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R$ 6,3 bilhões para 2022.
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Jurídica: STJ admite pena de

reclusão para motorista bêba-

do que provoca homicídio.
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Esplanada: Corte acolhe pe-

dido de defesa das vítimas da

tragédia em Mariana.
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em um cenário de
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recusar vacinação contra a
Covid autoriza a demissão

por justa causa

AldeMir PereirA NOgueirA

Opinião 3

Goiás confirma
quatro casos da
variante Delta
A Secretaria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO) confirmou que,
até ontem (27), foram identifica-
dos quatro casos da variante Del-
ta em residentes de Goiás. Desses,
uma pessoa  tem histórico de
viagem internacional e o outro é
de um contato desta pessoa.
Cidades 11

IMB aponta
recuo de 1,1%
do PIB de Goiás
A economia goiana iniciou o ano
na contramão do restante do
País, principalmente em função
dos maus resultados anotados
pela agropecuária e pela indús-
tria no Estado. A indústria segue
comportamento inverso ao que
ocorreu no começo da pandemia,
quando a indústria cresceu.
Economia 4

VilA NoVA
apresenta novo
lateral-direito
Anunciado pelo clube na se-
mana passada, Lucas Mazetti,
que fez sua estreia pelo Tigre
diante do Cruzeiro, demonstrou
satisfação pela oportunidade.
Esportes 8

Escolas com até 100
alunos retornam com
capacidade máxima
Com a aproximação do retorno das aulas pela rede
estadual de ensino, marcado para a próxima se-
gunda-feira (02), em regime híbrido, a Secretaria
de Estado de Educação (Seduc) informou que es-

colas que contam com até 100 alunos poderão vol-
tar com a capacidade máxima. A prioridade é para
alunos sem acesso a internet, dificuldade de
aprendizado e vulnerabilidade social. Cidades 11

Nove hospitais públicos atingiram 100% da capacidade má-
xima de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) em Goiás na tarde da última terça-feira (27), apon-
ta dados da Secretaria de Estado da Saúde. Cidades 9

Nove hospitais atingem
lotação máxima em UTIs

Crescimento de casos de Covid-19 e a presença da variante Delta no Estado acende alerta do sistema público de Saúde

Jota Eurípedes

A pandemia aumentou a pro-
cura por armazenamento em
núvens e empresas passam a in-
vestir mais no modelo.
Negócios 17

Mercado busca
armazenamento
em núvens

Primeiro duelo, válido pelas oi-
tavas de final, acontece na
Arena da Baixada; time goiano
conta com o retorno de treina-
dor e dois jogadores considera-
dos titulares.
Esportes 7

Atlético-Go
visita o Furacão 
na Copa do Brasil

Prazos para o agendamento
expiram em agosto. Beneficiá-
rios orrem o risco de ter o pa-
gamento suspenso.  
Economia 4

170 mil benefícios
do INSS serão
revisados 

A Federação Goiana de Municí-
pios (FGM) apresentou parecer
favorável sobre a cobrança da
Taxa de Limpeza Urbana, cha-
mada de “Taxa do Lixo. O argu-
mento é que a cobrança é uma
obrigação imposta por lei federal.
Política 2

FGM dá aval
para aplicação
da ‘Taxa do Lixo’

Sítio Roberto Burle Marx é reconhecido
como Patrimônio Mundial da Unesco Essência 13

'ATO', de Bárbara Paz, vai
para Festival de Veneza
Essência 15

‘O Bem Maior’ promove
esperança e empatia
Essência 14

Essência



Raphael Bezerra

O deputado federal e presidente do Podemos em
Goiás, José Nelto foi surpreendido pela especulação de que
pode perder o comando da sigla após articulação do coor-
denador do partido na região Centro-Oeste, Felipe Cortês.
Nos bastidores, a conversa é que a presidente nacional da
sigla, Renata Abreu, juntamente com seu colega na Câ-
mara Federal, deputado Professor Alcides (PP) será o novo
mandatário do partido em Goiás.

Caso seja concretizada essa mudança, o comando do
Podemos em Goiás, deve ir para algum aliado de Alcides,
isto porque o deputado não tem como assumir uma le-
genda sendo filiado em outra. Sem a janela partidária,
o Progressistas, onde Alcides é filiado, pode reivindicar
seu mandato.

Cortês é titular das Relações Institucionais na prefeitura
de Aparecida de Goiânia e aliado de Gustavo Mendanha
(MDB), portanto, próximo das articulações sobre o futuro
do grupo caso deixe o MDB. Alcides também é um aliado
de primeira hora de Mendanha que precisa, caso deixe o
MDB, aglutinar seu grupo em uma legenda consistente.

Pessoas próximas ao deputado dizem que ele já acio-
nou a executiva nacional e garantem que o “Professor Al-
cides não vai conseguir comprar o Podemos em Goiás”. A
frase sugere que existe uma negociação entre Alcides e a
executiva nacional. (Especial para O Hoje) 
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José Nelto
pode perder 
o comando 
do Podemos

Raphael Bezerra

A Federação Goiana de
Municípios (FGM) apresen-
tou parecer favorável sobre a
cobrança da Taxa de Limpeza
Urbana, chamada de “Taxa
do Lixo”. O documento foi
publicado pela assessoria ju-
rídica da instituição que ar-
gumenta ser uma obrigação
imposta pelo Marco Regula-
tório do Saneamento Básico
(Lei Federal 14.026/2020).  De
acordo com o texto, a federa-
ção entende “não haver dú-
vida com relação à obrigato-
riedade de criação da taxa
de limpeza urbana”.

A FGM solicitou ainda uma
reunião com o Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM)
e o Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) para alinhar um en-
tendimento nas questões re-
lacionadas à elaboração da
proposta. A medida gera preo-
cupação entre os prefeitos,
tendo em vista que é uma
nova cobrança de imposto
para os contribuintes. 

Entre os assuntos, está a
eventual cobrança da taxa de
resíduos sem que o município
possua, ainda, uma destina-

ção final para o material re-
colhido, ambientalmente ade-
quado. “Ante o exposto, ma-
nifestamos o entendimento
da obrigatoriedade de insti-
tuição da taxa de coleta de
lixo, em atenção ao disposto
no § 2º do 35 da Lei nº 14.026,
de 15 de julho de 2020”, diz o
texto do parecer.

Além disso, a não proposi-
ção do instrumento de co-
brança "configura renúncia
de receita”. Entre outras con-
sequências, o ato poderia con-
figurar improbidade admi-
nistrativa, colocando em risco
mandatos pelo estado.

A Prefeitura de Goiânia
criou um grupo de traba-
lho para promover a elabo-
ração de estudos técnicos
para definição do valor da
Taxa de Limpeza Pública,
em Goiânia. Projeto sobre o
assunto já foi enviado pelo
Executivo à Câmara Muni-
cipal no dia 14 de julho. Ou-
tros municípios também já
iniciaram a elaboração de
estudos técnicos para a im-
plementação da cobrança.

A composição do grupo é de
apenas servidores da Prefeitu-
ra de Goiânia. O Grupo de Tra-

balho fará as análises das va-
riáveis ambientais, econômicas
e sociais. Não há prazo defini-
do para que a comissão encer-
re as atividades. 

Taxa do lixo
A discussão sobre a criação

da “taxa do lixo” teve início
quando a prefeitura de Goiâ-
nia encaminhou à Câmara
Municipal o projeto de Lei
que cria a Taxa de Limpeza
Pública (TLP) no último dia 14
de julho. Se aprovada, de acor-
do com o que diz o texto, a

nova taxa será cobrada jun-
tamente com o Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano
(IPTU), já a partir de 2022.

O valor ainda será definido
por um grupo criado pelo Paço
Municipal. De acordo com o
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos), nesta segunda-feira
(26), houve a primeira reu-
nião. Este grupo de estudos
conta com representantes de
diversas pastas, incluindo a
Companhia de Urbanização de
Goiânia (Comurg). (Especial
para O Hoje)

Proposta da criação de nova taxa,
que é obrigatória devido a legislação
federal, é considerada delicada por
prefeitos e gestores

Matéria é cara para

os gestores que terão

que criar uma nova

taxa devido a

obrigação imposta

por legislação

federal

LDO indica previsão de receitas
na ordem de R4 6,3 bi para 2022

Deverá chegar na próxima semana à Câmara Mu-
nicipal de Goiânia, o projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para 2022. A previsão de receitas totais
para a gestão pública da capital é de R$ 6,327 bilhões.
Já a estimativa de despesas para o próximo ano é de
R$ 6,322 bilhões, com expectativa de pequeno su-
perávit primário. A tendência é de um crescimen-
to nas receitas em comparação com a LDO 2021,
quando houve projeção de recursos
na ordem de R$ 5,666 bilhões. En-
tre as metas da administração
municipal está a área da Saúde
com ampliação da oferta de
serviços de urgência e emer-
gência e de atendimento espe-
cializado na capital, com apor-
te de recursos na ordem de
aproximadamente R$ 353 mi-
lhões. A LDO deve ser apro-
vada até o final de setembro,
pouco antes de a prefeitura
enviar ao Legislativo o pro-
jeto da Lei Orçamentária
Anual (LOA).

Aproximação 
Aliados Ronaldo Caiado avaliam que trata-se de

uma questão de tempo para uma reaproximação en-
tre o governador e o presidente estadual do Partido Pro-
gressista, Alexandre Baldy. O entendimento que o mo-
mento é outro após o distanciamento entre eles.

Ressalva
No entanto, a dificuldade é uma abertura na cha-

pa majoritária, já que Baldy tem interesse em ser can-
didato ao Senado e uma aliança com o MDB estaria con-
dicionada a esta vaga, além da vice. Palacianos avaliam
que “é muita gente pra pouca vaga”.

Adversário
O ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Sil-

va afirmou nesta terça-feira (27) que o PT trabalha num
conjunto de força s de Centro e de Esquerda para dispu-
tar as eleições contra o governador Ronaldo Caiado em
Goiás. "Fazer com que o Estado volte a ser governado da
forma mais democrática possível", declarou. 

Visita
Caiado foi duro crítico de Lula

quando esteve no Congresso Nacio-
nal.  A declaração de Lula foi em en-
trevista à Rádio Difusora de Goiânia.
Lula disse que pretende vir à Goiás
até o final do ano. 

Contraposição
O presidente Jair Bolsonaro

também deve fazer nova visita à
Goiás. Bolsonaro poderá participar
do lançamento das obras de cons-
trução da Ferrovia de Integração
Centro-Oeste (FICO).

Voto Impresso
Movimentos sociais marcam ma-

nifestação a favor do voto impresso
para o sistema eleitoral brasileiro
em Goiânia, no próximo domingo,
dia 1º de agosto. A manifestação
ocorrerá na capital, às 10h, con-
centrada na Praça Tamandaré. O
movimento é organizado pela Fren-
te Conservadora de Goiás (FCG) e ou-
tros grupos Bolsonaristas.

Punição
Foi sancionado pelo prefeito Ro-

gério Cruz (Republicanos) o projeto
da vereadora Aava Santiago (PSDB)
que tem como objetivo punir em-
presas publicitárias que produzirem
conteúdos de cunho misógino, se-
xista ou que estimule violência con-
tra a mulher. 

2 O Ministério da Saúde (MS) pu-
blicou portaria que descredencia
equipes de Saúde da Família e de
Atenção Primária. 

2 Para o Estado de Goiás, 511
equipes estão credenciadas atual-
mente após descredenciamento,
referente a 32 municípios.

CURTAS
t

Samuel Straioto | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

FGM emite parecer favorável
a criação da Taxa do Lixo 

Arranjo deve colocar um aliado do Prof Alcides no lugar
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Como liderar uma empresa
em cenário de mudanças?

Aldemir Pereira Nogueira

O trabalhador que se opuser a tomar a vacina
poderá ser demitido por justa causa. Esse foi o en-
tendimento da Juíza do Trabalho, Isabela Parel-
li Haddad Flaitt, da Segunda Vara do Trabalho de
São Caetano do Sul/SP, na reclamação trabalhis-
ta de nº 1000122-24.2021.5.02.0472. No processo,
a empregada alega que teria sido demitida por jus-
ta causa de forma indevida pela empresa, por não
ter tomado a vacina de imunização contra a Co-
vid-19, e alega que não há lei que obrigue o em-
pregado a ser vacinado.

Já a empresa empregadora, em sua defesa, jus-
tifica que a vacinação é compulsória e a funcio-
nária teria se recusado duas vezes a tomar a va-
cina. Acrescenta que a empregada trabalhava na
linha de frente da área de saúde, em um hospi-
tal municipal, e que teria fornecido todas as in-
formações e treinamentos necessários aos fun-
cionários deste setor.

Na sentença, a magistrada fundamentou que
uma das primeiras normas que tratou sobre a com-
pulsoriedade da vacinação contra a Covid-19 no
país foi a Lei 13.979/2020, que trata sobre as me-
didas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus. A lei, em seu art. 3º, traz a hipótese
de vacinação compulsória, de acordo com evi-
dências científicas e análises sobre as informações
estratégicas em saúde.

Além da previsão em lei, a magistrada acres-
centou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento das ações diretas de inconstituciona-
lidade de nº 6586 e 6587, firmou entendimento so-
bre a obrigatoriedade da vacinação. O STF desta-
cou que a vacinação em massa da população é me-
dida adotada pelas autoridades de saúde pública,
com caráter preventivo à mortalidade de doenças
infecciosas e protege toda a coletividade, em es-
pecial os mais vulneráveis. Além disso, entende ser
legítima a previsão de vacinação obrigatória, ex-
cluída a imposição forçada, observando-se os cri-
térios da Lei 13.979/2020.

A magistrada também citou que o Ministério

Público do Trabalho (MPT), no Guia Técnico In-
terno sobre vacinação da Covid-19, também traz
a obrigatoriedade da vacinação, com base no ce-
nário legal e jurisprudencial, autorizando o em-
pregador a aplicar sanções disciplinares, inclu-
sive a demissão por justa causa, caso persista a
recusa injustificada.

Por todas essas razões, a juíza entendeu que a
empresa agiu corretamente na demissão por jus-
ta causa, acrescentando que, neste caso, a vacina-
ção compulsória é perfeitamente legal, especial-
mente em razão da empregada trabalhar em am-
biente hospitalar, podendo contagiar os colegas de
trabalho e pacientes ou ser contagiada por eles.

A empregada não concordou com a senten-
ça e apresentou recurso para a segunda ins-
tância trabalhista. Atualmente, o processo aguar-
da julgamento no Tribunal Regional do Traba-
lho de São Paulo.

Embora a sentença aguarde ser confirmada, esse
entendimento pode ser acompanhado pelos demais
magistrados em todo o país, pois conforme bem
fundamentou a magistrada, a vacinação compul-
sória já é prevista em lei e foi confirmada tanto pelo
STF, quanto pelo MPT.

A controvérsia, portanto, se torna maior para
aqueles funcionários que, embora estejam expos-
tos ao risco de contaminação, não trabalham na li-
nha de frente da área de saúde. Assim, a demissão
por justa causa não deve ser aplicada em todos os
casos, de forma indiscriminada. No entanto, as em-
presas devem orientar os seus colaboradores
quanto à obrigatorie-
dade da vacinação, in-
clusive quanto à pos-
sibilidade de demis-
são por justa causa,
conforme for o caso,
visto que a empresa
poderá ser responsa-
bilizada, caso seja
comprovado que
eventual contamina-
ção tenha ocorrido no
ambiente de trabalho.

Hector Gusmão

Liderar um negócio nunca foi uma tarefa sim-
ples, sobretudo em um cenário de constante mu-
dança como é o caso dos últimos anos. Desde 2020,
todos nós fomos forçados a sair das nossas zonas
de conforto. Líderes e gestores tiveram de repen-
sar todas as ações e adotar medidas emergenciais
para seguirem no mercado. Um estudo da Gartner
sobre prioridades para líderes em 2021 mostra o
aumento de 13% em relação a 2020 da "redução de
custos" como prioridade dos líderes. E "construir
habilidades e competências críticas para a orga-
nização" é uma prioridade de 68% dos HR leaders
entrevistados. Ou seja, desenvolver skills novas para
o momento atual é prioridade máxima.

Muitos negócios não sobreviveram a tantas os-
cilações e isso é totalmente justificável. Mas afi-
nal, o que um líder pode fazer para manter a em-
presa crescendo mesmo em um cenário de ins-
tabilidade? Costumo dizer que os que saem da cri-
se tendem a sair mais fortes. São nos momentos
de maior mudança que as empresas se reinven-
tam, reduzem custos, buscam novas fontes de re-
ceita, se aproximam de seus clientes, cuidam das
pessoas, desenvolvem seus times. Inovam de
fato. E com isso saem da crise muito mais pre-
paradas para o futuro que se desenha.

Contudo, acredito que podemos olhar para o fu-
turo com boas expectativas nesse sentido. Com os
últimos acontecimentos, temos observado que
muitos líderes estão se preparando para novas mu-
danças. Uma pesquisa recente da McKinsey &
Company, líder mundial no mercado de consulto-
ria empresarial, realizada com mais de 200 orga-
nizações, aponta que 90% dos executivos esperam
que as consequências da pandemia mudem fun-
damentalmente a forma como fazem negócios nos
próximos cinco anos.

Mas vamos a alguns pontos que podem ser cru-
ciais para um líder ser bem-sucedido mesmo com
instabilidades constantes. Antes de tudo, um líder
precisa estar sempre preparado para minimizar os
impactos negativos de qualquer mudança em sua
organização. Alguns passos podem ajudar a prever
situações complexas.

Conhecimento: é muito importante ter uma vi-
são estratégica, ouvir, mapear e se atualizar so-
bre tendências. Um gestor bem informado pode,
inclusive, se antecipar a potenciais problemas e

evitar parte dos impactos.
Mapeamento de desafios: preparar um time de

inovação que mapeie os desafios da companhia
constantemente e que tenha a possibilidade de bus-
car as soluções de forma ágil é uma excelente for-
ma de se preparar.

Ação: com as informações em mãos, o player
que se posiciona e que age com maior velocidade
pode ganhar vantagem competitiva. Tanto para evi-
tar um impacto negativo quanto para aproveitar
uma oportunidade de mercado.

