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Frio ameniza no fim de semana,
mas temperatura segue em baixa

O frio chegou em Goiás com intensidade maior do que em anos anterio-
res, obrigando recorrer ao fundo do guarda-roupas ou comprar nas
lojas de departamentos agasalho para se aquecer. Em Goiânia, a tempe-
ratura amenizou, mas o tempo vai continuar frio no começo da semana.

Mulheres são mais
imunizadas, enquanto
homens lideram óbitos
Os homens são as maiores vítimas da Covid-19
em Goiás. Foram 11.876 vítimas fatais entre os
20.812 óbitos registrados, o que representa
57%. Fatores genéticos e socioeconômicos po-
dem influenciar negativamente nessa reali-

dade.   Por outro, as mulheres são maioria no
quesito imunização, sendo 54% das mais de
quatro milhões de doses aplicadas pelo Estado.
8,9 mil mulheres foram vítimas da Covid no Es-
tado, o que representa 42,9% dos óbitos. Cidades 11

Apenas 118, dos 260 municípios
goianos solicitaram os recursos
previstos pela Lei Aldir Blanc
para apoiar a cultura brasileira.
Política 6

�
LEia nas COLunas

Xadrez: MPF diverge do Tri-

bunal de Justiça sobre progres-

são funcional.

Política 2

Jurídica: Condenação criminal

transitada em julgado não con-

ta para aumento de pena.

Cidades 10

Esplanada: Biografia de Enéas

Carneiro rememora momentos

marcantes do político.

Política 6

Municípios
ignoram Lei
Aldir Blanc

Folga no teto de
gastos beneficia
o Bolsa Família

São estimados 685 mil novos
casos de cânceres de diversos
tipos. Especialista alerta sobre a
importância dos exames para o
diagnóstico precoce. Cidades 9

Falta de exames
pode causar
surto de câncer

Até 17 milhões de famílias
poderão ser beneficiadas
com o Bolsa Família de R$
300 com a nova folga no teto
de gastos em 2022.
Economia 4

Protestos pró-
bolsonaro pedem
voto impresso
Goiânia e diversas cidades bra-
sileiras registraram atos em de-
fesa de Bolsonaro e do voto
impresso e auditável após live
presidencial.
Política 2

Jota Eurípedes

a política proposta 
por montesquieu

Walber Gonçalves 

Opinião 3

a valorização do
colaborador dentro 

das empresas

Danilo Tamelini

Opinião 3

A previsão da Prefeitura de
Goiânia para as receitas totais
para a gestão públicaé de R$
6,327 bilhões. Já a estimativa
de despesas para o próximo
ano é de R$ 6,322 bilhões,
com expectativa de pequeno
superávit primário.
Política 2

LDO prevê
arrecadação de
R$ 6,3 bilhões 

Rubro-negro sai atrás do placar, mas busca igualdade contra o Amé-
rica-MG em Goiânia, após três partidas consecutivas como visitante;

Baralhas e Ademir marcaram os gols. Esportes 8

Atlético-GO empata no Accioly 

Afonso Cardoso



Apoiadores de Jair Bolsonaro saíram às ruas de várias
cidades neste domingo (01/08) para protestar em defesa
do voto impresso. Em discurso, o presidente voltou a
ameaçar a realização das eleições de 2022 caso a demanda
não seja atendida. Ele participou remotamente de alguns
movimentos.

O presidente não compareceu pessoalmente às mani-
festações deste domingo, mas discursou por videochamada
durante alguns atos, com mensagens transmitidas pelo
sistema de som.

Em Goiânia, manifestantes se reuniram na Praça Ta-
mandaré no Setor Oeste.  O ato começou por volta de 10h,
foi realizado pela Frente Conservadora de Goiânia e reuniu
eleitores vestidos de verde e amarelo com cartazes pedindo
a contagem pública dos mais de 100 milhões de votos que
normalmente são registrados a cada eleição.

Antes do início do ato, os manifestantes cantaram o
Hino Nacional e exaltaram o presidente. Motociclistas tam-
bém participam fazendo um buzinaço no local, que também
conta com dois trios elétricos com faixas que pedem voto
impresso. Aglomerados e sem organização, alguns não
usam máscara de proteção facial.

