômica
foi confiscar parte da cader-
neta de poupança da popula-
ção, o que levou milhares de
brasileiros ao desespero e à
bancarrota. Muitos enlouque-
ceram. Esse é o caso de An-

derson, que ainda amarga ou-
tras perdas em sua vida.

Com 25 anos de carreira,
incluindo teatro, TV e cinema,
Luiz Machado tem em ‘Nefe-
libato’ o primeiro monólogo.
“Anderson é alguém que vive
situações limite. Um equili-
brista no fio tênue entre luci-
dez e loucura, vida e poesia”,
diz o ator. “Suas reflexões se
encaixam muito bem no pe-
ríodo em que estamos viven-
do. Ele fala sobre as relações
humanas, como as atitudes
que nós tomamos sem pensar
muito são individualistas. Du-
rante a pandemia, tivemos a
oportunidade de refletir so-
bre as relações sociais e o
egoísmo que nos cerca”, acre-
dita Luiz Machado.

Na TV, Luiz fez parte da sé-

rie ‘Z4’ (Netflix) e integrou a se-
gunda temporada da série
‘Magnifica 70’ (HBO), com di-
reção de Claudio Torres. Pro-
tagonizou a série ‘Família im-
perial’, coprodução do Canal
Futura com a TV Globo, com di-
reção de Cao Hamburguer. Na
TV Globo, atuou em mais de 30
produções, como as novelas
‘Flor do Caribe’ e ‘América’, e os
humorísticos ‘Zorra total’, ‘A
grande família’, ‘A diarista’ e
‘Sob nova direção’. No cinema,
fez ‘Paixão e acaso’, de Do-
mingos Oliveira, ‘Transeuntes’,
de Eric Rocha, e ‘Nosso lar’, de
Wagner de Assis.

O quanto de loucura é ne-
cessário para o ser humano
não perder a própria vida?
Essa pergunta acompanhou o
diretor Fernando Philbert ao

longo do processo da monta-
gem. “Quis tratar do instinto de
sobrevivência que o ser hu-
mano tem e esquece que tem.
Viver na rua é o caminho que
ele encontrou para continuar
vivo”, destaca o diretor. As-
sunto tão complexo, mas que o
ator Luiz Machado deu vida
como quem tem propriedade.
Depois de trabalhar em 37 pe-
ças, tendo produzido quatro
delas, talvez ele tenha mesmo.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Serviço
Nefelibato – Exibições vir-
tuais
Quando: Quarta-feira (28)
Onde: sympla.com.br
Horário: 19h
Ingresso: A partir de R$ 20

Monólogo
‘Nefelibato’ a
presenta a trágica
realidade de
Anderson, que
singelamente se
assemelha com a
realidade fora dos
palcos

Luiz Machado com o olhar emociona, penetra na alma e nos faz questionar sobre o egoísmo que nos cerca

Entre a lucidez e a loucura

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 estra-
nho mais letal do mundo. En-
quanto bryce é levado ao limi-
te por seus dois protegidos, o
casal Kincaid se mete em uma
trama global, onde são perse-
guidos por Aristotle Papado-
polous (Antonio banderas), um
louco vingativo e poderoso.
Cinemark Flamboyant: 17h50.
Cinemark Passeio das Águas:
18h30, 21h. Kinoplex Goiânia:
21h20. Cineflix 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). dura-
ção: 2h23min. direção: Justin
lin. Elenco: vin diesel, Mi-
chelle Rodriguez, Jordana
brewster. Gênero: Ação. Em
velozes & Furiosos 9, dominic
toretto (vin diesel) e letty
(Michelle Rodriguez) vivem
uma vida pacata ao lado de
seu filho brian. Mas eles logo
são ameaçados pelo passado
de dom: seu irmão desapare-
cido Jakob ( John Cena). trata-
se de um assassino habilidoso
e motorista excelente, que
está trabalhando ao lado de
Cipher (Charlize theron), vilã
de velozes & Furiosos 8. Para
enfrentá-los, toretto vai pre-
cisar reunir sua equipe nova-
mente, 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
Aparecida: 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, co-
média, família. Em Space Jam:
um Novo legado, a inteligência
artificial, Al G (dom Cheadle) se-
questra o filho de lebron James
e envia o lendário jogador dos
los Angeles lakers para uma
realidade paralela, onde vivem
apenas os personagens de de-
senho animado da Warner bros.
Para resgatar o seu filho, ele
precisará vencer uma partida
épica de basquete contra su-
perversões digitais das maiores
estrelas da história da NbA e da
WNbA. Para essa dura missão,
King James terá a ajuda de Per-
nalonga, Patolino, lola bunny,
dentre outros personagens. Ci-
nemark Flamboyant: 14h30,
15h10, 18h, 20h50. Cinemark
Passeio das Águas: 14h35,
17h20. Kinoplex Goiânia: 13h05,
18h50. Cineflix Aparecida:
15h10, 17h35, 20h. Cineflix bu-
riti: 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:  Comé-
dia, drama, família. Ambien-
tado na londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada Estella (Emma
Stone). inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da baronesa von hell-
man (Emma thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. Entretanto, o relaciona-
mento delas desencadeia um
curso de eventos e revela-
ções que farão com que Es-
tella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma pes-
soa má, elegante e voltada
para a vingança. Kinoplex
Goiânia: 13h50.