Conversas com o mercado: troca de infor-
mações, aconselhamento, opiniões de profis-
sionais que já passaram por experiências si-
milares podem ajudar muito na tomada de de-
cisão de um líder.

Relacionamento: a proximidade com clientes
e fornecedores pode facilitar os ajustes necessá-
rios nos produtos e/ou serviços para atender a ne-
cessidades pontuais de cada parceiro de negócio,
reduzir o tempo de reação, fortalecer ainda mais
a confiança entre as partes e consolidar o rela-
cionamento no longo prazo. Geralmente soluções
inovadoras e criativas, muitas vezes simples e de
fácil implantação, podem ter impactos positivos
e significativos nesse período.

Esses são alguns elementos que podem anteci-
par uma possível crise. Mas se a situação crítica já
chegou, uma atitude simples vem se mostrando va-
liosa em momentos como esses: ter a mentalidade
aberta. Os líderes das empresas devem, antes de
tudo, se mostrar abertos para a mudança e inspi-
rar essa atitude em seus times.

Outro passo fundamental é assumir que o cenário
atual está diferente e requer atenção, variando ape-
nas a intensidade de novas empreitadas. Agir com
velocidade é um enorme desafio. No caso de gran-
des corporações ou empresas com processos mui-
to definidos a ação pode levar tempo, pode se per-
der um timing essencial para a recuperação do ne-
gócio. Por isso, os pro-
gramas de inovação
aberta vêm se mos-
trando tão eficazes. Ini-
ciativas externas à cul-
tura corporativa po-
dem trazer ideias e so-
luções de forma efi-
caz e, em muitos casos,
disruptiva.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Hector Gusmão é CEO da
Fábrica de Startups

Aldemir Pereira Nogueira
é Coordenador da área
Cível e Relações de Traba-
lho e Consumo

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os

goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento mé-
dico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto a
população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usan-
do ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... Um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara. 

Maria Odete
Aparecida de Goiânia

Suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhão no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais ca-
sos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a de-
pressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva
Goiânia

{
Atuamos fortemente
para dar
infraestrutura,
condições de
energizar essas
áreas que estavam
desassistidas. O
maquinário faz
parte do programa
Mecaniza Campo,
que visa melhoria na
infraestrutura dos
municípios

O governador Ronaldo Caiado en-
tregou caminhões basculantes,
com valor total de R$ 4.715.247,20,
para 17 municípios goianos, nesta
terça-feira (20/07), durante a aber-
tura da Semana da Agricultura Fa-
miliar em Goiás. 

Recusar vacinação autoriza 
a demissão por justa causa

@jornalohoje
“Caiado tem revolucionado a administração
do estado. É muito comum que prefeitos
apoiadores possam se aproximar”, comen-
tou a internauta sobre a aliança com prefei-
tos que o governador de goiás ronaldo
Caiado tem conquistado ao longo do seu
mandato. são 80 prefeitos que apoiam o
atual governador.

Eva Maria

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

Rogério Bernardess

@jornalohoje
uma pesquisa do datafolha mostra que a
adesão à vacina já atinge 94% da popula-
ção. entre os entrevistados, 56% respon-
deram que já foram vacinados e outros
38% disseram que desejam tomar o imuni-
zante contra a Covid-19.
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A economia goiana iniciou o ano na con-
tramão do restante do País, principalmen-
te em função dos maus resultados anotados
pela agropecuária e pela indústria no Es-
tado. Este último setor vem seguindo nes-
te ano comportamento inverso daquele
observado durante os meses iniciais da
pandemia, quando as medidas de distan-
ciamento social haviam sido mais severas.
Na estimativa mais recente do Instituto
Mauro Borges de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos (IMB), o Produto Interno
Bruto (PIB) teria apresentado queda de
1,1% no primeiro trimestre deste ano fren-
te ao mesmo período de 2020, depois de re-
gistrar variação de 0,4% no quarto trimes-
tre, também na comparação com igual pe-
ríodo do ano imediatamente anterior.

Desde o ano passado, na prática, o
PIB estadual tem se distanciado, de certa
maneira, do comportamento apresentado
pelo restante da atividade econômica no
País, numa tendência que parece rela-
cionada ao perfil mesmo da economia es-
tadual, centrada em bem de menor sofis-
ticação, índices relativamente mais re-
duzidos de agregação de valores e baixo
conteúdo tecnológico. Portanto, as osci-
lações de emprego e renda tendem a cau-
sar impactos mais relevantes do que em
regiões que apresentam maior diversifi-
cação e complexidade.

Sempre nas projeções do IMB, o PIB
goiano havia começado 2020 em forte
alta, subindo 4,6% no primeiro trimestre
enquanto o restante da economia mostra-

va estagnação, num recuo de 0,3% em re-
lação aos três meses iniciais de 2019. Já em
plena pandemia, sob restrições mais rigo-
rosas à circulação de pessoas e ao funcio-
namento de largos setores da economia, es-
pecialmente no setor de serviços, o PIB es-
tadual demonstrou maior resiliência, so-
frendo perdas de 1,4% frente ao tombo de
10,9% registrado pela economia em todo o
País. No terceiro trimestre, o PIB brasilei-
ro baixou mais 3,9% enquanto recuava
0,3% no Estado, para avançar ligeiramen-
te no quarto trimestre (0,4%), ao mesmo
tempo em que a atividade sofria nova
perda, agora de 1,1%, na média do País.
Como já anotado, os sinais se inveteram no
primeiro trimestre deste ano, com alta para
o PIB total e baixa em Goiás.

Puxando para baixo
A análise dos números do PIB, desa-

gregados pelos grandes setores da ativi-
dade econômica, conforme o IMB, mos-
tram uma tendência de perdas para a
agropecuária pelo terceiro trimestre con-
secutivo e queda na indústria depois de
um trimestre de crescimento nulo. As
duas grandes forças da economia conti-
nuavam derrapando, portanto, a serem
confirmadas as projeções do instituto.
Esse desempenho negativo anulou inte-
gralmente o avanço experimentado pelo
setor de serviços diante do abrandamen-
to das medidas de restrição impostas às
atividades nesta área como forma de en-
frentamento do novo coronavírus.

2 O PIB da agropecuária,
setor que tem enfrentado
problemas climáticos des-
de o início da safra 2020/21,
encerrada oficialmente em
junho passado, havia expe-
rimentado salto de 20,1%
no primeiro trimestre de
2020 e chegou avançar 4,6%
no trimestre seguinte. Mas
não conseguiu manter o de-
sempenho positivo nos tri-
mestres seguintes, com bai-
xas de 3,09%, de 0,6% e de
4,8% respectivamente no
terceiro e quarto trimestres
do ano passado e no pri-
meiro deste ano.

2 O IMB recorre aos dados
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) para mostrar que o
aumento de 1,8% na produ-
ção de soja em Goiás não foi
suficiente para compensar
perdas de 3,8% tanto para a
produção de milho, quanto
para a colheita de cana, am-
bas culturas igualmente afe-
tadas pelo clima desfavorá-
vel. “Além disso”, considera
o IMB, “houve um aumento
na área plantada de soja de
4,0%, ocasionando um au-
mento nos custos de produ-
ção” (especialmente nas ope-

rações agrícolas, com alta
nos preços do diesel e gastos
maiores com fertilizantes e
defensivos).

2 O fator climático trouxe
impactos negativos tanto na
fase de cultivo quanto na co-
lheita da safra. No primeiro
caso, a estiagem prolongada
retardou a semeadura da
soja e, portanto, alongou sua
colheita no tempo, reduzin-
do a janela ideal para o plan-
tio da segunda safra de mi-
lho. “Os impactos foram pio-
res no mês de fevereiro,
quando os volumes de chu-
vas foram acima do normal
e interferiram diretamente
na colheita em todo o Centro-
Oeste”, acrescenta o IMB, re-
correndo agora a avaliações
da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil
(CNA) e do Instituto para o
Fortalecimento da Agrope-
cuária de Goiás (Ifag).

2 O crescimento de 1,8%
observado para a pecuária,
conforme indicado pelo
IMB, foi insuficiente para
recolocar a agropecuária em
trilha positiva no começo
deste ano. A pesquisa tri-
mestral de abates de ani-

mais do IBGE, sempre de
acordo com dados trabalha-
dos pelo IMB, mostrou cres-
cimento de 4,1% no abate de
bovinos entre o primeiro
trimestre de 2020 e o mesmo
período de 2021, com salto
de 16,6% para o abate de
frangos, proteína que tem
substituído a carne bovina
no prato do consumidor
diante do encarecimento
desta última. O abate de suí-
nos recuou 0,3% e a produ-
ção de ovos, na mesma com-
paração, avançou modesta-
mente (0,3%). Todos os se-
tores da pecuária, sob essa
ótica, continuavam muito
abaixo dos níveis de 2020.

2 Ainda sob o ponto de vis-
ta do IMB, a indústria goiana
teria iniciado “um processo
de queda a partir do quarto
trimestre de 2020 (...), afetada
pela queda na geração de
energia elétrica no Estado”. O
instituto acrescenta: “Além
da pandemia que recrudes-
ceu no início do ano, a in-
dústria sente os efeitos da
redução de demanda e da
queda da renda das famílias,
além do aumento do preço
dos insumos e redução da
margem de lucros”.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

IMB aponta recuo de 1,1% para o 
PIB de Goiás no primeiro trimestre

Cerca de 170 mil segurados da Previdência Social que
recebem benefícios por incapacidade temporária – o an-
tigo auxílio-doença – devem ficar atentos para agendar
nova perícia médica. Os prazos para fazer o agendamento
começam a expirar em agosto. Quem não tomar a provi-
dência corre o risco de ter o pagamento suspenso.

Desde 30 de junho, o Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) começou a enviar cartas para segurados que
não realizam perícia médica há mais de seis meses.
Quem recebe a convocação tem 30 dias, a contar da data
de recebimento notificada pelos Correios, para agendar
o procedimento.

O INSS poderá também convocar as revisões utili-
zando a rede bancária, considerando o órgão pagador
do benefício, quando esse tipo de notificação for dis-
ponível. Estão previstas ainda as convocações por meio
eletrônico ou edital em Diário Oficial.

A revisão em benefícios por incapacidade tempo-
rária segue até dezembro, quando todas as convocações
já devem ter sido expedidas. As revisões serão reali-
zadas por peritos médicos federais em horários ex-
traordinários.

Segundo o INSS, das 724 agências da Previdência que
possuem serviço de perícia médica 619 estão funcionan-
do e 2.549 peritos médicos estão com as agendas abertas
para atendimento. O tempo médio entre o agendamento
e a realização da perícia médica está em 39 dias.

Revisão administrativa
Em outra frente, o INSS leva adiante também as re-

visões administrativas de benefícios, que são feitas
com regularidade. Na atual etapa, a previsão é que 1,7
milhão de segurados recebam a convocação para regu-
larizar alguma pendência de documentação identifica-
da pelo INSS.

Desde setembro do ano passado, foram enviadas
732.586 cartas para revisão administrativa de benefícios
com pendências documentais identificadas pelo INSS.

Quem recebe o aviso de revisão administrativa tem
o prazo de 60 dias para regularizar a documentação so-
licitada e manter o pagamento regular do benefício. O
INSS incentiva que o envio de documentos seja realizado
por meio do Meu INSS (site ou aplicativo), no campo
Atualização de Dados de Benefício.

É possível fazer a regularização também presen-
cialmente. Para isso, o segurado deve ligar para o tele-
fone 135 e escolher a opção Entrega de Documentos por
Convocação e agendar atendimento na agência do INSS
mais próxima de sua residência.

O INSS alerta que, em qualquer caso, as convocações
são feitas somente pelos Correios, motivo pelo qual o se-
gurado deve sempre manter seu endereço atualizado jun-
to à Previdência Social. (ABr)

Segurados do auxílio-doença têm prazo para agendar perícia

FMI melhora previsão de crescimento do Brasil

BALANÇO
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Revisão de
170 mil
benefícios do
INSS começa
em agosto

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) melhorou a
perspectiva de crescimento do
Brasil neste ano, citando a me-
lhora nos termos das trocas co-
merciais do país, mas ao mes-
mo tempo reduziu a alta esti-
mada para 2022.

O relatório Perspectiva Eco-
nômica Global do FMI, divulga-
do nesta terça-feira (27), mostrou
que o fundo estima um cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to brasileiro de 5,3% em 2021, 1,6
ponto percentual a mais do que
era previsto em abril.

Entretanto, para 2022 a pro-
jeção de crescimento foi redu-
zida em 0,7 ponto, para 1,9%.

A melhora do cenário do
país para este ano ajudou a ele-
var a perspectiva de cresci-
mento econômico da América
Latina e Caribe para 5,8% em
2021, 1,2 ponto a mais do que
em abril. A previsão para a re-
gião no ano que vem, por sua
vez, melhorou em apenas 0,1
ponto, e ficou em 3,2%.

"A melhora da projeção para
a América Latina e Caribe re-
sulta principalmente de revi-
sões para cima no Brasil e Mé-
xico, refletindo resultados me-
lhores do que o esperado no pri-
meiro trimestre", disse o FMI no
relatório. Além disso, o Fundo
citou repercussões positivas

para o México da melhora do
cenário para os Estados Unidos
e termos comerciais em alta
expressiva no Brasil, que tem
sido favorecido pela alta dos
preços das commodities.

Já a perspectiva para o gru-
po de Mercados Emergentes e
em Desenvolvimento, do qual
o Brasil faz parte, passou para
6,3% em 2021 e 5,2% em 2022,
ante 6,7% e 5,%, respectiva-
mente, previsto em abril.

A projeção do FMI para a
expansão do PIB brasileiro este
ano ficou em linha com a do
Ministério da Economia feita
em meados deste mês. Mas
para 2022 a expectativa do mi-

nistério é melhor, para 2,51%.
Já a estimativa de cresci-

mento do PIB na pesquisa Fo-
cus realizada semanalmente
pelo Banco Central junto a uma
centena de analistas de mer-
cado está em 5,29% para 2021
e 2,1% para 2022.

O FMI chamou a atenção
para a possibilidade de piora
da pandemia e de condições
financeiras externas mais
apertadas, o que seria um re-
vés grave para a recuperação
dos mercados emergentes e
em desenvolvimento, levando
o crescimento global para
abaixo do cenário básico pre-
visto no relatório.

O relatório destacou ainda
a inflação elevada esperada
para esse grupo de países, re-
lacionada em parte à alta de
preços dos alimentos.

"A comunicação clara de
bancos centrais sobre o cenário
para a política monetária será
importante para moldar as ex-
pectativas de inflação e prote-
ger contra aperto prematuro
das condições financeiras", dis-
se o FMI. "Existe, entretanto, o
risco de que as pressões tran-
sitórias possam se tornar mais
persistentes e que os bancos
centrais possam precisar ado-
tar ações preventivas", com-
pletou. (ABr)
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João Gabriel Palhares

Na publicação desta terceira edição, a repor-
tagem conversou com os parlamentares Professor
Alcides (PP) e Vitor Hugo (PSL). Durante a apura-
ção desta matéria, todos foram contatados por
meio do e-mail divulgado no site da Câmara e, foi
pedido aos parlamentares até três ações as quais
consideravam como maior destaque e impacto à
população goiana.

Embora solicitado para esta edição, a parla-
mentar Magda Mofatto (PR) não respondeu às
solicitações. As respostas e também, em alguns
casos a omissão dos deputados, estão sendo pu-
blicadas separadamente por ordem alfabética
e pelo nome político. Cada edição conta com as
informações enviadas por até quatro parla-
mentares. Confira:

Filiado ao Progressistas, Al-
cides Ribeiro Filho compõe,
como titular, a Comissão Per-
manente de Educação. Entre
seus principais projetos, dois
são voltados para a área de
educação e um para a área de
esportes e eventos. O projeto de
lei 2932/2019 que altera as leis
nº 11.096 e nº 10.260 é consi-
derada um destaque por visar
aumentar o percentual de va-
gas ofertadas a alunos pelas Ins-
tituições de Ensino Superior
(IES) para o Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni), e
criar forma especial de amor-
tização do Fies mediante pres-
tação de serviço à Administra-
ção Pública Federal.

O projeto propõe que a IES
que oferecer, no mínimo, 20%
das vagas em cursos efetiva-
mente nela instalados para o
Prouni ficará isenta da con-
tribuição patronal para a pre-
vidência social no período de
vigência do termo de adesão.
Em relação ao Fies, os finan-
ciamentos concedidos, após
aprovação da matéria, pode-
rão prever forma especial de
amortização mediante pres-
tação de serviço pelo estu-
dante à Administração Públi-
ca Federal, na proporção de 1
semestre de prestação de ser-
viço para cada 4 semestres
cursados, com jornada de tra-
balho de quatro horas por dia.

O PL altera a Lei nº 9.394
que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional,
para determinar a substituição
de livros didáticos impressos
por livros digitais, para alunos
do ensino fundamental e mé-
dio da rede pública de ensino.
Sendo aprovado, a Lei nº 9.394
passa a estabelecer que os li-
vros didáticos adotados nos
ensinos fundamental e médio
da rede pública de ensino de-
verão ser disponibilizados aos

alunos exclusivamente em for-
mato digital, adaptável a dife-
rentes dispositivos e acessí-
vel por meio de plataforma
tecnológica segura. 

Para que isso seja possível,
o projeto propõe a distribui-
ção de netbooks, do 1º ao 5º
ano, para os alunos do ensino
fundamental I da rede públi-
ca, e computadores portáteis,
para os alunos do 6º ao 9º ano
do ensino fundamental II,
bem como o ensino médio da
rede pública. Assim, o proje-
to estabelece que todas as es-
colas públicas brasileiras, em
especial as situadas fora da
zona urbana, deverão ser do-
tadas de acesso à internet em
banda larga, em velocidades
adequadas, até 2025.