O voto impresso é uma das principais bandeiras atuais
de Bolsonaro e seus aliados. O presidente já afirmou diversas
vezes, sem apresentar provas, que o sistema eleitoral brasileiro
é vulnerável e que houve fraude nas eleições anteriores.
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Protestos pró-
Bolsonaro
pedem voto
impresso

Samuel Straioto

Deverá chegar na próxima
semana à Câmara Municipal
de Goiânia, o projeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
para 2022. A previsão de re-
ceitas totais para a gestão pú-
blica da capital é de R$ 6,327
bilhões. Já a estimativa de des-
pesas para o próximo ano é
de R$ 6,322 bilhões, com ex-
pectativa de pequeno superávit
primário. A tendência é de um
crescimento nas receitas em
comparação com a LDO 2021,
quando houve projeção de re-
cursos na ordem de R$ 5,666
bilhões. A estimativa é repre-
senta aumento de 11,6% em
comparação com a projeção,
feita ainda na gestão de Iris
Rezende (MDB). Entre as metas
da administração municipal
está a área da Saúde com am-
pliação da oferta de serviços
de urgência e emergência e
de atendimento especializado
na capital, com aporte de re-

cursos na ordem de aproxi-
madamente R$ 353 milhões.
A LDO deve ser aprovada até
o final de setembro, pouco an-
tes de a prefeitura enviar ao
Legislativo o projeto da Lei Or-
çamentária Anual (LOA).

Diferente do que acontece
de costume, as Diretrizes
para o orçamento de 2022
não foram avaliadas no pri-
meiro semestre, antes do re-
cesso parlamentar. Isso de-
vido à mudança feita em
2018 na Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Goiânia. De acordo
com a nova regra, apenas no
primeiro ano de uma gestão,
a LDO passa a ser encami-
nhada à Câmara junto com
o Plano Plurianual (PPA), no
segundo semestre. 

A intenção é que o plane-
jamento seja conjunto e, nos
próximos três anos, a LDO
volta a ser elaborada e vota-
da no primeiro semestre e a
LOA, no segundo semestre.
A LDO deve ser aprovada até
o final de setembro, pouco

antes de a prefeitura enviar
ao Legislativo o projeto da
Lei Orçamentária Anual
(LOA). A Câmara de Goiânia
deve voltar as atividades so-
mente na semana que vem,
por conta de obras no local.
O estacionamento dos servi-
dores foi derrubado e no lu-
gar será construído trecho
da Avenida Leste Oeste. Ár-
vores já foram retiradas do
espaço e intervenções na re-
gião estão acontecendo. (Es-
pecial para O Hoje)

A tendência é de
um crescimento
nas receitas em
comparação com a
LDO 2021, quando
houve projeção de
recursos na ordem
de R$ 5,666 bil

Diretrizes

Orçamentária para

2022 não foram

avaliadas no

primeiro semestre

deste ano

MPF diverge do Tribunal de Justiça
sobre progressão funcional

A decisão do Tribunal de Justiça, presidido
pelo desembargador Carlos Alberto França, de
restabelecer progressão funcional aos servidores
públicos estaduais foi contestada
pelo Ministério Público Federal,
a partir de reclamação do Go-
verno de Goiás. A progressão
nas carreiras do funciona-
lismo estadual havia sido
suspensa em 2017, por força
de emenda constitucional,
pelo período de três anos. O
sub-procurador da Repúbli-
ca Wagner Natal concluiu
que a interpretação
dada pelo TJ, que
restabeleceu o di-
reito ao benefício,
foi equivocada e
deve ser revista. Portan-
to, milhares de servidores
devem perder o be-
nefício da progressão.  

Enquete  
Bolsonarista de carteirinha, o deputado federal

Major Vítor Hugo (PSL) abriu enquete em suas
redes sociais, para saber de seus seguidores se
ele deve se candidatar a governador. como argu-
mento, cita divergência de Caiado com Bolsonaro,
sobre a pandemia, e frisa que Gustavo Mendanha
pode se aliar à esquerda em eventual candidatura
ao Executivo. 

Apoio  
Presidente do diretório do PSD, Vilmar Rocha

abre o jogo e manifesta apoio a Valentina Jungmann
na disputa pela presidência da OAB Goiás, frisando
que a figura da mulher é importante no meio pro-
fissional e político. 

Na balança 
Não é mais amistosa a relação do deputado

José Nelto, presidente do Podemos em Goiás, com
a dirigente do diretório nacional Renata Abreu, o
que pode resultar no desembarque dele do partido.  

Reação do TSE 
Para rebater protestos estimulados

pelo presidente Jair Bolsonaro sobre au-
ditagem de votos, inclusive em Goiânia,
o Tribunal Superior Eleitoral divulgou
nota reafirmando que os votos já são
impressos, e que qualquer eleitor pode
fazer a contagem por conta própria. 

Mais dinheiro 
Em 2022, 1,2% da receita corrente

líquida do Estado, de cerca de R$ 30
bilhões, será destinada às emendas
dos deputados estaduais ao orçamento,
para contemplar os municípios que
fazem parte de suas bases eleitorais. 

Valendo  
Por decreto, o prefeito Rogério

Cruz regulamentou a lei que reduz
alíquotas do Imposto sobre Trans-
missão Inter Vivo (ISTI), que alivia o
bolso do contribuinte na compra e
venda de imóveis. 