Nono filme da série ‘Velozes & Furiosos’ segue em cartaz 
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A expectativa para 2021 é
que cerca de 100 empresas
brasileiras realizem IPO, si-
gla para “initial public offe-
ring”, ou “oferta pública ini-
cial”, até o fim do ano, um re-
corde. Só no primeiro semes-
tre, foram 28 ofertas públicas
de ações no país, o mesmo
que em 2020 inteiro. Atual-
mente, há mais de 30 empre-
sas ainda aguardando na fila
da B3, a bolsa de valores bra-
sileira. E a visão dos especia-
listas é positiva para os próxi-
mos meses.

Com a grande quantidade
de empresas brasileiras apro-
veitando esse caminho para
captar recursos, ter um ne-
gócio robusto e em ascensão
não é suficiente. Para um IPO
de sucesso é preciso que a ges-
tão financeira esteja em dia e
funcionando de forma ex-
cepcional.

"É importante que as em-
presas transformem seus nú-
meros em resultados positivos
para o mercado, para as pes-
soas e para toda a economia",
diz Goldwasser Neto, cofun-
dador do Accountfy, platafor-
ma SaaS de gestão robusta e
inteligente de performance
corporativa. "Por isso, é im-

portante investir em uma fer-
ramenta que analise e apre-
sente os resultados para os
investidores da maneira mais
transparente possível."

Para se preparar para um
evento como esse, o executivo
lista alguns pontos de atenção
para as empresas que querem
abrir capitais:

Consistência e
confiabilidade dos números

Primeiro, é importante se
assegurar de que as informa-
ções corretas estão sendo apre-
sentadas. Uma forma de fazer
isso com segurança e confiabi-
lidade é investir em uma fer-
ramenta de gestão e controle
de dados. Isso ajuda a eliminar
planilhas e inserções manuais.
"Consolidar os números dentro
de uma plataforma de gestão,
assegura a padronização e
comparabilidade das divulga-
ções financeiras, possibilitando

consistência, o que é primor-
dial para o processo de refe-
rência cruzada", afirma Neto.

Estruturas gerenciais
Ao entrar na fila da B3, é

importante ter uma análise
minuciosa da saúde da em-
presa. A área financeira deve
analisar os planos de contas
e organizar suas estruturas
gerenciais de acordo com o
modelo de negócio, tornando
viável a estruturação das De-
monstrações Financeiras em
conformidade com normas e
requerimentos.

Demonstrações
financeiras

Esses documentos preci-
sam sempre estar em dia,
atualizados e com os números
corretos, oferecendo transpa-
rência e mantendo a gover-
nança da empresa. Uma pla-
taforma de gestão corporativa

permite a visualização e edi-
ção das principais demons-
trações como balanço patri-
monial, DRE, DMPL e outras.

Consolidação
A consolidação é funda-

mental para grupos que bus-
cam injeção de capital - como
no caso do IPO - e para a ma-
nutenção da Governança Cor-
porativa. Na prática, ela tam-
bém facilita a visualização
da saúde financeira das em-
presas, tanto agrupadas quan-
to analisadas isoladamente. O
uso de uma plataforma de
gestão de performance per-
mite que a consolidação seja
feita com mais rapidez, com
rastreabilidade dos números
e permitindo uma visão mais
clara das informações.

Modelagem financeira e
reportes

Por fim, não basta acom-
panhar a situação financeira
da empresa, um papel rele-
vante do gestor é prever di-
ferentes conjunturas para se
planejar e conseguir reagir ra-
pidamente às novidades, isso
é possível com a modelagem
financeira. Já os reportes e
painéis de análises de dados
dão suporte à área de rela-
cionamento com investido-
res, dando visibilidade do de-
sempenho e das decisões to-
madas pela empresa.

Desistência
Apesar disso, ao menos 55

empresas da área de saúde de-
sistiram de suas IPOs. Segundo
consta no site da Comissão de

Valores Mobiliários (CVM), o
número, no entanto, inclui em-
presas que desistiram da ofer-
ta via CVM 400, (que dispõe so-
bre as ofertas públicas em ge-
ral), mas acabaram empla-
cando IPO com esforços res-
tritos, via Instrução 476 (que
versa sobre ofertas restritas,
feitas apenas para investido-
res profissionais convidados).

Com as desistências e as
muitas empresas que conse-
guiram emplacar seus IPOs
nas últimas semanas, a fila de
companhias com prospecto
preliminar protocolado, que
já chegou a mais de 40 em-
presas este ano, agora está
com apenas 22.

Em Goiás
A gigante do frango de Goiás,

o grupo industrial São Salvador
Alimentos (SSA), dona da mar-
ca SuperFrango, é uma das que
vai retomar sua IPO no fim do
ano, apurou o jornal Estadão. A
oferta, estimada para girar en-
tre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão,
estava planejada para a pri-
meira metade do ano, mas a
companhia resolveu esperar
para buscar melhor entendi-
mento dos investidores em re-
lação ao valor da empresa.

A transação vem em um
momento em que o brasileiro
aumentou o consumo de fran-
go na pandemia por causa da
alta no preço da carne bovina.
Em 2020, cada brasileiro con-
sumiu 45 quilos de carne de
frango, 2,5 kg a mais do que em
2019, segundo a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Sigla para “initial
public offering”, ou
Oferta pública ini-
cial é uma forma
de vender as ações
de uma empresa
ao público em ge-
ral numa bolsa de
valores

Dicas para empresas que
desejam abrir capital em 2021

Ferramentas
tecnológicas podem
auxiliar empresas a
realizarem IPO,
segundo
especialista em
planejamento
financeiro