Já o projeto de Lei 357/2021,
também do parlamentar, es-
tabelece diretrizes para a re-
tomada consciente de ativi-
dades esportivas e de eventos
durante a emergência de saú-
de pública decorrente da pan-
demia de Covid-19. “Com a
retomada de boa parte das
atividades econômicas e o iní-
cio da vacinação contra a Co-
vid-19 no país, há que se con-
siderar que a manutenção das
restrições às atividades es-
portivas e de eventos por tem-
po indeterminado aprofunda
a crise nesses setores, com
consequências perversas para
as milhares de pessoas que de-
les dependem”, explica o de-
putado sobre o objetivo do
PL. Sendo aprovado, a matéria
autoriza em todo o território
nacional a retomada de ativi-
dades e competições esporti-
vas, profissionais ou amado-
ras, em estádios, ginásios, qua-
dras poliesportivas e espaços
congêneres, desde que obe-
decidos protocolos e medidas
de segurança para evitar a
propagação do coronavírus. 

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

Professor Alcides (PP)

Filiado ao Partido Social Li-
beral, Vitor Hugo de Araujo
Almeida compõe, como titu-
lar, a Comissão Permanente
de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional e a Comissão
de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania. Em dois anos e meio
de mandato, Vitor Hugo já des-
tinou  R$ 18.418.213,17 em
emendas parlamentares para
todos os 60 colégios comanda-
dos  pela Polícia Militar de
Goiás. Cada instituição recebeu,
em média, entre R$ 250 mil e
R$ 400 mil. Os recursos de-
vem ser usados para investi-
mentos em equipamentos,  mo-
biliários e reformas, de acordo
com a principal demanda de
cada uma das escolas. 

O deputado também arti-
culou junto ao Comando da
Polícia Militar de Goiás e das
Forças  Armadas a ida dos alu-
nos destaques dos Colégios Es-
taduais da Polícia Militar
(CEPMG)  para conhecerem a
Ala 2, antiga Base Aérea de
Anápolis, em visita que acon-
teceu em  04/12/2020. A ideia do
parlamentar é que anualmen-
te os alunos que se destacarem
sejam convidados para visitar
uma unidade das Forças Ar-
madas. Neste ano, existe a  pos-
sibilidade de levar os alunos,
em viagem na aeronave KC-
390, para conhecer a formação
dos oficiais da Força Aérea
Brasileira na Academia da For-
ça Aérea (AFA), em  Pirassu-
nunga, São Paulo. 

Em seu mandato, Vitor
Hugo conseguiu a aprovação
de um Projeto de Lei de sua au-
toria no Plenário da Câmara
dos Deputados. O PL 3292/2020,
que valoriza o produtor de lei-
te e garante alimentação esco-
lar mais saudável. De acordo
com o parlamentar, o seu pro-
jeto não vai retirar a autono-
mia de compra de nutricionis-

tas e prefeitos e destaca que o
pequeno produtor de leite será
beneficiado.  

“Hoje os produtores sofrem
muito com a imprevisibilidade
do quanto vão receber pelo  li-
tro de leite que produzem e
quando terão maior estabili-
dade. Estou feliz porque agora
vamos conseguir garantir isso.
Há em torno de 1 milhão e 200
mil propriedades  produtoras
de leite no Brasil. Dessas, 95%
mais ou menos são famílias
que produzem  menos de 200
litros de leite e estão expostas
a um controle muito grande,
até a uma  certa cartelização,
por parte dos grandes laticí-
nios”, explicou. 

Em articulação com o Go-
verno Federal, o parlamentar,
também, garantiu a  destinação
de R$ 20.636.910,00 para o Hos-
pital Hugo 9, de Águas Lindas,
investir na aquisição de equi-
pamentos.Esses recursos já fo-
ram pagos em 16 de dezembro
de 2020, após um ano de  arti-
culação, e agora o deputado Vi-
tor Hugo está organizando
uma Audiência Pública  para
discutir sobre a reabertura do
hospital. O parlamentar afirma
que trabalha para que a desti-
nação de emendas seja feita de
forma eficaz, para que o maior
número de cidadãos seja be-
neficiado na ponta da linha.
Esse é o seu principal objetivo
ao atender a demanda de
Águas Lindas e destinar re-
cursos para o Hospital Regio-
nal. (Especial para O Hoje)

Vitor Hugo (PSL)
Deputados apontam

as principais

propostas e projetos

que eles defenderam

no Congresso

Ex-líder de Bolsonaro

diz que produtores

sofrem com

imprevisibilidade no

recebimento
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Mariana x BHP
Ganhou uma inédita sobrevida no

Judiciário da Grã-Bretanha o processo
em que a poderosa mineradora britâ-
nica BHP – que controla a Samarco no
Brasil – é processada por vítimas e pa-
rentes de mortos do crime ambiental
em Mariana (MG), atingidas pela lama
da barragem rompida da mineradora
em 2015. A ação contra a mineradora
havia sido rejeitada no ano passado em
decisão monocrática, mas, em uma sen-
tença publicada ontem, a Corte de Ape-
lação acolheu pedido da defesa das ví-
timas e vai analisar o caso. A BHP é pro-
cessada para pagar £5 bilhões (mais de
R$ 30 bilhões) em indenizações por
danos causados a 200.000 indivíduos, 25
administrações municipais, 530 em-
presas, uma arquidiocese católica e
membros da comunidade indígena Kre-
nak. A assessoria da Samarco informou
que a empresa não vai comentar. 

19 mortos
Na época do rompimento da Bar-

ragem de Fundão, uma onda de lodo
tóxico destruiu comunidades, devastou
o Rio Doce no trecho de Minas até a foz
no mar do ES.

Compensação
A defesa da BHP alega que há ações

em curso na Justiça do Brasil, em di-
ferentes comarcas, individuais e co-
letivas, inclusive acordo já fechado
com o Ministério Público que criou um
fundo financeiro para compensação e
indenizações. 

Mas..
..As vítimas, no entanto, têm alegado

pouco ou nenhum avanço neste sentido.

Juridiquês 
Em nota, a BHP informa que: “está

ciente da decisão” mas que esta não re-
verte o julgamento que, segundo a mi-
neradora, extinguiu a ação.

Faltou..
Uma live organizada por um grande jornal

no dia 14 foi palco de debate sobre fraudes no
setor de óleo e gás. Havia representantes do
Governo, presidentes de grandes empresas, ad-
vogados de bancas famosas e até pesquisadora.
O cenário seria perfeito se não fosse por um
detalhe: deixaram de avançar nas discussões
sobre uma fraude gigantesca, praticada às cla-
ras e que foi objeto de reportagem do jornal
O Dia no Rio.

..o principal
Grandes distribuidoras forjam remessas de

combustíveis para postos em Minas Gerais e
Espírito Santo (Estados onde a alíquota do
ICMS é mais baixa), mas os produtos são
vendidos, de fato, no Rio de Janeiro, causan-
do prejuízo milionário aos cofres do Estado.

Mistérios
Sobre o caso da agressão à deputada Joice

Hasselmann, é curioso ver a inépcia da Polí-
cia Civil que não tomou iniciativa de abrir in-
quérito sem precisar ser provocada. Curioso
também que a deputada só tenha procurada
a polícia dias depois.

Virou moda
O comando da PM de São Paulo foi oficia-

do em carta por Carlos Alberto Maciel, presi-
dente da Sociedade Veteranos de 32, que há
movimentos – pelo menos nas redes sociais –
de ‘terroristas’ que pretendem incendiar o Mo-
numento ao Soldado Constitucionalista. A en-
tidade pediu atenção redobrada, em prol da
Memória histórica.

Tô aqui não
O novo ministro do Meio Ambiente, cria do

demitido Ricardo Salles, é tão afinado com os
madeireiros e ruralistas quanto o antecessor.
E pior. Não quer papo com imprensa.

Tchau, Piri
O embaixador Sérgio Amaral vendeu sua

casa colonial em Pirenópolis. Tem valor his-
tórico cultural e político: já recebeu para
hospedagem o então presidente FHC.

Raphael Bezerra

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (Dem), e o mi-
nistro de Infraestrutura, Tar-
císio Gomes de Freitas, inau-
guraram o Terminal Intermo-
dal da Ferrovia Norte-Sul de
Rio Verde. A previsão é que a
implementação da plataforma
gere 1,8 mil postos de empre-
gos quando estiver em plena
capacidade de operação. 

A plataforma será um gran-
de hub logístico do Estado,
com atendimento a diferentes
cadeias produtivas. Com ca-
pacidade de transporte de 11
milhões de toneladas por ano,
a expectativa é de que movi-
mente cerca de 1,2 mil cami-
nhões por dia, com impulso à
vocação produtiva local.
“Goiás vai dar um salto em ter-
mos de infraestrutura, que
será de altíssimo nível, com-
patível com a grandeza do seu
agronegócio e agroindústria”,
projetou o ministro. 

“Essa ferrovia é a coluna
vertebral do País e dá ao Cen-
tro-Oeste a perspectiva de
competir com os Estados lito-
râneos”, ressaltou Caiado.
“Isso aqui é emprego, é renda,
gente que vai levar o seu sus-
tento para dentro de casa”,

completou o ministro.    
Caiado destacou que os re-

centes investimentos aplica-
dos pelos governos federal e es-
tadual no terminal viabilizam
os setores econômicos que uti-
lizam rotas goianas para ser-
viços de transporte. “Antiga-
mente a ferrovia Norte Sul era
motivo de escândalo e corrup-
ção. Hoje, é uma realidade”,
afirmou o governador. O Esta-
do, continuou, saiu de uma si-
tuação de isolamento para uma
alternativa viável sob o ponto
de vista logístico. 

No agronegócio, por exem-
plo, os potenciais clientes serão
produtores rurais, cooperati-
vas, indústrias de beneficia-
mento, usinas de açúcar, tra-
dings e empresas de fertili-
zantes. Eles poderão transpor-
tar produtos para o mercado
interno e externo. “É competi-
tividade. O produtor terá mais
ofertas de transporte e vai ope-
rar de forma mais barata. Essa
diferença de valor vai se trans-
formar em investimento na
produção. E aí é o Brasil que vai
crescer”, explicou Tarcísio. 

Iniciativa privada
O investimento para a

construção do complexo, que
teve suas obras iniciadas em

janeiro, foi de R$ 400 milhões,
sendo R$ 185 milhões prove-
nientes de empréstimo do
Fundo Constitucional do Cen-
tro-Oeste (FCO). Diretor-pre-
sidente da Rumo S.A., João Al-
berto Abreu agradeceu o apoio
dos governos federal e esta-
dual à iniciativa privada. Se-
gundo ele, isso garante “o nível
de confiança necessária para
arriscar”, uma referência a
novos negócios. 

A plataforma é a maior nos
quase 1,5 mil quilômetros do
trecho entre Porto Nacional
(TO) e Estrela D’Oeste (SP). So-
mente para a sua construção,
segundo a Rumo, foram gera-
dos 1,6 mil empregos. O pre-

feito de Rio Verde, Paulo do
Vale, lembrou da “segurança
jurídica” garantida pelo mu-
nicípio na viabilização da obra.
“Como diz o ministro Tarcísio,
'isso aqui é o mundo real'”, afir-
mou sobre o salto no desen-
volvimento que a estrutura
vai oferecer. 

Os investimentos no setor
ferroviário têm sido constan-
tes em Goiás. Em março deste
ano foi inaugurada a plata-
forma multimodal de São Si-
mão, construída em parceria
entre a Rumo Logística e a Ca-
ramuru Alimentos, em even-
to com a presença do presi-
dente Bolsonaro. 

Ainda nesta terça-feira, em

Rio Verde, o governador e o mi-
nistro participaram do Cen-
tro-Oeste Export - Fórum Re-
gional de Logística e Infraes-
trutura Portuária, evento que
debateu temas como multi-
modalidade, oportunidades de
investimento na região, clus-
ters logísticos e a verticalização
do agronegócio.

Acompanharam a agenda
os deputados federais José Má-
rio Schreiner e Major Vitor
Hugo; o senador Luiz do Car-
mo; o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás, de-
putado estadual Lissauer Viei-
ra; e os deputados estaduais
Eduardo Prado e Chico KGL.
(Especial para O Hoje)

Plataforma será hub logístico do Estado,
com atendimento a diferentes cadeias
produtivas com capacidade de transporte
é de 11 mi de toneladas por ano

Bolsonaro entrega Casa Civil a presidente do PP

Investimento para a construção do completo foi de R$ 400 milhões com empréstimo do FCO

Após reunião com o presidente da República, Jair Bol-
sonaro, no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (27), o se-
nador Ciro Nogueira (PP-PI) confirmou que será o novo che-
fe da Casa Civil.

Pelas redes sociais, o líder do Centrão disse pedir "prote-
ção de Deus" para cumprir o que classificou como "desafio".

A reunião com Bolsonaro estava marcada para ontem,
mas foi adiada devido a um problema no avião que traria
Nogueira do México para o Brasil. Com isso, somente de noi-
te o senador desembarcou em Brasília.

Considerada o coração do governo, a Casa Civil é
uma pasta estratégica para a articulação política do Pa-
lácio do Planalto e é responsável pela coordenação en-
tre os ministérios.

A pasta atualmente é comandada pelo general Luiz
Eduardo Ramos, que tem reunião às 16h com Bolsonaro.
O encontro também terá a participação do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes.

No último dia 22, Bolsonaro confirmou o convite a No-
gueira e a recriação do Ministério do Trabalho e Previ-
dência, que, no início do governo, foi agrupado com outros
quatro ministérios para a criação do Ministério da Eco-
nomia, sob o comando de Guedes.

O atual ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni,
será o titular deste novo ministério e o Ramos deve assu-
mir a Secretaria-Geral da Presidência.

Ciro Nogueira
aceita convite
para chefiar
Casa Civil

Caiado e Tarcísio inauguram
Terminal da Ferrovia Norte-Sul
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Felipe André

Após duas partidas con-
secutivas como visitante, o
Atlético Goianiense encerra
a maratona longe de Goiânia
pela Copa do Brasil. O rubro-
negro enfrenta hoje, às
16h30 (horário de Brasília), o
Athletico Paranaense no jogo
de ida das oitavas de final, o
duelo acontece na Arena da
Baixada. A decisão acontece
na próxima semana no está-
dio Antônio Accioly e o clube
que avançar, vai garantir
uma premiação de R$ 3,45
milhões.

Para essa partida, o Atléti-
co Goianiense conta com al-
guns retornos, começando
pelo banco de reservas. O trei-
nador Eduardo Barroca esta-
va suspenso no duelo contra o
Santos, pela Série A, mas ago-
ra volta a ficar na beira do gra-
mado. Dentro das quatro li-
nhas, o zagueiro Éder e o vo-
lante Willian Maranhão vol-
tam ao time também após
cumprir suspensão, o primei-
ro pelo terceiro amarelo e o
segundo por ter sido expulso
diante do Cuiabá.

A baixa fica por conta do
zagueiro Wanderson. O joga-
dor que foi titular nas duas úl-
timas rodadas no sistema de-
fensivo já disputou um jogo na
Copa do Brasil, quando de-
fendia o Fortaleza, e por isso
não pode entrar em campo. O
defensor não permaneceu
com o elenco e voltou para

Goiânia onde iniciou a prepa-
ração pensando no duelo dian-
te do América-MG, no próximo
domingo (1º), no estádio An-
tônio Accioly. Além dele, Igor
Cariús e João Paulo permane-
ceram na capital goiana no de-
partamento médico

Diante do Santos, a co-
missão técnica optou pela
utilização do esquema com
três volantes e abriu mão de
Arthur Gomes, que estava
jogando como armador. Mes-
mo com a vitória no último
jogo, também como visitante,
Eduardo Barroca e Eduardo
Souza, treinador e auxiliar
respectivamente, não garan-
tiram a permanência da for-
matação e deixaram em
aberto a possibilidade de vol-
tar com quatro atacantes
para este duelo.

Athletico PR
A equipe paranaense, que

está na quinta colocação da
Série A, vai ter uma baixa im-
portante em seu ataque para
esse jogo. Matheus Babi sofreu
uma lesão no ligamento ante-
rior cruzado do joelho direito
e terá que passar por uma ci-
rurgia. O período de recupe-
ração previsto é de seis a oito
meses. O centroavante torceu
o joelho na partida contra o In-
ternacional, no último domin-
go, com dez minutos do pri-
meiro tempo. Ele saiu de maca
e precisou ser substituído por
Renato Kayzer.

“Nossa matriz não interfere
em nada. Estou muito tranqui-
lo, confortável com o elenco
que tenho. Aqueles que entra-
rem em campo irão dar conta
do recado. Estamos sempre a vi-

rar a chave. É sinal que conti-
nuamos nas competições. É uma
primeira parte de uma elimi-
natória de 180 minutos, como
foi na Sul-Americana. Indepen-
dentemente do resultado de
quarta, nada ficará decidido,

será em Goiânia. Nossa pers-
pectiva é única e exclusiva de
poder jogar, ser competitivo e
ter o melhor resultado, que pas-
se pela vitória”, disse António
Oliveira, treinador do Athletico
PR. (Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense
visita o Athletico
Paranaense no
primeiro duelo das
oitavas de final da
Copa do Brasil

Um dos destaques do Paços
de Ferreira, o brasileiro Uilton
Silva terá a oportunidade de
disputar nesse ano, a Confe-
rence League. A equipe lusa
fez uma excelente temporada
e terminou em quinto lugar no
campeonato português, tendo
a chance de disputar pela pri-
meira vez em sua história,
uma competição europeia.

Para muitos que acham
que foi uma surpresa a equi-
pe estar na competição, tendo
ficado somente atrás dos qua-
tro grandes de Portugal, Uil-
ton Silva que vai para seu
quarto ano no clube, falou
mais da última temporada à
serviço dos castores

“O Paços dá prioridade
para o campeonato. Nosso in-
tuito é sempre fazer uma boa
primeira liga e as coisas que
vem depois são como créditos.
Sabíamos que tínhamos um
excelente elenco, só não falá-
vamos para a mídia até para
não vir aquela pressão. Tí-
nhamos totais condições de
buscar lugares maiores na
competição. Vencemos o Porto
em casa, em uma partida de
alto nível e assim as outras
equipes acabaram nos respei-
tando também, seja em casa,
ou fora e no final deu tudo cer-
to para nós”, disse o atacante.

Nem tudo são flores na
trajetória linda que o atacan-
te tem construído com a ca-
misa do Paços Ferreira. Em
sua primeira temporada em
Portugal, o jogador que esta-

va em um bom momento, aca-
bou sofrendo uma pubalgia,
que o tirou dos gramados na
reta final da temporada em
que seu clube conquistou o
acesso da Segunda Liga, sen-
do campeões. O jogador agra-
dece a confiança e tem enor-
me gratidão ao técnico que
acreditou no seu potencial.