Base reforçada 
Os deputados voltam esta semana

ao plenário da Alego, depois do recesso
parlamentar, ainda com sessões híbridas
por causa da pandemia, com a base
aliada reforçada, o que garante votação
tranquila de projetos do Governo. 

Fora do MDB 
Alegando que o MDB do Paraná foi

tomado por Jair Bolsonaro, o ex-go-
vernador Roberto Requião, companhei-
ro de jornada de Iris Rezende, vai
deixar o partido. Deve se filiar ao PSB. 

2 Goiânia atinge esta semana a
marca de 1 milhão de vacinados con-
tra a Covid-19. 
2 Presidente da Fieg, Sandro
Mabel considera injusto o fato de
Goiás ser um dos estados que menos
receberam doses do imunizante. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

LDO prevê aumento na arrecadação
e orçamento de R$ 6,3 bilhões

Presidente não participou presencialmente dos atos
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A política proposta 
por Montesquieu

Danilo Tamelini

Antigamente, a relação das pessoas com o
trabalho estava baseada apenas na troca de ár-
duos esforços por dinheiro; era uma questão de
sobrevivência além de ser uma atividade dire-
cionada unicamente ao gênero masculino, já
que havia uma visão de que o homem era
sempre o provedor da casa.

A mudança desse modelo iniciou-se a partir
da Revolução Industrial, na segunda metade do
século XVIII, quando modificaram-se as condições
de vida dos trabalhadores e as relações sociais e
econômicas no meio urbano - influenciando na
perspectiva e ambição de cada um deles.

Hoje, essa relação se transformou muito e está
muito mais atualizada. Temos pelo menos quatro
ou cinco gerações (Baby Boomers, X, Y - ou Mil-
lennials - e a Z) dividindo-se no mercado de tra-
balho. Entretanto, é perceptível o choque entre
elas de seus ideais e percepções.

Diferente do passado, quando o trabalhador
fazia carreira apenas em uma única empresa, em
que o regime de trabalho CLT era um desejo em
comum, o trabalho quase sempre era formal, e a
maioria seguia os mesmos padrões de vestimentas
e modelo do trabalho. Agora, vivenciamos um
momento no qual existe um equilíbrio entre inte-
resses de empresas e de colaboradores.

As novas gerações passaram a exigir locais
mais sustentáveis de trabalho, principalmente do
ponto de vista psicológico. Buscam flexibilidade
de burocracias e formalidades, reconhecimento,
satisfação e preocupam-se muito mais com valores
individuais e sociais.

Do lado das empresas, houve a necessidade
de ajustar sua cultura e oferecer benefícios
atualizados para se mostrarem competitivas no
mercado. Finalmente, me parece que essa rela-
ção entre empresa e colaborador está ficando
cada vez mais justa.

Por exemplo, no dia-a-dia eu vejo que uma
empresa que oferece um pacote de benefícios

atrativos, consegue atrair e reter talentos muito
mais do que outras empresas tradicionais ou que
ainda não se atentaram a essa transformação.

Um exemplo disso está no próprio benefício
do transporte: oferecer múltiplas formas de loco-
moção, como por exemplo, o fretamento corpora-
tivo, transmite ao colaborador uma sensação de
bem-estar e reconhecimento. A longo prazo, isso
transforma-se em produtividade e satisfação,
afinal, ele não precisa dirigir ou utilizar opções
de transporte públicos.

A solução de fretamento corporativo também
oferece benefícios às cidades, ao eliminar menor
quantidade de emissão de CO² e segundo o Inven-
tário de emissões atmosféricas do transporte ro-
doviário de passageiros no município de São
Paulo, produzido pelo Instituto e Meio Ambiente
(IEMA), as emissões de poluentes altamente oxi-
dantes são quatro vezes maiores em carros (18,5
mg) do que nos ônibus (4,9 mg). Isso significa que
os automóveis emitem cerca de 71% de poluentes
na cidade, contra 25% em ônibus.

Acredito que, embora o mercado de trabalho e
o interesse dos colaboradores estejam em constante
transformação, é papel do RH e dos líderes das
empresas acompanhar esse movimento.

Precisamos valorizar os colaboradores, afi-
nal são a peça-chave das empresas, inclusive,
tendo em vista essa mistura de gerações. É
preciso atentar-se, questionar-se e começar a
fazer essas mudanças e inovações. Buscar re-
cursos tecnológicos, participar de atividades
de interesses sociais
e globais de forma
genuína. Principal-
mente: é preciso va-
lorizar e capacitar
os funcionários, afi-
nal, um colaborador
satisfeito reflete
uma empresa saudá-
vel e uma sociedade
mais equilibrada.