“O treinador Vítor Olivei-
ra, que já faleceu, que foi um
cara muito importante em
Portugal tendo conquistado
mais de onze acessos, ele me
ajudou muito e foi pratica-
mente um pai para mim. Ele
gostava de mim e tentou me
ajudar da melhor forma pos-
sível, ele sentou comigo e
chegou no presidente e disse
que eu não treinaria mais e
só volta ao campo quando

estiver totalmente recupera-
do e quero que ele fique tran-
quilo. Vejo que ele está so-
frendo e nos treinos tentando
fazer as coisas que ele faz e
não consegue. Eu não estou
mais aguentando ver isso e
quero que você o libere para
se recuperar. Foi aí que eu pa-
rei mesmo, fui tratar e con-
segui me recuperar para a
temporada seguinte”, con-
cluiu Uilton Silva.

O Paços de Ferreira estreia
na Conference League no pró-
ximo dia 5 de agosto, pela ter-
ceira eliminatória da compe-
tição. Os portugueses espe-
ram a definição do confronto
entre Larne e AGF Aarhus
para saber quem será seu ad-
versário. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Após não atuar diante do Santos, na Série A, o zagueiro Éder fica à disposição para enfrentar o Athletico PR

Atacante foi comprado em definitivo pelo Paços de Ferreira

O Atlético Goianiense
volta aos gramados hoje,
mas “trocou a chave” e ago-
ra volta suas atenções para
a Copa do Brasil. O rubro-
negro que quebrou uma se-
quência ruim de resulta-
dos no último fim de sema-
na, ao vencer o Santos, na
Vila Belmiro, pela Série A,
agora tem o primeiro dos
dois duelos contra o Athle-
tico Paranaense pela com-
petição eliminatória, que
além de uma vaga nas quar-
tas de final, vale mais R$
3,45 milhões para as contas
de uma das duas equipes.

As duas equipes já se
enfrentaram nesta tempo-
rada na Arena da Baixada,
palco do jogo de hoje que
começa às 16h30 (horário
de Brasília), mas foi pela
Série A. Em um jogo aberto,
o Furacão venceu por 2 a 1
e impôs, naquele momento,
a primeira derrota do time
goiano na competição. Jus-
tamente pela decisão ser
em Goiânia, na próxima se-
mana, o lateral Arnaldo
quer deixar o “confronto
aberto” para ser decidido no
Antônio Accioly.

"Jogo difícil contra uma
equipe muito qualificada. É
um jogo de mata-mata,
onde qualquer detalhe
pode decidir a partida, mas
temos totais condições, e
vamos entrar focado para
fazer um belo primeiro

jogo e decidir a classifica-
ção na nossa casa", desta-
cou Arnaldo.

O experiente lateral, de
29 anos, completou 50 jogos,
com dois gols marcados,
vestindo a camisa do Atlé-
tico Goianiense neste último
fim de semana. O atleta en-
trou no segundo tempo da
vitória contra o Santos, o
que resultou em seu 26º
nesta temporada. "Sempre
uma honra estar vestindo
essa camisa, sou muito gra-
to primeiramente a Deus e
a todos do clube. Espero
continuar ajudando essa
equipe em busca dos nossos
objetivos", disse.

Esse será o terceiro jogo
consecutivo do Atlético
Goianiense como visitante,
após ter enfrentado Cuiabá
e Santos. O rubro-negro não
vai contar com o zagueiro
Wanderson, que já disputou
a competição pelo Fortaleza,
ele inclusive já voltou para
Goiânia para iniciar a pre-
paração para o duelo contra
o América-MG, no próximo
domingo (1º). Arnaldo não
espera um jogo fácil diante
do quinto colocado da pri-
meira divisão nacional

"Os dois times são quali-
ficados. Temos totais con-
dições de fazer um grande
jogo na Arena e decidir em
casa", finalizou o lateral.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Após completar 50 jogos,
lateral quer levar
decisão para Goiânia

COPA DO BRASIL

Uilton Silva enaltece elenco e
prioriza campeonato na temporada

FUTEBOL INTERNACIONAL

Bruno Corsino/ACG

A primEirA parte da eliminatória

Arquivo pessoal

Data: 28 de julho, 2021; Horário: 16h30 (de Brasília); Local: Are-
na da Baixada, em Curitiba-Pr; Árbitro: Anderson daronco
(Fifa/rs); Assistentes: rafael da silva Alves (Fifa/rs) e Michael sta-
nislau (rs); VAR: Carlos eduardo Nunes Braga (rJ)

TÉCNiCA

Athletico PR: Bento; Marcinho,
Pedro Henrique, Thiago Heleno
e Nicolas; Christian, léo Citta-
dini e Terans; Nikão, renato
Kayzer e Vitinho. 

Técnico: António Oliveira 

Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Oliveira, Éder e Nata-
nael; Willian Maranhão, gabriel
Baralhas (André lima) e Marlon
Freitas; ronald, Janderson (An-
dré luis) e Zé roberto. 
Técnico: eduardo Barroca

Athletico PR x Atlético-GO 
(Copa do Brasil)

t
FICHA



JOGOS DE TÓQUIO

A Seleção Brasileira teve
muito o que comemorar nes-
ta terça-feira (27), com os re-
sultados conquistados nas
Olimpíadas, que tem medalha
de ouro no surfe e de bronze
na natação. Na parte da ma-
nhã, as mulheres consegui-
ram excelentes resultados em
suas categorias.

Medalhas nas águas
Na madrugada desta ter-

ça-feira, no Brasil, a emoção
ficou por conta das provas de
surfe e natação, as quais os
brasileiros Ítalo Ferreira e
Fernando Scheffer conquis-
taram respectivamente ouro
e bronze em suas categorias.
Para Ítalo, foi a primeira me-
dalha de ouro na história do
esporte que estreou nas
Olimpíadas. Gabriel Medina
que chegou a disputar o
bronze com um japonês, foi
eliminado injustiçadamente.
Nas piscinas, Fernando con-
quistou a medalha de bronze
nos 200m e repetiu Gustavo
Borges, conquistando um lu-
gar no pódio, sendo a última
vez, em Atlanta-1996.

Mulheres no comando
A manhã desta terça-feira

proporcionou excelentes re-
sultados das mulheres que en-
traram nos gramados, nas qua-
dras e nos mares. A Seleção Fe-
minina de futebol venceu a
Zâmbia por 1 a 0 e se garantiu
nas quartas-de-final, onde en-
frentam o Canadá, na próxima
sexta-feira. O vôlei feminino
passou sufoco, mas conseguiu
superar a República Domini-
cana e ficar a um passo da pró-
xima fase, já que a seleção
tem duas vitórias e encaram as
líderes Sérvia, para decidir
quem ficará com a primeira
posição. Na vela, a dupla Mar-
tine Grael e Kahena Kunze ti-
veram dificuldades no início

da classe 49er FX, mas se re-
cuperaram a tempo, termi-
nando o dia em terceiro lugar
na classificação geral.

História nas mesas
O brasileiro Hugo Calde-

rano conquistou um feito iné-
dito no tênis de mesa ao ven-
cer o sul-coreano Jang Woojin,
décimo segundo do ranking
mundial. O mesa-tenista
avançou para as quartas-de-
final da modalidade, algo an-
tes nunca alcançado por ne-
nhum outro brasileiro na his-
tória das Olimpíadas.

Mais finalistas 
na natação

Depois da medalha de
bronze e Fenando Scheffer, o
Brasil estará em mais duas fi-
nais na natação. O quarteto
formado por Luiz Altamir,
Fernando Scheffer, Murilo
Sartori e Breno Correia ficou
em oitavo lugar nas elimina-
tórias e se garantiu na decisão
do revezamento 4x200m li-
vre. Nos 800m livre, Guilher-
me Costa ficou em segundo
em sua bateria e garantiu raia
na briga por medalhas com o
quinto melhor tempo geral.

Nem somente na vela fe-
minina que o Brasil teve bons
resultados. Na masculina, o
Robert Scheidt que representa
na classe Laser Masculina fez
duas das três regatas disputa-
das nesta terça. O experiente
velejador acabou em terceiro
lugar no ranking geral e ainda
tem mais quatro regatas pela
frente para buscar uma me-
dalha olímpica. Jorge Zarif
teve um bom início na pri-
meira regata da vela Finn, mas
após desacelerar na metade do
percurso, acabou o dia na sé-
tima colocação no geral. 

Ainda com chances
A dupla Ágatha e Duda do

vôlei de praia feminino não
conseguiu encaixar seu jogo e
acabaram sendo derrotadas
pela dupla chinesa Wang/Xia
por 2 sets a 0 (parciais de 21 a
18 e 21 a 14). A situação da
chave que será definida so-
mente na última rodada, mas
as brasileiras - que venceram
na estreia - podem terminar
ainda na segunda colocação
em caso de vitória sobre a du-
pla canadense Bansley/Bran-
die. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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Ítalo Ferreira foi ouro no Surf em 1ª vez da modalidade nas Olimpíadas

A participação da dele-
gação brasileira nas Olim-
píadas de Tóquio já está
na história. As cinco me-
dalhas conquistadas (até o
fechamento desta edição)
pelo Brasil nos primeiros
quatro dias da atual edição
dos Jogos Olímpicos já su-
peraram todas as outras
participações que o país
teve ao longo do torneio.

Anteriormente, o me-
lhor desempenho havia
sido em 2012, em Londres,
quando, depois dos mes-
mos quatro dias, o país
possuía três pódios, com
um ouro, uma prata e um
bronze. Nas Olimpíadas
do Rio de Janeiro, há cinco
anos, o Brasil só foi chegar
a cinco medalhas no oita-
vo dia de disputas. 

O sucesso pode ser ex-
plicado através das inser-
ções do skate e do surfe no
calendário olímpico. Das
cinco medalhas, três vie-
ram através das duas novas
modalidades olímpicas. As
outras duas foram con-
quistadas no judô, esporte
que mais rendeu medalhas

ao Brasil em Olimpíadas.
Com um ouro, duas pra-

tas e dois bronzes até aqui,
o Brasil já vive a expectati-
va de superar as 19 meda-
lhas (sete ouros, seis pratas
e seis bronzes) conquista-
das em 2016. Na projeção
inicial, feita pelo Time Bra-
sil, o país deveria estar,
neste momento, com dois
ouros, duas pratas e dois
bronzes, um pouco melhor
do que está atualmente.

Mas, ao que tudo indi-
ca, a ginástica e boxe po-
dem conquistar mais me-
dalhas do que o previsto.
Isso sem contar o handebol
e a vela, que possuem cam-
panhas promissoras. A
meta de 20 medalhas e de
quebrar o recorde históri-
co de pódios segue bem
possível. A projeção de ou-
ros é um pouco mais com-
plicada. Superar os sete
ouros de 2016 é uma mar-
ca um pouco difícil de ser
batida, principalmente
após o skate street não ter
conseguido nenhum ouro.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Brasil tem melhor
início na história
dos Jogos Olímpicos

OLIMPÍADAS

Breno Modesto

O empate sem gols do Vila
Nova diante do Cruzeiro, na
tarde do último sábado (24),
marcou a estreia do lateral-
direito Lucas Mazetti com a
camisa do Tigre. Contratado
por empréstimo, junto ao In-
ternacional, o defensor foi ti-
tular e atuou os 90 minutos
contra a Raposa. Mesmo já
tendo atuado, ele foi apre-
sentado de forma oficial ape-
nas nesta terça-feira (27).

Ao avaliar o jogo e sua par-
ticipação, Lucas mostra satis-
fação com o seu desempenho
pessoal e com a atuação de
seus novos colegas. Além dis-
so, o jogador completa dizen-
do que acredita que o clube
ainda conseguirá muitas vi-
tórias na temporada. “Foi um
grande jogo. Foi uma bela es-
treia. Fizemos um grande jogo,
com comprometimento e tra-
balho de todos. Eu acho que
temos grandes chances de
conseguir várias vitórias nes-
se ano”, analisou o camisa 2.

Já sobre suas primeiras im-
pressões, Mazetti, natural de
Londrina, no Paraná, confes-
sa que não possui muito co-
nhecimento sobre sua nova ci-
dade, mas que procurou ficar
no Colorado o maior tempo
possível, para ir se ambien-
tando à Goiânia e dar início à
sua história no Vila Nova.

“Não conheço muito aqui.
Sou novo na região. Nesses
últimos dias, eu fiquei aqui e
conheci o clube. Mas estou
muito feliz por poder vestir

essa camisa e espero fazer um
grande trabalho aqui no Vila
Nova”, disse Lucas Mazetti.

No Tigre, Lucas, de apenas
20 anos, deve ter a maior se-
quência como profissional
neste seu início de carreira.
Por conta disso, ele vê no Vila
Nova a grande oportunidade
de crescer profissionalmente.

“Estou muito feliz de estar
aqui (no Vila Nova), muito
feliz com o momento, com a
oportunidade que o Vila Nova
está me dando. É uma grande

oportunidade de poder cres-
cer profissionalmente. Então,
não tenho dúvidas de que
ainda vamos conquistar mui-
tas coisas neste ano. Quando
surgiu a oportunidade de vir
para o Vila Nova, eu não pen-
sei duas vezes. Estou muito fe-
liz aqui”

Ao ser questionado sobre o
jejum de vitórias que o Colora-
do atravessa jogando no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
Lucas mostra otimismo e diz
acreditar que o fim da sequên-

cia negativa está próximo.
“Eu acho que a vitória está

muito próxima. Desde quando
cheguei, há uma semana, te-
nho visto um grande trabalho,
grande comprometimento,
tanto de comissão (técnica)
quanto de jogadores. A tem-
porada é longa. Ainda temos
muitos jogos. Mas eu acho
que a vitória vai vir. Vai che-
gar. É questão de tempo. Bas-
ta manter o trabalho que es-
tamos fazendo”, finalizou o la-
teral. (Especial para O Hoje)

Após estrear, Lucas
Mazetti é
apresentado
oficialmente e
demonstra
satisfação com
oportunidade

chANcE para crescer

No último sábado (24), contra o Cruzeiro, Lucas Mazetti (2) fez sua estreia pelo Vila Nova

Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC

Brasil consegue medalha de ouro
inédita no surfe e bronze na natação

TABELA DE JOGOS (Quarta 28-Julho)

copa do brasil
16h30 - athetico-pr x atlético-go

19h15 - santos x juazeiro
21h30 - são paulo x vasco

21h30 - atlético-mg x bahia

camp. brasileiro - série b
19hs - avaí x remo

campeonato acreano
17hs - galvez x plácido de castro

campeonato amapaense
20hs - macapá x independente-ap

camp. brasileiro - sub-20
15hs - santos x são paulo

15hs - atlético-mg x palmeiras
15hs - botafogo x sport

15hs - flamengo x cruzeiro
15hs - fortaleza x atlético-go

16hs - bahia x vasco
20hs - américa-mg x ceará

camp. catarinense - série b
15hs - guarani x atlético-sc

15hs - nação esportes x tubarão
20hs - carlos renaux x camboriú



CIDADES n 9
ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2021

João Paulo Alexandre

Nove hospitais públicos
atingiram 100% da capacidade
máxima de ocupação de leitos
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) em Goiás na tarde da
última terça-feira (27), segun-
do dados extraídos do painel
da Secretaria de Estado de
Saúde (SES). Ainda de acordo
com a pasta, sete hospitais es-
tão próximos de atingirem a
sua ocupação máxima, ou seja,
acima dos 90%. E 13 unidades
encontram-se com a ocupa-
ção acima de 70%. Mesmo sen-
do dados que oscilam a todo
momento, ele deve ser obser-
vado e levado em consideração
devido às flexibilizações que
ocorreram nas últimas sema-
nas e nos quatro diagnósticos
positivos de casos provocados
pela variante Delta, tida como
a mais transmissível entre as
que estão em circulação. 

Os hospitais que estão com
a ocupação máxima de UTI
são: Hospital de Urgência de
Anápolis (Huana), Centro Es-
tadual de Reabilitação e Rea-
daptação Dr. Henrique Santil-
lo (Crer), Hospital Estadual de
Doenças Tropicais Dr. Aniar
Auad (HDT), Hospital de Ur-
gências de Goiânia (Hugo),
Hospital Estadual de Jaraguá
Sandino de Amorim (Heja),
Hospital das Clínicas Dr. Se-
rafim de Carvalho, em Jataí,
Hospital Municipal Dr. Eva-
risto Vilela Machado, em Mi-
neiros, Hospital Regional de
São Luís de Montes Belos Dr.
Geraldo Lando e Hospital de
Urgências de Trindade Walda
Ferreira dos Santos (Hutrin). 

Até a tarde da última terça
(27), o Estado contava com
84,21% de ocupação nas UTIs.
Goiás conta com 1330 leitos
voltados exclusivamente para
combate ao novo coronavírus,
entre hospitais públicos e pri-
vados, e, desse total, 1120 pa-
cientes estão internados sob
suspeita ou já confirmados
para o novo coronavírus. A si-
tuação é um pouco melhor
nos leitos de enfermaria, onde
a ocupação está abaixo dos
50%. Dos 2.206 leitos, 1.086 es-
tão ocupados por pessoas em
tratamento contra a doença. 

O mesmo dado traz que di-
minuiu a quantidade de pes-
soas internadas de um dia para
outro: Nas UTIs de Goiás, na úl-
tima segunda-feira (26), eram

1260 pessoas hospitalizadas e,
na terça, o número reduziu
para 874. Também houve di-
minuição nos números de pes-
soas internadas nas enfermaria
em 24 horas, que passou de
1.146 para 901. Porém, mesmo
com a aparente redução, várias
vagas já são preenchidas rapi-
damente, de acordo com a de-
manda de pessoas doentes que
vão aparecendo. 

Casos
Até o momento, Goiás con-

ta com 731.348 confirmados
desde o início da pandemia. A
incidência da doença em ter-
ritório goiano está em 10.415
casos a cada 100 mil habi-
tantes. Ainda há 546.327 casos
suspeitos que estão sendo in-

vestigados e 299.008 foram
descartados. A boa notícia é
que 697.365 se recuperaram
da doença. 

Segundo a SES, as mulhe-
res são as mais infectadas
pelo novo coronavírus, tota-
lizando 388.604 casos, ou seja,
53,16% dos casos. Os homens
representam os demais
46,84% dos infectados, ou
342.353 confirmações. 

Atualmente, a faixa etária
de pessoas que mais estão in-
fectadas é entre 30 a 39 anos,
que conta com 167.219 con-
firmação. Em seguida, vem a
faixa etária de 20 a 29 anos,
com 144.974 positivados; 40 a
49 anos, com 141.395 casos; 50
a 59 anos, com 101.627. A fai-
xa etária com o menor regis-

tro de casos é os idosos acima
dos 80 anos, que compõem
13.836 casos. É possível notar
que há uma crescente na
quantidade no número de
pessoas contaminadas que
têm menos de 10 anos. Nessa
faixa etária são 23.571 casos
confirmados. 

Mortes 
A Covid-19 já tirou a vida

de 20.556 casos até o mo-
mento. Até o momento, a mor-
talidade pela doença atinge
292 pessoas a cada 100 mil
goianos. Com isso, a letalida-
de da doença é de 2,81%. Até
o momento, a SES investiga
369 óbitos suspeitos que po-
dem ter sido provocados pelo
novo coronavírus e descarta-
ram 95 mortes como se fos-
sem provocadas pela doença. 

Ao contrário do que retra-
tado nos casos, as mulheres são
as que menos morreram pela
Covid-19 em Goiás, sendo 8.822
óbitos registrados, ou seja,
42,92% dos registrados. Os ho-
mens são a maioria das vítimas
fatais, representando 57,08%
das mortes notificadas, ou
11.734 goianos que perderam a
vida para o Sars-CoV-2. 

Em relação à faixa etária de
mortos, 4.794 mortes foram
registradas em idosos entre 60
a 69 anos. Em segundo lugar,
estão os idosos entre 70 a 79
anos, com 4.492 mortes; acima
de 80 anos conta com 3.801 óbi-
tos, seguido por pessoas de 50
a 59 anos, com 3.745 mortes. A
faixa etária com menor con-
firmações de mortes causadas
pela Covid-19 é entre 10 a 14
anos, com 13 vítimas fatais.

Recentemente, a Prefeitu-
ra de Goiânia liberou os co-
merciantes e os proprietários
de bares de Goiânia a funcio-
nar das 8h às 18 horas - o ho-
rário comercial antigos.Os ba-
res, por sua vez, voltaram a
funcionar até às 3 horas da
manhã. Porém, ainda há a
exigência do cumprimento
de protocolos sanitários.

Segundo Eduardo Gomes,
presidente do Sindicato do
Comércio Varejista no Estado
de Goiás (Sindilojas-GO), todas
as medidas de segurança de-
verão ser cumpridas “ainda
de maneira mais intensifica-
da”. “A gente recebeu uma

boa notícia ao saber que os ca-
sos estão se estabilizando,
mas isso não significa que a
gente tem que relaxar. Pelo
contrário, os cuidados e a va-
cinação têm que avançar para
que a gente não retorne para
novas restrições”, explicou.

Voltar ao horário antigo, de
acordo com Eduardo, repre-
senta uma volta gradual à nor-
malidade. “Isso mostra o início
de uma quase normalização
que deixa os empresários com
uma boa expectativa de cres-
cimento, com novas contrata-
ções de funcionários e aumen-
to das vendas. Tudo isso de-
volve a nossa esperança”, alega. 

O último decreto, que está
em vigência desde o último dia
29 de junho, trazia que os co-
mércios poderiam funcionar
das 9h às 17 horas. “Além dis-
so, [com a volta do horário
antigo] os empresários podem
ter um convívio melhor com os
seus colaboradores. E isso con-
tribui para que não haja aglo-
merações no comércio, tendo
em vista que os consumidores
poderão se organizar para fa-
zer suas compras dentro de
sua rotina. Ou seja, isso me-
lhora alguns cenários que es-
tavam sendo notados em al-
guns comércios”, reforçou. 

Para evitar que as pessoas

relaxem com os protocolos
de segurança, Eduardo expli-
ca quais as medidas que estão
sendo tomadas. “Semanal-
mente, o Sindilojas está lan-
çando campanhas de cons-
cientização para mostrar ao
empresário e a população que
a gente tem que aprender a se
cuidar para conviver com a
doença. Somos à favor da va-
cinação, que dá uma segu-
rança ao cidadão”, ressaltou.

O presidente afirma que o
segmento conseguiu estabele-
cer boas vendas esse ano se
comparado com o ano passado
e que as próximas datas tam-
bém trazem boas expectati-

vas. O mesmo sentimento é
compartilhado pelo presiden-
te da Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas de Goiás
(FCDL-GO ), Valdir Ribeiro. 

“As expectativas com as
datas comemorativas são sem-
pre boas para o comércio. É o
Dia dos Pais, das Crianças e do
Natal. Elas sempre impulsio-
nam as vendas.Um exemplo
disso foi o Dia das Mães,que
no ano passado se chocou
com o fechamento dos co-
mércios e nesse ano muitas
pessoas se anteciparam em
comprar os presentes e houve
um bom resultado”, destacou.
(Especial para O Hoje)

Números chamam atenção devido às flexibilizações e a confirmações de casos da variante Delta no Estado 

Prefeitura liberou funcionamento de comércios e bares 

HCamp está entre os hospitais com a ocupação de UTIs acima de 90%. Também houve diminuição nos números de pessoas internadas nas enfermaria em 24 horas

Hospital das Clínicas também sobre com a alta na ocupação de leitos de UTI

Ocupação de UTIs cresce e nove
hospitais atingem lotação máxima

Fotos: Jota Eurípedes
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Daniell Alves

A Prefeitura de Goiânia contratou o Instituto Brasi-
leiro de Tecnologia, Empreendedorismo e Gestão - BR
TEC e a empresa terá até 180 dias para preparar todos
os procedimentos necessários para a escolha da nova ins-
tituição financeira que fará a gestão dos ativos munici-
pais, a chamada folha de pagamento. A BR TEC foi con-
tratada pelo valor  de R$ 49 mil. O contrato atual é com
a Caixa Econômica Federal, mas, de acordo com a Se-
cretaria de Finanças (Sefin), o município trabalha com
sistemas online e a Caixa não disponibiliza todos os ti-
pos de pagamento dessa natureza e ainda há uma bu-
rocracia em algumas questões.

De acordo com o contrato, a empresa deve realizar
estudo de viabilidade econômico-financeira para estimar
o melhor valor a ser considerado para o serviço de ges-
tão bancária da folha de pagamento dos funcionários e
servidores ativos, inativos e pensionistas, pagamentos
a fornecedores e arrecadação de tributos.

Além disso, a empresa escolhida precisa assessorar
na elaboração de minuta de edital, termo de referência
e outros instrumentos, para a realização de um processo
licitatório/negociação que escolherá a instituição fi-
nanceira que terá a conta da administração para fazer
a gestão destes ativos municipais.

Precificar os ativos 
O objetivo da ação é precificar os ativos e posterior-

mente e centralizá-los em uma instituição financeira que
será contratada pela Prefeitura de Goiânia. O contrato
atual é com a Caixa Econômica Federal e foi firmado em
2016 com o valor de R$ 81 milhões e tem previsão de en-
cerramento em 2021. A administração passada chegou a
cogitar a renovação com a Caixa, mas sob algumas exi-
gências como a disponibilização de pagamentos online.
A Prefeitura de Goiânia informou que ainda não irá se pro-
nunciar sobre o assunto por enquanto. 

Servidores 
Atualmente, a Prefeitura de Goiânia possui cerca de

44,9 mil funcionários. Conforme explicou Alessandro
Melo à época do anúncio da contratação, tinham diversas
instituições financeiras interessadas em assinar contrato
com Goiânia. “Do ponto de vista fiscal, a prefeitura está
equilibrada, com recursos em caixa, as instituições fi-
nanceiras têm muito interesse na folha de um municí-
pio como Goiânia”, destacou.

Plano Plurianual
Os investimentos e as políticas públicas que serão

prioritárias para a gestão municipal nos próximos qua-
tro anos foram tema de audiência pública realizada on-
tem (27) pela Prefeitura. As diretrizes, os objetivos e as
metas que constam no Plano Plurianual (PPA) foram
abordados em transmissão online e simultânea nos per-
fis do Executivo no Instagram e no Facebook. Durante
a ação, os cidadãos puderam conhecer e debater as par-
ticularidades das políticas públicas, as metas fiscais e fi-
nanceiras, os públicos-alvo, entre outros.

A elaboração do PPA 2022-2025 envolve 72 programas
estruturados em três diferentes eixos: Qualidade de Vida,
Competitividade e Gestão Eficiente. O primeiro é o
mais substancial deles, com abordagens sobre saúde, se-
gurança, proteção social, sustentabilidade e meio am-
biente, mobilidade urbana e integração metropolitana,
habitação e ordenamento urbano, além de lazer, esporte
e cultura. Já o segundo envolve desenvolvimento eco-
nômico, turismo, tecnologia e educação. O último eixo
trata de gestão pública, fiscal e tributária e também do
conceito de cidade inteligente.

Na audiência pública foram tratados, por exemplo, as
definições de programas para fortalecimento da atenção
especializada em media complexidade, da vigilância em
saúde e da assistência farmacêutica; o apoio à mulher e à
pessoa portadora de deficiência; a promoção turística e de
políticas públicas de lazer; o desenvolvimento econômico
e o incentivo a produção; bem como a modernização da
administração pública. (Especial para O Hoje)

Empresa deve realizar estudo de viabilidade 

Durante uma coletiva reali-
zada na última terça-feira (27),
a Secretária de Segurança Pú-
blica de Goiás (SSP-GO) e do Dis-
trito Federal apresentou um
resumo dos inquéritos que fo-
ram finalizados e que envol-
viam Lázaro Barbosa. Entre-
tanto, dos 13 procedimentos
policiais, nenhum conseguiu
apontar a suposta rede de aju-
da que, segundo a SPP na épo-
ca da captura do criminoso,
apontava que existia e que con-
tava com empresários, políticos
e fazendeiros do Entorno do DF. 

No balanço divulgado so-
bre os inquéritos, não houve ne-
nhum novo nome além dos
que já tinham sido divulgados
anteriormente. Ao todo, quatro
pessoas foram indicadas por
auxiliar na fuga do criminoso.
São eles: o chacareiro Elmi Cae-
tano Evangelista, de 73 anos, a
mulher de Lázaro, Ellen Vieira
da Silva, de 20 anos, a ex-dele,

Luana Cristina Evangelista Bar-
reto, de 30, e a mãe de Luana,
Isabel Evangelista de Sousa, de
65 anos. Durante a coletiva, a
polícia citou erroneamente o
nome de Alain Reis de Santana
como o quinto indiciado. Ele
chegou a ser detido e o proces-
so foi encaminhado à Justiça,
mas o nome dele foi retirado
após passar a ser considerado
um das vítimas de Lázaro. Ele
também ajudou nas investiga-
ções da polícia. 

Dos 13 inquéritos, apenas
um segue em aberto, de acordo
com o delegado Cleber Martins,
titular da Regional de Águas
Lindas de Goiás. Esse procedi-
mento é justamente os que in-
vestiga sobre as circunstância
pelo o qual Lázaro foi morto no
útlimo dia 28 de junho. 

Dos 12 restantes, um é o
que indiciou Elmi e o outro as
demais mulheres. O delegado
apontou que foram encontra-

das pistas contra elas, inclusi-
ve, que não constam no docu-
mento encaminhado à Justiça,
mas segundo ele são provas
que ainda dependem de uma
conclusão do laudo feito nos
aparelhos celulares dos sus-
peitos e que serão encami-
nhadas ao Judiciário.

Os demais inquéritos são de
roubos e latrocínios que te-
riam sido cometidos por Láza-
ro. Além disso, os delegados
que investigaram os casos con-
cluíram que ele agiu sozinho e
encaminhou o pedido de ar-
quivamento dos mesmos à Jus-
tiça. Sobre a rede de proteção,
entretanto, o delegado reafir-
mou que os quatro presos de-
monstravam essa ajuda e re-
forçou a fala dizendo que, mes-
mo com os inquéritos encer-
rados, ainda estaria sendo apu-
rado o envolvimento de outras
pessoas. (João Paulo Alexan-
dre, Especial para O Hoje)

Inquérito contra Lázaro Barbosa é
encerrado sem ligação de rede de apoio

Organização 
de folha de
pagamento em
Goiânia pode
levar 6 meses

tRÁPIDAS

STJ admite pena de reclusão para
motorista bêbado que provoca homicídio

A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em julgamento de habeas cor-
pus, considerou não ser socialmente reco-
mendável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos no caso de
um motorista acusado de matar um moto-
ciclista em 2018, após a ingestão de álcool.
Para a corte, não há impedimento legal para
a substituição da pena de reclusão por san-
ções restritivas de direitos no crime de ho-
micídio culposo na direção de veículo, co-
metido sob a influência de álcool ou outra
substância psicoativa causadora de depen-
dência, antes do início da vigência da Lei
14.071/2020. Assim, para afastar a substitui-
ção nessas situações, a decisão judicial pre-
cisa estar fundamentada nos elementos do
caso concreto. A Lei 14.071/2020 acrescentou

o artigo 312-B ao Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), dispondo que, quando os crimes de ho-
micídio culposo e lesão corporal de nature-
za grave ou gravíssima forem cometidos
após o uso de álcool pelo motorista, não se
aplica o artigo 44, inciso I, do Código Penal
(CP), que estabelece condições para a subs-
tituição da pena. A relatora do habeas corpus,
ministra Laurita Vaz, destacou que, como re-
gra, é possível a substituição da reclusão por
penas restritivas de direito quando a repri-
menda for maior do que quatro anos, na hi-
pótese de crimes culposos, conforme previ-
são do CP. A magistrada ponderou que o im-
pedimento estabelecido no artigo 312-B do
CTB não se aplica ao caso analisado, já que
o crime foi praticado em 2018, antes da edi-
ção da lei que criou o dispositivo.

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

Jurídica

A Sexta Turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho
condenou uma empresa de
telefonia a pagar R$ 5 mil de
indenização por danos mo-
rais a uma atendente por uti-
lizar programa de incentivo
condicionado a restrição de
pausas para ir ao banheiro.
Além de serem contadas

para fins remuneratórios,
havia a divulgação de ran-
king pela empregadora. Para
o órgão, a conduta da em-
presa violou a dignidade hu-
mana e os direitos mínimos
trabalhistas da empregada.
Para a relatora, ministra Ká-
tia Arruda, a restrição ao
uso de banheiro é abusiva.

Dignidade da pessoa trabalhadora

Cooperação judiciária

Evento denominado
“Doing Business Subnacio-
nal” ocorrerá no dia 12 de
agosto, às 14h30, em plata-
forma digital. O encontro,
realizado pelo Banco Mun-
dial e pela Secretaria Espe-
cial de Modernização do Es-

tado da Presidência da Re-
pública, contará com a par-
ticipação do conselheiro do
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) Mário Guerreiro,
que coordena o Comitê Exe-
cutivo da Rede Nacional de
Cooperação Judiciária. 

2 TJGO - Mais de 12 mil
inscrições são deferidas
para o 57º Concurso para
Juiz Substituto.

2 Quando o fiscal é fisca-
lizado -  Corregedor nacio-
nal do Ministério Público
atualiza relatório de proce-
dimento administrativo dis-
ciplinar contra franquia la-
vajatista e sugere pena de
demissão para procurado-
res da “Lava Jato” no Rio.

A ministra Rosa Weber,
no exercício da Presidência
do STF, solicitou informa-
ções à Mesa Diretora do
Congresso Nacional e aos
presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Fe-
deral sobre a ampliação de
recursos para o Fundo Es-
pecial de Financiamento de
Campanha, o fundo eleito-
ral, no valor de aproxima-
damente R$ 6 bilhões.

Ministra do 
STF cobra
informações
sobre fundo
eleitoral
bilionário

Medida pode eliminar
constrangimentos com sobrenome

O Projeto de Lei 5591/19,
do Senado, permite a aver-
bação simplificada para mo-
dificar, após o divórcio, o
nome de pai ou mãe no re-
gistro de nascimento dos fi-
lhos. O texto está em análise
na Câmara dos Deputados. De
autoria da senadora Daniella
Ribeiro (PP-PB), a proposta
modifica a Lei de Registros
Públicos. A parlamentar lem-
bra que a Lei de Investigação
de Paternidade já permite as
mudanças no nome dos pais
em decorrência de casamen-
to, mas a hipótese inversa,
quando os pais se divorciam
e querem substituir o nome
de casado pelo de solteiro na

certidão do filho, ainda de-
pende de decisão judicial. A
proposta do Senado prevê
ainda que o filho que só tiver
o sobrenome de um dos pais
terá o direito de acrescentar
o sobrenome do outro, a qual-
quer tempo e independente-
mente de autorização judicial.
O texto determina também
que a nova certidão expe-
dida pelo Registro Civil das
Pessoas Naturais será con-
siderada idônea perante
quaisquer entes ou órgãos
públicos ou privados quan-
do da solicitação de docu-
mentos em geral, tais como
as carteiras de motorista
ou de trabalho.



A Secretaria Estadual de
Saúde de Goiás (SES-GO) con-
firmou que, até ontem (27), fo-
ram identificados quatro ca-
sos da variante Delta em re-
sidentes de Goiás. Desses,
uma pessoa  tem histórico de
viagem internacional e o ou-
tro é de um contato desta pes-
soa. As demais confirmações
possuem relação com um sur-
to que ocorreu em Brasília, no
Distrito Federal (DF). Todos es-
ses registros são de residentes
em Goiânia.

No Estado há, ainda, um
caso suspeito, que está em in-
vestigação e aguarda resulta-
do do sequenciamento gené-
tico. A pessoa reside em Aná-
polis e também tem ligação
com o surto do DF. De acordo
com a pasta, não há registro
de transmissão comunitária
em Goiás. Procurada pela re-
portagem, a SES-GO não con-
firmou se há outros casos em
investigação, dada a proximi-
dade geográfica entre Goiás e
o Distrito Federal.

Histórico
Até o último dia 21, ha-

viam sido detectados dois
casos da variante Delta em
Goiás, ambos residentes da
Capital. Em Junho, a Secre-
taria de Saúde de Goiânia
(SMS) esclareceu que o caso

publicado sobre a variante
Delta na Capital não era de
uma transmissão comunitá-
ria, mas sim de um caso iso-
lado. Tratava-se de uma mu-
lher que mora em Goiânia e
que teve contato com um ho-
mem de Moçambique, que
estava infectado com a va-
riante. A confirmação veio de
um resultado do estudo de
sequenciamento genético
realizado em parceria com
pesquisadores do projeto que
está mapeando as variações
do coronavírus.

45 casos no DF
A Secretaria de Saúde do

Distrito Federal identificou 45 ca-
sos de infecções por Covid-19 as-
sociados à variante Delta, origi-
nária da Índia. A pasta informou
que, segundo o Laboratório Cen-
tral (Lacen), responsável pelo se-
quenciamento genômico, 26 dos
casos apresentados foram diag-
nosticados em servidores do
Hospital de Apoio de Brasília
(HAB) e outros 19 em pessoas re-
sidentes em diversas regiões do
Distrito Federal.

Segundo a SES, 51 servido-

res e pacientes do HAB foram
infectados pela Covid-19, con-
forme resultados de exames
laboratoriais. Destes, 29 amos-
tras foram sequenciadas pelo
Lacen, cujo resultado foi posi-
tivo para a variante Delta em 26
casos. A variante Gama, origi-
nária do Amazonas, foi identi-
ficada em três amostras.

De acordo com o Secretário
de Saúde de Brasília, Osnei
Okumoto, os resultados deno-
tam que já há uma transmis-
são comunitária da variante
Delta. “É um vírus de alta
transmissibilidade que chega a
ser até 60 vezes mais trans-
missível em sua velocidade,
que a primeira onda”, afir-
mou em coletiva de imprensa.

Segundo a SES, dos infec-
tados no Hospital de Apoio, to-
dos receberam as duas doses
da vacina contra a Covid-19 e,
dos novos casos confirmados
de infecções pela variante Del-
ta, dois são em pacientes in-
ternados em UTI. Outro caso é
de um paciente internado na
enfermaria do Hospital Regio-
nal da Asa Norte e outro na UTI
de um hospital particular. Os
19 casos foram em moradores
de Planaltina, Asa Norte, Cei-
lândia, Sol Nascente/Pôr do
Sol, Sobradinho e Santa Maria.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)
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Com a aproximação do re-
torno às aulas pela rede esta-
dual de ensino, marcado para
a próxima segunda-feira (02),
em regime híbrido, a Secreta-
ria de Estado de Educação (Se-
duc) informou que escolas que
contam com até 100 alunos po-
derão voltar com a capacida-
de máxima, sem necessidade
de rodízio. De acordo com a
pasta, a prioridade de retorno
presencial é para os estudan-
tes sem acesso à internet, com
dificuldades de aprendizagem
e em vulnerabilidade social.
Porém, procurada pela re-
portagem, a Seduc não infor-
mou qual a quantidade de
escolas em Goiás em que o re-
torno pode ser 100% presen-
cial. Na rede privada de ensi-
no, as aulas já foram reto-
madas em modelo híbrido
desde outubro de 2020.

Nas demais escolas, o re-
torno será realizado com a
ocupação de até 50% da ca-
pacidade da escola, conforme
as deliberações do Centro de
Operações de Emergências
(COE) em Saúde Pública de
Goiás para Enfrentamento ao
Coronavírus. Em sistema de
revezamento de alunos, ha-
verá aulas presenciais e não
presenciais, de forma com-
plementar, para alcançar to-
dos os estudantes. 

Entre as medidas adotadas
pela Seduc para o retorno das
aulas está a instalação de um
sistema de reconhecimento fa-

cial que registra a presença
dos alunos e servidores da pas-
ta. O equipamento também
afere a temperatura da pessoa
identificada, como parte do
protocolo de segurança contra
a Covid-19 para retorno às au-
las presenciais. Instalado em
143 unidades de ensino da re-
gião do Entorno do Distrito Fe-
deral, o recurso entra em ope-
ração em agosto e garante mais
segurança para os pais dos es-
tudantes da rede estadual. 

A secretária da Educação,
Fátima Gavioli, afirma que
essa ação mostra o cuidado
que o Governo de Goiás tem
com os alunos. “O estudante
entra na escola, passa pela
máquina e o sistema vai aferir
a temperatura e registrar a fre-
quência”, informou. “Assim,
o transporte escolar e a cozi-
nha tomam conhecimento da
presença dele. Depois de 20
minutos, o pai ou responsável
também recebe uma mensa-
gem informando que o filho
está na escola”, explicou.

Neste primeiro momento o
sistema será instalado em to-
das as unidades escolares da
rede estadual de ensino da
região do Entorno do Distrito
Federal. São contemplados os
municípios de Águas Lindas de
Goiás, Mimoso de Goiás, Padre
Bernardo, Santo Antônio do
Descoberto, Abadiânia, Ale-
xânia, Cocalzinho de Goiás,
Corumbá de Goiás, Pirenópo-
lis, Cabeceiras, Formosa, Vila
Boa, Cristalina, Luziânia, Ci-
dade Ocidental, Novo Gama,

Valparaíso de Goiás, Água Fria
de Goiás e Planaltina.

Goiânia
Na Capital, com o objetivo

de garantir a segurança dos
profissionais da Secretaria
Municipal de Educação (SME)
e de toda a comunidade esco-
lar, a Prefeitura vai adotar a
testagem ampliada de antíge-
no para covid-19 para todos os
servidores que atuam nas uni-
dades de ensino. Com previ-
são de retorno das aulas pre-
senciais em um formato hí-
brido e escalonado, o municí-
pio já programou as primeiras
testagens para os dias 17, 19,
24, 26 e 31 de agosto.

Em Goiânia, as institui-
ções devem abrir as salas de
aula em um modelo híbrido
com 50% de capacidade. An-
tes integrais, os Cmeis fun-
cionarão nos turnos matutino
e vespertino. Já os alunos do
1º ao 5º ano farão reveza-

mento diário. Já no ensino
fundamental o revezamento
será semanal. Nos três ní-
veis, o retorno se dará com
aulas presenciais e com o en-
vio de atividades para casa e
a utilização do sistema digital
de aprendizagem. Os pais e
responsáveis terão a opção de
escolher também apenas pelo
ensino remoto.  

Outra medida que precede
o retorno das aulas é a con-
vocação de mais de 170 pe-
dagogos em processo de subs-
tituição pela Prefeitura de
Goiânia. Publicado no Diário
Oficial do Município (DOM)
da última sexta-feira (23), os
candidatos convocados deve-
rão apresentar toda a docu-
mentação requerida direta-
mente na respectiva Coorde-
nadoria Regional de Educação
que consta no Edital entre os
dias 27, 28 e 29 de julho, das
8h às 12h ou 14h às 18h. (Es-
pecial para O Hoje)

Depois da rede particular, ensino
público retoma aulas presenciais na
próxima segunda-feira. Em modelo
híbrido, prioridade do retorno
presencial é para estudantes sem acesso
à internet

Escolas com até 100 alunos podem
voltar com capacidade máxima

Goiás tem 4 casos confirmados da variante Delta
COVID-19

Em modelo híbrido,

prioridade do

retorno presencial é

para estudantes sem

acesso à internet

Em modelo híbrido,

prioridade do

retorno presencial é

para estudantes sem

acesso à internet
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O Tribunal de Recursos de
Londres concordou nesta terça-
feira em reabrir um processo
de US$ 7 bilhões contra a mi-
neradora anglo-australiana
BHP pelo rompimento de uma
barragem em Mariana (MG),
em 2015, que causou o maior
desastre ambiental da história
do Brasil.

Um grupo formado por cer-
ca de 200 mil reclamantes bra-
sileiros vinha tentando ressus-
citar o processo de 5 bilhões de
libras (US$ 6,9 bilhões) movido
na Inglaterra contra a BHP des-
de que um tribunal inferior
suspendeu a ação em novem-
bro, alegando abuso proces-
sual, e um juiz do Tribunal de

Recursos manteve a decisão.
"Embora compreendamos

totalmente as considerações
que levaram o juiz à sua con-
clusão de que a reclamação
deveria ser rejeitada, acredi-
tamos que o recurso tem uma
perspectiva real de sucesso",
disseram três magistrados do
Tribunal de Recursos na deci-
são emitida nesta terça-feira.

O colapso da barragem de
Fundão, pertencente à Samar-
co - joint venture (parceria)

entre BHP e a brasileira Vale -
, matou 19 pessoas e fez com
que uma enxurrada de mais de
40 milhões de metros cúbicos
de rejeitos invadisse o rio Doce
e atingisse o Oceano Atlântico,
a mais de 650 quilômetros do
local do desastre.

Ação coletiva
A ação coletiva - uma das

maiores da história do sistema
legal inglês – é movida pelo es-
critório de advocacia PGMBM

em nome de indivíduos, em-
presas, igrejas, organizações,
municípios e povos indígenas
brasileiros.

Tom Goodhead, sócio-ge-
rente da PGMBM, disse que
esta foi uma "decisão monu-
mental" e que seus clientes
sentiram que pela primeira
vez os juízes reconheceram a
importância do caso.

A BHP, maior mineradora
do mundo em valor de merca-
do, classificou o caso como

sem sentido e uma perda de
tempo, alegando que a ação du-
plica procedimentos do Brasil
e o trabalho da Fundação Re-
nova, entidade criada pela
companhia e seus sócios bra-
sileiros para compensações
pelo desastre.

"A posição da BHP conti-
nua sendo a de que os proce-
dimentos não pertencem ao
Reino Unido", disse a empre-
sa em comunicado. "As ques-
tões levantadas pelos recla-
mantes já estão cobertas pelo
trabalho da Fundação Reno-
va, por decisões já existentes
da Justiça brasileira ou são te-
mas de processos em trami-
tação no Brasil." (ABr)

Processo é movido contra a BHP, parceira 
da Vale na barragem do Fundão

Tribunal londrino reabre processo
de US$ 7 bi por desastre em Mariana

Uma aliança liderada pela
oposição venceu uma vota-
ção nesta segunda-feira (26)
para liderar o Congresso do
Peru, o que representa uma
derrota para o presidente elei-
to Pedro Castillo às vésperas
de sua posse, e um sinal de
que seus planos de reformar
a Constituição e aumentar os
impostos para mineradoras
vão enfrentar desafios.

Uma equipe de liderança
chefiada pela parlamentar de
centro María del Carmen Alva,
do partido Ação Popular, obte-
ve 69 votos contra 10 obtidos
por um grupo rival liderado
pelo militar da reserva Jorge
Montoya, que é de um partido
de direita ultraconservador.

Uma lista de candidatos
proposta pelo partido de Cas-
tillo, Peru Livre, foi rejeitada
por conta de questões proce-
dimentais, ressaltando os de-
safios que o presidente eleito
irá enfrentar para avançar re-
formas em um Congresso frag-
mentado onde nenhum parti-
do detém a maioria.

Alva, que será a presidente
do Congresso no período legis-
lativo de 2021-22, teve um apoio
importante do partido de direita
Força Popular, de Keiko Fuji-
mori, candidata que perdeu
por uma margem estreita para
Castillo no segundo turno das

eleições no dia 6 de junho, pro-
metendo combatê-lo.

Castillo conquistou forte
apoio entre a população rural
e mais pobre, com um progra-
ma de governo que promete
reescrever a Constituição do
país andino, que já tem déca-
das, e aumentar expressiva-
mente os impostos sobre as
empresas de mineração de co-

bre para custear reformas nas
áreas de saúde e educação.

A ascensão do ex-profes-
sor e filho de fazendeiros
conseguiu, entretanto, es-
tremecer as elites políticas e
empresariais do Peru, apesar
das atitudes de Castillo para
se distanciar de regimes mais
duros de esquerda na região
e para trazer a bordo conse-

lheiros mais moderados.
No domingo, Castillo

anunciou uma lista de can-
didatos para liderar o Con-
gresso escolhidos por seus
partidos aliados, ao invés do
seu próprio, para apoiar a
"governança" no país, embo-
ra sua lista tenha sido rejei-
tada já que um dos candida-
tos não estava registrado da

maneira correta.
Castillo, de 51 anos de ida-

de, será empossado na quarta-
feira (28), no dia em que o
Peru comemora o bicentená-
rio de sua independência. Ele
deve fazer seu primeiro pro-
nunciamento como presiden-
te, apresentando seu plano
de governo para o mandato
entre 2021 e 2026. (ABr)

Em revés para Castillo, oposição irá liderar Congresso
PERU

Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes brasileiros vinha tentando ressuscitar o processo de 5 bilhões de libras (US$ 6,9 bilhões) contra a BHP 

No domingo, Castillo anunciou uma lista de candidatos para liderar o Congresso escolhidos por seus partidos aliados
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Que o Brasil tem belas paisa-
gens e grande valor cultural todos
sabem, mas quando isso é reco-
nhecido mundialmente, é um
grande orgulho para os brasilei-
ros. Apesar de todas as mazelas
incontestáveis do País, é preciso
exaltar as qualidades que en-
contra-se aqui, principalmente
nos dias de hoje. Sem dúvidas, o
Sítio Roberto Burle Marx é uma
delas, ele ganhou o título de Pa-
trimônio Mundial da Unesco esta
semana. O espaço é um labora-
tório de experimentações botâ-
nicas e paisagísticas que sinteti-
za a obra de Burle Marx.

O Brasil acaba de receber mais
um título de Patrimônio Mundial.
Realizada em Fuzhou, na China, a
44ª Sessão do Comitê do Patrimô-
nio Mundial da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco) reco-
nheceu o legado do paisagista
brasileiro que criou o conceito de
jardim tropical moderno, Roberto
Burle Marx. Com a nova chance-
la, o Brasil passa a ter 23 bens ins-
critos na Lista do Patrimônio Mun-
dial da Unesco, registro dos bens
considerados como portadores de
valor universal excepcional para
a cultura da humanidade.

O processo de construção de
candidatura começou com a ins-
crição na lista indicativa brasileira
a Patrimônio Mundial, em 2015.
Desenvolvido pelo Iphan com a
contribuição de muitos parcei-
ros, o dossiê final do Sítio Burle
Marx foi entregue à Unesco em ja-
neiro de 2019. O documento de-
fende o valor da propriedade
como laboratório botânico e pai-
sagístico. No segundo semestre de
2019, o Conselho Internacional
de Monumentos e Sítios (Icomos)
realizou a ‘missão de avaliação’ no
Sítio, parte importante do pro-
cesso de candidatura. 

O título da Unesco cria um
compromisso internacional de
preservação do local. Um dos
próximos passos será a formali-
zação de um plano de gestão para
o Sítio e seu entorno, na pers-
pectiva do patrimônio mundial,

envolvendo diversas instituições
governamentais e atores da so-
ciedade civil e definindo a matriz
de responsabilidades de todos os
parceiros. O plano mapeará riscos
e apontará ações para minimizar
possíveis ameaças ao valor uni-
versal excepcional do SRBM.

O ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto, destaca que o
Sítio Roberto Burle Marx é um im-
portante Patrimônio Cultural bra-
sileiro tombado pelo Iphan, e a
sua inscrição como Patrimônio
Cultural Mundial reforça a sua im-
portância também para o mundo.
“A chancela aumenta os compro-
missos com a sua proteção, con-
servação e gestão, o que deve
atrair ainda mais visitantes para
conhecer este, que é um dos mais
importantes registros da influên-
cia e da obra do artista Roberto
Burle Marx”, disse Machado Neto.

Mais de três mil espécies
Em 1949, Roberto Burle Marx e

seu irmão Guilherme Siegfried
compraram o imóvel com a fina-
lidade de abrigar coleção botânica,
testar novas associações de plan-
tas e cultivar mudas. A partir de
então, a casa foi sucessivamente
reformada e ampliada; foram
construídos a Loggia, o Salão de
Festas (conhecido como Cozinha de
Pedra), a Casa de Pedra, o Prédio

da Administração e o Ateliê; a Ca-
pela de Santo Antônio da Bica, do
século XVII, foi restaurada e man-
tida em uso pela comunidade. No
ano de 1985, Burle Marx doou o Sí-
tio ao governo federal.

Burle Marx foi pioneiro na
luta pela conservação da nature-
za e ferrenho defensor do am-
biente. Compreendendo desde
cedo o potencial estético e a im-
portância científica da flora tro-
pical, introduziu o uso de espécies
nativas em seus projetos paisa-
gísticos, criando o conceito de
jardim tropical moderno, alinha-
do ao movimento moderno na
arquitetura e nas artes, que pro-
duziu grande impacto no campo
mundial do paisagismo. Claudia
Storino explica que há camadas
de conhecimento científico que
precedem e permeiam os jardins. 

Localizado na Barra de Gua-
ratiba, Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro (RJ), o Sítio tem 405 mil me-
tros quadrados de área e abriga
uma coleção botânica com mais de
3.500 espécies de plantas tropicais
e subtropicais, cultivada em vi-
veiros e jardins. Por isso, ele foi re-
conhecido na categoria de Paisa-
gem Cultural, na qual se enqua-
dram bens que referenciam a in-
teração entre o ambiente natural
e as atividades humanas, resul-
tando em uma paisagem natural

modificada. O que o precursor
nesse modelo fazia muito bem.

“O Sítio é uma obra de arte,
onde as paisagens são o elemento
de maior destaque, ligando todo o
conjunto com poderosa persona-
lidade. Os espaços ajardinados se
materializam tanto nos princípios
paisagísticos da obra de Burle
Marx quanto nos processos de
análise, cultivo e experimentação
que impulsionaram a criação do
paisagismo tropical moderno. A ve-
getação organizada em diálogos de
forma, cor e volume que per-
meiam todos os ambientes, mas
também se articulam e interagem
com a mata nativa”, ressalta a di-
retora do SRBM, Claudia Storino.

Para a presidente do Iphan, La-
rissa Peixoto, este título é motivo
de orgulho para o Brasil, o Iphan
e toda a população brasileira. “A
chancela estabelece um compro-
misso para manter os valores ex-
cepcionais que tornam esse lugar
de importância para toda a hu-
manidade. Temos a missão de
preservar para as futuras gera-
ções este espaço de aprendizado
e de fomento ao conhecimento so-
bre natureza, paisagismo, arte e
botânica”, destaca. Jardins, vivei-
ros de plantas, sete edificações e
seis lagos integram este espaço
singular. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

O Sítio Roberto Burle Marx acaba de ser reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco

Essência

Jardim tropical moderno

A propriedade
também guarda um
acervo museológico
de mais de três mil
itens, que inclui um
grande repertório da
produção artística de
Burle Marx
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Malhação - sonhos
Para a surpresa de Jade,

lucrécia escolhe Bianca para
representar Julieta e incentiva
a filha a não desistir. gael pa-
rabeniza a filha pela conquis-
ta. lincoln incentiva Jeff a tra-
zer Mari de volta. Começam os
testes para o papel de ro-
meu. Cobra sugere a Jade sa-
botar Bianca novamente. ed-
gard pede a ajuda de Bianca
para decidir quem interpreta-
rá romeu. Pedro provoca
duca ao lembrar que Bianca
beijará os atores na peça. João
se sai bem em sua audição
para o teatro. sol convoca
Wallace para falar sobre Jeff. 

Gênesis
Começa a festa de casa-

mento de Jacó e raquel. ra-
quel fica furiosa com a atitude
de labão. elifaz corre perigo
na mata. Bêbado, Jacó se sur-
preende em sua noite de núp-
cias. esaú sente ódio de Maa-
late ao ver o perigo que o filho
correu. salma e labão se bei-
jam. esaú se vinga de Maala-
te. Jacó se decepciona ao acor-
dar. labão se explica. lia age
de maneira dura com o pai.
Jacó é influenciado por lúcifer.
labão se surpreende com a
decisão de Jacó. lia se decep-
ciona ao ver a aproximação
entre Jacó e raquel.

a Vida da Gente
Manuela explica para ga-

briel que não quer se associar
profissionalmente a ele, pre-
fere continuar apenas como a
sua namorada. Matias observa
Cris na piscina. um homem
convida Júlia para fazer um
comercial. dora reclama da
acomodação. Manuela sugere
que Nanda organize um bre-
chó com roupas de crianças.
iná estranha ao ver Júlia arru-
mada para sair com eva. lúcio
fala para Celina que se inscre-
veu para um pós-doutorado
em londres. eva fica satisfeita
por Júlia ter sido aprovada
para a campanha publicitária.

Coração Indomável
Miguel diz a Otávio sobre a

grande semelhança que exis-
te entre Maricruz e Maria Ales-
sandra. O governador diz a
dóris que mandará investi-
gar Otávio para saber se ele é
de confiança. Maria Alessan-
dra informa a dóris que Otá-
vio teve que ir embora já que
Miguel estava alterado e sen-
do inconveniente. dóris diz
estar segura que Otávio vol-
tará para que eles se divirtam.
Maria Alessandra diz a dóris
que Otávio é um homem sem
sentimentos, dóris se enfure-
ce. Miguel diz a eduardo que-
rer voltar a ver raiza. 

Império
José Alfredo fica furioso

com a proposta que Cora faz.
Cláudio presta solidariedade à
Maria Marta. enrico liga para
Maria Clara. Cristina tenta des-
cobrir o que Cora conversou
com José Alfredo. Cardoso se-
gue Jairo. danielle e José Pedro
tentam explicar sua separação
para Bruna. Maria Marta não
atende o telefonema de Mau-
rílio. Téo escreve uma nova no-
tícia sobre o Comendador.
José Alfredo tem uma ideia
para reaver seu diamante.
José Pedro faz uma declaração
para os jornalistas sobre a de-
núncia de Téo.

RESUMO
t

de NOVelAs

Amor e
positividade
Cantor e compositor Erick Roza lança
hoje ‘O Bem Maior’, single que
promove esperança e empatia

Elysia Cardoso

O cantor e compositor
Erick Roza, que desponta
como uma das mais belas
vozes do pop nacional, lan-
ça hoje o seu mais novo
single: ‘O Bem Maior’. Com
uma letra cheia de amor e
positividade, com a qual to-
dos poderão se identificar,
a canção chega em um mo-
mento em que a esperança,
a empatia e a crença em
uma força maior se tornam
necessárias. ‘O Bem Maior’
foi composta por Erick, pro-
duzida por Renan Ruotolo e
já está disponível em todas
as plataformas digitais. 

"Tentei juntar nessa mú-
sica uma série de pequenos
conselhos que eu busco se-
guir na vida e me ajudam,
de repente esses conselhos
poderiam ajudar mais al-
guém", conta Erick, que aos
24 anos já tem um extenso
trabalho musical, que co-
meçou em 2018. 

A música vem na se-
quência do segundo EP de
Roza, ‘Águas do Teu Mar’,
lançado no final do ano pas-
sado. O single que dá nome
ao álbum já foi ouvido mais
de 1 milhão de vezes apenas
no Spotify. Com canções re-
flexivas e refrões ‘chiclete’,
o artista usa a música pop
para espalhar positividade
e mensagens de amor. 

Ainda sobre o lança-
mento de ‘O Bem Maior’,
Erick reflete: "Não sei se
todo compositor sente o
mesmo que eu, mas tem
músicas que eu crio e sin-
to que elas estão um passo
à frente de outras e parece
que 'O Bem Maior' é uma
delas. Estou animado para
lançar, acho que casa mui-
to com essa nova fase que
estou entrando e espero
que as pessoas gostem dela
tanto quanto eu."

Carreira
Aos 24 anos, Erick Roza

tem conquistado espaço
nos aplicativos de música
de jovens brasileiros. Com

canções ora dançantes, ora
reflexivas e refrões que
grudam na cabeça, o mú-
sico tem visto seu número
de plays crescer.

Nascido na capital pau-
lista, Erick Roza teve seu
primeiro contato com a
música quando pequeno,
por conta de seu pai, que
também é músico. Mas foi
em 2011 que decidiu seguir
a carreira musical quando
já esboçava suas primeiras
canções e se apresentava
junto com alguns amigos
de escola, até então apenas
por diversão. 

Em 2018, o cantor deci-
diu largar seu emprego na
B3 (‘Bolsa de Valores’) e
embarcar de vez em seu
sonho. Aos 22 anos, lançou
três singles na internet:
‘Cada Minuto’, ‘Só pra você’
e ‘Só’, todos com uma pe-
gada pop romântica. Em
menos de um ano, con-
quistou mais de 16 mil se-
guidores nas redes sociais
e mais de 100 mil ouvintes
mensais no Spotify.

Na reta final de 2020,
ele ainda presenteou seus
fãs com mais um traba-
lho. O EP intitulado ‘Águas
do Teu Mar’, que conta
com 6 canções, sendo 4 de-
las inéditas, chegou e já
está conquistando o seu
espaço na carreira do ar-
tista. O carro-chefe deste
EP, que leva o nome do
trabalho, foi lançado com
um clipe bem na ‘vibe’ da
Nova MPB. "É aquele tipo
de música gostosa de ouvir
e que serve para qualquer
situação", comentou uma
fã em um de seus posts.

As demais canções do
projeto, também não fi-
cam para trás. A segunda
canção, ‘Eu e Deus’ é total-
mente acústica e teve for-
te inspiração na canção
"Black Bird", dos Beatles,
segundo o próprio artista.
"Ela carrega uma mensa-
gem de esperança e de que
dias melhores virão", co-
menta o cantor. (Especial
para O Hoje)

Com 246 mil ouvintes mensais, Erick lança 'O Bem Maior' A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Para sentir-se livre e viver a
vida intensamente, o simpático e
sonhador marinheiro Miguel se
aventura pela imensidão do mar e
pelas ondas das praias do Rio de Ja-
neiro. A sinceridade presente nos
olhos cor de mel do surfista en-
cantou a jovem Camila. A paixão
foi quase instantânea, ainda que
despretensiosa.

Ao emprestar o nome para a
protagonista de meu sonho me
contou, a escritora carioca Camila
Haik causa, de imediato, a impres-
são de que se trata de uma auto-
biografia. Na história, a protagonista
é também uma escritora. Ela acaba
de escrever um livro quando co-
nhece Miguel e é surpreendida com
um convite para passar alguns dias
na casa dele e aceita.

O enredo relaciona momentos
comuns da rotina como ensinar al-
guém a fazer café com reflexões so-
bre a vida e os sentimentos. Na nar-
rativa, o leitor é quase personagem,
uma espécie de ouvinte dos desa-
bafos e conselhos de Camila, en-
quanto a instigante história de
amor se desenrola.

Alguns dias vão ser mais difíceis
do que outros, eu sei, mas tenta
mentalizar a bondade que há aí
dentro, a certeza da sua alegria, a
sua felicidade em harmonia com a
tristeza. Tenta visualizar o que
você quer sentir para, então, ser in-
teiramente a pessoa que faz e que
vai fazer tudo acontecer: você.
(Meu sonho me contou, p. 14)

Assim como para o leitor, a his-
tória também se apresenta por
meio de cartas para Miguel e para
psicóloga, Joana. Foi com ajuda
da profissional que Camila encon-
tra o caminho para conectar o fí-
sico, o espiritual e o mental.  Ao
acessar os sentimentos mais ínti-
mos e puros da protagonista, o
enredo faz refletir a respeito das
próprias emoções e o quanto cada
um pode e deve se colocar em pri-
meiro lugar no amor e na vida.

Sobre a autora
“Sou Camila

Haik, mas pode me
chamar de Cacá.
Carrego a Escrita no
coração, o ThetaHea-
ling na mente, a Astrolo-
gia na alma e a Publicida-
de na matéria. Escrevo para
me libertar, para me salvar,
para me amar. Eu escrevo para
nos curar. Com o meu coração,
escrevo para que todo mundo
possa escrever, também. Acredito
que as palavras têm magia e, por
meio do nosso poder, confio no
universo para manifestar tudo o
que um dia sonhamos, manifes-
tamos, vivemos. Eu sinto a poesia
da vida”, conta autora. 

Mar de sentimentos
Em 'Meu Sonho me Contou', autora Camila Haik 
leva a refletir sobre o quanto cada um pode e 
deve se colocar em primeiro lugar 

Escritora Camila

Haik é protagonista

da própria história

em 'Meu Sonho 

me Contou' 
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Depois de conquistar o
Leão de Melhor Documentá-
rio no Festival de Veneza de
2019, a atriz e diretora Bár-
bara Paz está de volta ao
evento. Dessa vez, Bárbara
dirige o curta ‘Ato’, estrelado
por Alessandra Maestrini e
Eduardo Moreira. O filme foi
selecionado para a seleção
Orizzonti Short Films. 

Em um mundo suspenso e
solitário, Dante se encontra
em um processo de travessia.
Sua única companhia: Ava -
uma profissional do afeto.
‘Ato’ é produzido pela Ru-
bim Produções e BP Filmes.
Tatyana Rubim e Bárbara
Paz assinam a produção. Cao
Guimarães (‘O homem das
multidões’) assina o roteiro e
a montagem fica a cargo de
Renato Vallone (‘Cinema
Novo’). Azul Serra (‘Ninguém
Tá Olhando’) assina a direção
de fotografia. 

“Em um mundo onde a

solidão foi a maior protago-
nista, com palcos vazios   e o
medo constante da morte. O
afeto é o Ato, a fuga, o desejo
fundamental da sobrevivên-
cia.”, comenta a diretora Bár-
bara Paz. E, ainda comple-
menta: “É um honra tão gran-
de voltar ao grande Festival
de Veneza com meu primeiro
filme de ficção. Um pequeno
‘ATO’ de silêncio e solidão”.   

“Em um mundo onde a
solidão foi a maior protago-
nista, com palcos vazios   e o
medo constante da morte. O
afeto é o Ato, a fuga, o dese-
jo fundamental da sobrevi-
vência.”, comenta a diretora
Bárbara Paz. 

“Ato estar presente no
Festival de Veneza repre-
senta, neste momento tão
adverso mundialmente, a

força da arte e da cultura e
a capacidade do diálogo exis-
tente entre o teatro e o au-
diovisual”, destaca a produ-
tora Tatyana Rubim.

Sobre a diretora
Bárbara Paz, nasceu em

Campo Bom, Rio Grande do
Sul, Brasil, é diretora e pro-
dutora e tem também uma
extensa carreira como atriz.
Em 2019 seu primeiro do-
cumentário BABENCO - Al-
guém Tem Que Ouvir o Co-
ração e Dizer: Parou ganhou
o Leão de Melhor Docu-
mentário (Venice Classics)
no 76º Festival Internacional
de Cinema de Veneza. O fil-
me também ganhou prê-
mios de melhor documen-
tário no MIFF (Índia), FIC-
VINÃ (Chile) e GZDOC (Chi-
na). Também foi a seleção
oficial do Brasil para o Oscar
de melhor filme estrangeiro
(93rd. Academy Awards).

'ATO', de Bárbara Paz, é selecionado
para o Festival de Veneza

Turma da Mônica 
O goiânia shopping traz

para a capital o mais novo
evento da Maurício de sousa
Produções para animar as
férias da garotada, sob os
cuidados dos guardiões Mô-
nica, Cebolinha, Cascão e Ma-
gali. É o espaço interativo
‘superforça HQ’, que fica na
Praça de eventos (Piso 1), até
29 de agosto. Para criar a
atração temática, o mestre
criativo e senhor das HQs
brasileiras, Mauricio de sou-
sa, uniu as quatro forças exis-
tentes na natureza: ar, água,
fogo e terra- em um cenário
de mais de 150 m² repleto de
atividades físico-motoras, in-
telectuais, sensoriais e so-
ciais inspiradas no divertido
universo da Turminha mais
querida do Brasil. Quando:
até 29 de agosto. Onde: Ave-
nida T-10, Nº 1.300, setor
Bueno - goiânia. Horários:
de segunda a sábado é das
10 às 22h. Aos domingos,
das 12 às 20 horas.

ensino de liderança 
Abertura da série de We-

binars 'Na rota do líder. sum-
mit' traz três profissionais
para debater a importância
da preparação de um líder, no
dia nesta quarta-feira (28),
às 14h. realizado pelo Movi-
mento Todos a uma só Voz, o
evento convida profissionais
em universos bem diferentes
entre si, mas com desafios
em comuns com o objetivo
de promover a troca de ex-
periências em liderança que,

muitas vezes, podem ser se-
melhantes em cenários dis-
tintos. Quando: quarta-feira
(28). Onde: YouTube: (Todos a
uma só voz!). Horário: 14h.

Bate-papo virtual 
Nesta quarta-feira (28), às

18h30, ocorre no canal do
YouTube do À lA CArTe um
bate-papo ao vivo sobre o
filme 'A arte da felicidade/l'ar-
te della felicità' com rosana
urbes, diretora, roteirista, sto-
ryboarder e animadora e léo

Mendes, gerente de inteli-
gência do Belas Artes grupo.
Assinantes e não assinantes
do streaming de filmes po-
derão assistir gratuitamen-
te. Quando: quarta-feira (28).
Onde: YouTube (Melhor do Ci-
nema por Belas Artes À lA
CArTe). Horário: 18h30.

3º edital CoMciência
O 3º edital CoMciência, pro-

movido pelo MM gerdau pror-
roga as inscrições até hoje
(28), possibilitando que mais
pessoas participem do pro-
cesso. serão selecionados ao
todo 10 participantes, além
de 6 suplentes, nas seguintes
categorias: nativo digital, site-
specific e escrita.  Por conta dis-
so, o MM gerdau passa a ser
uma das primeiras institui-
ções museológicas do país
voltadas para promover a ciên-
cia e a tecnologia a disponibi-
lizar seu acervo para a criação
artística. Quando: até quarta-
feira (28). inscrições: (www.pro-
gramacomciencia.org.br).

Espaço temático Superforça HQ segue até dia 29 de agosto 

O filme foi selecionado para a seleção Orizzonti Short Films

AGENDA
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João Figueiredo leva sasha
em passeio de lancha para
aniversário

O marido de sasha Me-
neghel a levou para um pas-
seio de lancha e postou a foto
em seu instagram, com uma
declaração de amor à desig-
ner. João Figueiredo ainda
adiantou aos seguidores que
irá postar diversas fotos e mo-
mentos com a filha de Xuxa, já
que esta semana ela comple-
ta 23 anos, no dia 28 de julho.
Casados desde maio, o casal
vem compartilhando cliques
da vida à dois, além da rotina
do dia a dia do casamento.
Após a batalha por saúde de
luciano szafir no hospital,
sasha pode aproveitar um
descanso e curtir sua semana
de aniversário. “Obrigado por
ter o coração mais lindo e
amoroso da face da terra!! Te
amo tanto (já avisando q vão
ter vários posts, porque é a se-
mana dela)”, escreveu o cantor
ao exibir foto pilotando uma
lancha enquanto sasha o
abraça. (raphaela Fernandes,
Purepeople)

Yasmin Brunet sobre der-
rota de Gabriel Medina nas
olimpíadas

Yasmin Brunet se pronun-
ciou após a derrota de gabriel
Medina na disputa pelo pódio
do surf nas Olimpíadas. Medi-

na perdeu na semifinal contra
o japonês Kanoa igarashi e dis-
putou o bronze com o austra-
liano Owen Wright, mas aca-
bou não superando o atleta e
ficou em 4º lugar. Ítalo Ferrei-
ra vingou os brasileiros e levou
o ouro na disputa contra o ja-
ponês, mas a web e Yasmin
acreditam que os juízes favo-
receram-no nas semifinais
contra Medina. Brunet tam-

bém se mostrou indignada
por não ter conseguido trans-
mitir a competição em live no
seu instagram, como vinha
fazendo sem problemas. “É
isso aí galera, eu fiz live todos
esses dias... isso não aconte-
ceu. Acho que não precisa ex-
plicar muita coisa né? só para
vocês entenderem. É assim...
Vamos mandar energia posi-
tiva para o gabriel, porque

ele merece!", disse ela ao exi-
bir prints de sua tela impe-
dindo-a de fazer a transmissão
da competição. (raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

sammy Lee reforça au-
toestima após fim do casa-
mento com Pyong Lee, de
'Ilha Record'

ex-mulher de Pyong lee,
sammy lee retornou à web e
exaltou sua autoestima, além
de ter revelado que se mudou
de casa. O casamento da in-
fluencer com o hipnólogo
chegou ao fim após a record
TV exibir cenas de Pyong na
cama com outra mulher em
chamadas do reality ‘ilha re-
cord’, que estreou essa se-
mana. “Me amando e me cui-
dando. Voltando (às redes)
por mim e por vocês (segui-
dores). Obrigada pelo cari-
nho”, legendou em uma das
telas. Mãe de Jake, nascido em
fevereiro de 2020 enquanto
Pyong estava no ‘BBB20’,
sammy se disse surpresa ao
se olhar no reflexo após se
maquiar. “Faz algum tempo
que eu não passo maquiagem
e estou me sentindo muito di-
ferente. Acho que é porque a
minha cabeça mudou tam-
bém, e isso reflete até no físi-
co da gente”, afirmou a in-
fluenciadora. (guilherme gui-
dorizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

Ítalo Ferreira conquis-
tou o primeiro ouro do
Brasil com uma vitória no
surfe. O atleta derrotou o
japonês Kanoa Igarashi
com uma pontuação de
15.14 x 6.60. A vitória se
tornou histórica porque é
a primeira vez que o es-
porte apareceu em uma
Olimpíada. Gabriel Medi-
na, que tinha passado para
as quartas de final com Íta-
lo, perdeu a disputa pelo
bronze e terminou em
quarto lugar. Famosos
como Douglas Souza, Feli-
pe Neto, Juliana Paiva, Mo-
nique Evans e mais come-
moraram a conquista da
medalha dourada. Dou-

glas Souza, fenômeno nas
quadras de vôlei e na in-
ternet, também parabeni-
zou o surfista: “Nosso pri-
meiro ouro veio!!! Para-
béns, Ítalo”. Felipe Neto
também deu os parabéns
ao atleta: “É OURO! Nin-
guém tira dele! Pode vir ju-
rado, pode vir quem for!
Ítalo Ferreira é ouro para
o Brasil! É o melhor sur-
fista do planeta”. (Igraínne
Marques, Purepeople)

Brasil é ouro! Famosos vibram com
vitória de Ítalo Ferreira no surfe

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia te ajuda a seguir com
suas ideias e intenções. O dia fa-
vorece seus desejos, fazendo com
que você realize facilmente o que
planejou para hoje. Além disso,
você poderá aproveitar a energia
de vitalidade e se divertir.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia pede que você saiba
fluir e buscar seguir sua intuição.
O dia favorece estudos autodida-
tas, então aproveite para pesqui-
sar coisas do seu interesse e, se
puder, descanse quanto o corpo
desejar. O desafio deste dia pode
acontecer no âmbito familiar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia favorece sua interação
com as pessoas. Bom momento
para concretizar suas ideias. Você
estará bem criativo e comunica-
tivo. O dia pode ser bem agitado
e um pouco caótico, mas a ener-
gia da realização está presente.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia te ajuda a conquistar!
Você pode comprar algo que
queria muito hoje ou ser esco-
lhido para uma tarefa especial ou
até um trabalho novo poderá
surgir, trazendo prosperidade e
alegrias. Aproveite seu momen-
to para se fazer aparecer.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

O dia favorece que você exer-
ça o poder da sua vontade. Po-
derá ter um dia mais voltado
para si mesmo, realizando coisas
que precisa sem que ninguém te
atrapalhe. Viagens ou planeja-
mento de uma viagem não estão
descartados.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia promove transforma-
ções. Pode ser necessário se afas-
tar da sua rotina por causa da sua
saúde. Além disso, começar um
tratamento pode ser preciso para
que você se recupere. Além disso,
o dia pode trazer algum prejuízo,
então fique alerta.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia traz um potencial imen-
so de melhorar suas relações; in-
clusive, poderá começar novas
amizades. As sociedades também
estão fortalecidas, além de par-
cerias para projetos de curto pra-
zo. Os amigos podem trazer so-
luções de última hora que sal-
vam o dia.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia traz um potencial imen-
so para o trabalho. Você conse-
guirá se organizar e render mui-
to. seu poder de encontrar so-
lução também está grande, en-
tão você consegue promover no-
vos e eficientes métodos não
apenas para você.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia traz um potencial imen-
so de amor. Você poderá vencer
o medo e chegar perto de uma
pessoa especial, declarando-se.
Aos que já estão em uma relação,
hoje o dia pode levá-los a um
passeio especial. O dia traz uma
energia de alegria e diversão.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia traz um potencial imen-
so para recomeçar, seja o que for.
Tudo o que estava meio desani-
mado poderá ter nova cor a par-
tir de hoje. sua energia e sua vi-
talidade estão renovadas, por-
tanto você pode ver alguma me-
lhora em sua saúde.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz um potencial imen-
so para manifestar sua realidade
a partir da sua criatividade e da
sua imaginação. Você poderá
começar a estudar novos assun-
tos que trarão mais equilíbrio à
sua vida. Além disso, o dia favo-
rece o diálogo nas relações.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia traz um potencial imen-
so de recriar e transformar a sua
realidade para melhor. Você po-
derá implementar novos méto-
dos de trabalho, otimizando seu
tempo. Além disso, o dia traz
mais vitalidade, o que pode fazê-
lo ter ânimo para recomeçar.
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Elysia Cardoso

Os mercados populares são
verdadeiros patrimônios de
Goiânia. Alguns deles funcio-
nam há mais de 60 anos, ga-
rantindo o sustento de cente-
nas de famílias que traba-
lham nas bancas e suprindo a
necessidade dos goianienses
por frutas e verduras; raízes e
plantas com propriedades me-
dicinais; comidas típicas,
como o irresistível empadão
goiano; artesanato, dentre tan-
tos outros itens.

Se você ainda não teve a
oportunidade de conhecer de
perto algum desses mercados,
é hora de fazer uma visita e se
surpreender com a qualidade
e os preços dos produtos. Tudo
isso, claro, sem se descuidar
das medidas de segurança con-
tra o coronavírus, como uso de
máscara, limpeza frequente
das mãos com álcool gel e dis-
tanciamento para evitar aglo-
merações. É obrigatória a afe-
rição de temperatura na en-
trada e uso de máscara nos es-
tabelecimentos citados:

Mercado Central
Criado em 1950, o Merca-

do Central é parada obriga-
tória para quem deseja vi-
venciar a história e a cultura
de Goiânia. A lista de produ-
tos oferecidos no local é gran-
de: queijos, doces, farináceos,
pamonha, artesanatos da

roça, calçados, ervas medici-
nais, plantas ornamentais –
só para citar alguns.

O destaque fica por conta
da empada e do tradicional
empadão. Amor antigo dos
goianienses, os lanches con-
quistam os turistas logo de
cara e já colecionam fãs fa-
mosos, como as atrizes Fer-
nanda Montenegro e Maria
Fernanda Cândido e o cantor
Gilberto Gil.
2 Endereço: Rua 3, n.º 322, Se-

tor Central
2 Fone: 3524-1324
2 Funcionamento: segunda à

sexta, das 7h às 18h; sábado,
das 7h às 14h; domingo,
das 7h às 12h

Mercado da Vila Nova
O Mercado da Vila Nova

existe há mais de seis décadas
e oferece uma vasta gama de
produtos aos frequentadores.
De pastel frito na hora, com de-
zenas de sabores, a tabaco –
passando por açougues, lan-
chonetes, utilidades, espeti-
nhos, verdurões, dentre ou-
tros.

A Praça Boaventura, locali-
zada em frente ao mercado, é
uma atração à parte. O espaço
conta com árvores imponentes
que oferecem sombra e re-
fresco para tomar aquele sor-
vete no sossego total. Além dis-
so, abriga eventos culturais do
Mercado como o pré-Carna-
val e rodas de samba e choro –

que no momento estão sus-
pensos por causa da pandemia.
2 Endereço: 5º Avenida, n.º

389, Setor Vila Nova
2 Fone: 3524-8990
2 Funcionamento: segunda à

sexta, das 7h às 18h; sábado,
das 7h às 15h; domingo,
das 7h às 12h

Mercado de Campinas
O Mercado de Campinas

foi inaugurado em 1955 e pos-
sui bancas que resistem ao

tempo e à pressão provocada
pela instalação de filiais de
grandes redes de supermer-
cados na região. É no Merca-
do de Campinas que os cam-
pineiros e visitantes de todos
os cantos encontram aquela
carne de sol especial e tam-
bém a loja de conserto de uti-
lidades domésticas que é re-
ferência no estado de Goiás.

O centro de compras po-
pular também conta com
diversos restaurantes, sa-
patarias, malharias, casa
lotérica e espaço para even-
tos e lazer.
2 Endereço: Rua Benjamin

Constant, esq. c/ Av. São
Paulo, n.º 429, Setor Cam-
pinas

2 Fone: temporariamente de-
sativado

2 Funcionamento: segunda à
sexta, das 8h às 17h30 e sá-
bado, das 8h às 13h (não
funciona domingo)

Mercado Bairro Popular
(Mercado da 74)

Já ouviu dizer que os goia-
nos não têm mar, mas tem
bar? Pois no Mercado Bairro
Popular o que não falta é op-
ção para quem quer curtir
um barzinho e saborear cer-
vejas e cachaças artesanais
acompanhadas por aquele
tira-gosto de tirar o chapéu.

O espaço também abriga o
tradicional carnaval animado
ao som de marchinhas, e já foi
palco de inúmeras apresenta-
ções ao vivo de rock, samba e
MPB capitaneados por artistas
locais. Os shows estão aconte-
cendo com menos frequência,
mas prometem retornar com
força total após a pandemia.
2 Endereço: Rua 74, n.º 329,

Setor Central
2 Fone: 3524-1111
2 Funcionamento: todos os

dias, das 18h às 22h
(Especial para O Hoje)

Mercados de Goiânia reforçam a
regionalidade. Comidas típicas,
remédios naturais e artesanato são
alguns dos atrativos

Essência goiana 

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). duração:
2h23min. direção: Justin lin.
elenco: Vin diesel, Michelle ro-
driguez, Jordana Brewster. gê-
nero: Ação. em Velozes & Fu-
riosos 9, dominic Toretto (Vin
diesel) e letty (Michelle rodri-
guez) vivem uma vida pacata
ao lado de seu filho Brian. Mas
eles logo são ameaçados pelo
passado de dom: seu irmão de-
saparecido Jakob (John Cena).
Trata-se de um assassino ha-
bilidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize Theron),
vilã de Velozes & Furiosos 8.
Para enfrentá-los, Toretto vai
precisar reunir sua equipe no-
vamente, inclusive Han (sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cinemark Flam-
boyant: 16h20, 17h10, 19h40,
20h30. Cinemark Passeio das
Águas: 16h40, 17h, 20h, 20h30.
Kinoplex goiânia: 14h50,
17h50, 20h50. Cineflix Apare-
cida: 14h05, 16h, 19h, 21h45,
21h55. Cineflix Buriti: 15h40,
19h20, 21h.

Viúva Negra (Black Widow,
2021, euA). duração: 2h14min.
direção: Cate shortland. elenco:
scarlett Johansson, Florence
Pugh, rachel Weisz. gênero:
Ação, espionagem, aventura.
No novo filme da Marvel stu-
dios, ‘Viúva Negra’, Natasha ro-
manoff (scarlett Johansson) pre-
cisa confrontar partes de sua
história quando surge uma
conspiração perigosa ligada ao
seu passado. Perseguida por
uma força que não irá parar até
derrotá-la, Natasha terá que li-

dar com sua antiga vida de es-
piã, e também reencontrar
membros de sua família que
deixou para trás antes de se tor-
nar parte dos Vingadores. diri-
gido por Cate shortland e pro-
duzido por Kevin Feige, ‘Viúva
Negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo Cine-
matográfico Marvel. Cinemark
Flamboyant: 14h50, 19h30,
20h20. Cinemark Passeio das
Águas: 17h30, 20h10, 20h45.
Kinoplex goiânia: 15h30,
18h20, 21h10. Cineflix Apare-
cida: 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.
direção: space Jam: A New le-
gacy. elenco: leBron James,
don Cheadle, sonequa Martin-
green. gênero: Animação, co-
média, família. em space Jam:
um Novo legado, a 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 par-
tida épica de basquete contra
superversões digitais das maio-
res estrelas da história da NBA
e da WNBA. Para essa dura
missão, King James terá a aju-
da de Pernalonga, Patolino,
lola Bunny, dentre outros per-
sonagens. Cinemark Flam-
boyant: 14h30, 15h10, 18h,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 14h35, 17h20. Kinoplex
goiânia: 13h05, 18h50. Cineflix
Aparecida: 15h10, 17h35, 20h.
Cineflix Buriti: 13h50, 16h20,
18h50, 21h20.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The Conjuring:
The devil Made Me do it, 2021,
euA). duração: 1h52min. di-
reção: Michael Chaves. elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
ruairi O'Connor. gênero: Ter-
ror. invocação do Mal 3: A Or-
dem do demônio revela uma
história assustadora de ter-
ror, assassinato e um desco-
nhecido mal que chocou até os
experientes investigadores de
atividades paranormais ed (Pa-
trick Wilson) e lorraine Warren
(Vera Farmiga). um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, 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
pessoa má, elegante e volta-
da para a vingança. Kinoplex
goiânia: 13h50.

Em 'Space Jam: Um Novo Legado', LeBron embarca em aventura épica 
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Mercados populares

são parada

obrigatória para

quem deseja

vivenciar a história e

a cultura de Goiânia



Augusto Sobrinho

Aquele famoso armário
cheio de papeladas ficou para
trás. Inclusive, os papéis fo-
ram deixados de lado pelos
gestores de empresas. Dentro
das diversas possibilidades
oferecidas pela digitalização,
uma delas é a inutilidade de
guardar os arquivos físicos,
pois em uma única pasta no
computador é possível arma-
zená-los. Entretanto, esta fer-
ramenta ainda não oferecia
segurança para as empresas.

Quem nunca perdeu aque-
les arquivos importantes por
ter esquecido de realizar o bac-
kup do computador? Solucio-
namos o problema das pape-
ladas e, de quebra, ainda aju-
damos o meio ambiente. Um
pequeno pen-drive livrou os
riscos com alagamento e fogo,
mas o que fazer com o proble-
ma do “esqueci de fazer o
upload" ou “não fiz o backup”.

Com a virada do século,
surgiu um novo termo dentro
da computação, a nuvem. Esta
ferramenta tornou- se, popu-
larmente, conhecida pelos no-
mes dados a ela por empresas,
como, por exemplo, Google
Drive, iCloud, One Drive e ou-
tros. Eles armazenam um ou
mais arquivos em um HD fora
da sua máquina, isso se tornou
possível através da internet.

Os serviços de nuvem fun-
cionam como um canal de
comunicação, elas contam
com um servidor que fará a li-
gação das máquinas pessoais
com uma central de dados. Es-
tas centrais são locais que
possuem alto nível de segu-
rança digital, física e estão
espalhadas pelo mundo, ou
seja, os arquivos podem não
estar no mesmo país de ori-
gem. Além disso, é possível
compartilhar arquivos.

Com a evolução dessa fer-
ramenta, ela se tornou mais
acessível e fácil de manusear,
por isso, empresas têm in-
vestido nela para garantir a
segurança dos seus dados. A
pandemia da Covid-19 im-
pulsionou o crescimento do
Home Office e, com isso, a ne-

cessidade de ter eficiência,
segurança e agilidade no dia
a dia para armazenar e com-
partilhar arquivos.

O armazenamento segu-
ro é um caminho rápido e efi-
ciente para que as organiza-
ções possam alcançar resul-
tados, expandir seu poten-
cial e se destacar diante da
concorrência, tendo acesso
rápido às informações, regis-
tros e documentos físicos ou
digitais, sem extravio de da-
dos e em conformidade com

as leis de privacidade.
As soluções de armazena-

mento seguro podem ser per-
sonalizadas e alavancar di-
versas áreas do negócio, com
processos para cuidar de to-
dos os formatos de arquivos.
Versáteis, elas ajudam indús-
trias, comércios, PMEs e de-
mais segmentos como Ener-
gia, Transporte, Varejo, Ór-
gãos Governamentais, entre
outros, atuando diretamente
nos setores de RH, Adminis-
trativo e Financeiro.

Na área da Saúde, as orga-
nizações usam soluções para
guardar exames médicos, re-
sultados clínicos e demais ma-
teriais armazenados em labo-
ratórios, além de resguardar
documentos e fichas médicas
dos pacientes. Já empresas de
serviços em geral contratam o
armazenamento seguro para
guardar arquivos documen-
tais, como contratos, prontuá-
rios de cliente, seguros e ca-
dastros. E as especializadas
em serviços financeiros pro-

tegem contratos de consórcios,
abertura de contas e emprés-
timos, por exemplo.

O presidente da Iron Moun-
tain Brasil, empresa possui
uma plataforma de serviços
de Armazenamento Seguro,
Orlando Souza, fala sobre o
impacto da pandemia nessa
ferramenta. “A partir de 2018,
acelerou os serviços de digita-
lização, desenvolvendo solu-
ções em nuvem e, em 2020, re-
gistrou crescimento de 40%
em soluções digitais”, explica.

Com os funcionários traba-
lhando de casa, os gestores ti-
veram que readaptar a logísti-
ca de armazenamento para
gerenciar a produção com mais
assertividade, produtividade
e lucratividade para os negó-
cios. Então, transformação di-
gital deixou de ser uma opção
e passou a ser uma indispen-
sável para segurança e manu-
tenção dos dados e arquivos.

Essas ferramentas ajudam
a evitar gasto de tempo útil
dos colaboradores e risco de
perder informações primor-
diais, e para poder focar em
novos projetos. Apesar de ha-
ver opções dessas ferramen-
tas de forma gratuitas, muitos
empresários optam pela ter-
ceirização do serviço devido
limitação de tamanho do ar-
mazenamento que pode difi-
cultar o gerenciamento. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Empresas investem
em guardar seus
arquivos e dados
em nuvens devido
segurança

Pandemia impulsiona
armazenamento em nuvem

A internet
possibilita o
armazenamento
fora da máquina e
evita o risco de
perdê-los no
backup