Walber Gonçalves de Souza 

O século XVIII foi um século de grandes trans-
formações na Europa. Várias dessas mudanças
foram proporcionadas pelos pensadores ilumi-
nistas. O Iluminismo foi um movimento social,
político, filosófico e econômico que criou as
bases teóricas que orientou as diversas mudanças
ocorridas na Europa Moderna. O foco principal
dos iluministas era combater o sistema político
absolutista implantado pelos monarcas por volta
do século XV.

Entre os diversos pensadores desta época
destacamos o francês Montesquieu, criador
da Teoria dos Três poderes: legislativo, exe-
cutivo e judiciário.

De acordo com Montesquieu, o poder político
de uma nação deveria ser dividido em três
partes. Sendo que nenhuma das partes seria
mais importante do que a outra e ao mesmo
tempo elas se completariam formando o poder
político do Estado.

Pela teoria do filósofo francês caberia ao
poder legislativo criar as leis, pensar o destino
do país através de projetos de desenvolvimento
social e econômico, estabelecer as regras e as
normas que deveriam ser seguidas pelos com-
patriotas; o poder executivo, como o próprio
nome já diz, deveria executar aquilo que seria
proposto pelo poder legislativo; e por fim, ao
poder judiciário caberia a função de constatar
se todos estão cumprindo as leis.

Uma teoria aparentemente perfeita, princi-
palmente se for analisada pela forma como ela
propõe o papel democrático do Estado e que co-
laborou decisivamente para o fim do absolutismo
europeu. Tamanho o sucesso nas terras do co-
nhecido "velho mundo" que com o tempo ela co-
meçou a se espalhar pelo mundo, sendo adotada
por vários países, entre ele o Brasil.

Mas o sucesso do pensamento de Montes-
quieu conjuga-se diretamente com participação
popular, com o exercício da cidadania. Depende
também de que cada poder tenha a autonomia
de cumprir o seu papel. Portanto, sem partici-
pação e autonomia os poderes existirão de di-
reito mas não de fato.

Na administração pública federal, bem como
na maioria dos nossos estados e municípios, parece
estar acontecendo uma crise de identidade e ao
mesmo tempo de autonomia dos poderes. Em al-

guns momentos percebe-se uma desarmonia ta-
manha, chegando ao ponto de ninguém mais
saber de fato o que é de competência de cada um.

Assim, no meio desta confusão institucional,
o Estado fica paralisado. Um poder passa a não
complementar o outro, criando travas que im-
pedem o funcionamento dos demais. E estas tra-
vas ganharam o nome de burocracia. Vivemos
um Estado paralisado, entre outras coisas, pelo
poder demasiadamente empregado nos aparatos
burocráticos. Como diria Carlos Drummond de
Andrade:  “o excesso de leis feitas para o bem
do povo acaba por sufocá-lo.”

A interferência excessiva de um poder sobre
o outro acaba distorcendo a sua ideia original,
provocando sua ineficácia, perdendo seu caráter
democrático e criando um Estado travado em si
mesmo, onde o famoso "sistema" impede as coisas
de acontecerem.

Observe os casos de repercussão nacional. Os
três poderes não se entendem, não colaboram
entre si, demonstram não existirem para o mesmo
objetivo, para o mesmo fim, que é conduzir o
rumo do país.

O estado de descrença é tamanha entre as
pessoas que governam nosso país que toda a
ação, independente de quem a propõe, é recheada
de paralisações e interferências pelos demais
poderes. Criam-se barreiras, obstáculos das mais
diversas ordens, com intuito puro e simplesmente
de não verem as coisas fluírem. Como diria o
próprio Montesquieu "as leis inúteis debilitam
as necessárias".

A importância da harmonia entre os três po-
deres verifica-se no pensamento a seguir, também
atribuído ao Barão de Montesquieu: "Quando
vou a um país, não examino se há boas leis, mas
se as que lá existem são executadas, pois boas
leis há por toda a par-
te". Portanto, para o
nosso país constituir-
se numa nação, entre
outras coisas, faz-se
necessário urgente-
mente estabelecer
uma harmonia entre
os poderes senão fi-
caremos eternamente
presos à burocracia
que não nos leva à lu-
gar nenhum.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Walber Gonçalves de
Souza é professor doutor
e escritor

Danilo Tamelini, é admi-
nistrador de empresas

Juntos contra o 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 milhões no mundo. Trata-
se de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, 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

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públicos
intensificarem as campanhas de combate, princi-
palmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença, com os
cuidados necessários protegem não somente nossa
família, mas também nossos vizinhos. É um tra-
balho em conjunto. A consciência de mantermos
uma cidade limpa e os cuidados em casa resulta
em vidas preservadas.

Yasmine Gondim 
Aparecida

{
Não tenho
dúvidas que
Anápolis está se
tornando uma
das cidades
mais modernas
do Brasil.
Podem ter
certeza: o futuro
de Anápolis é
muito próspero
O Governo de Goiás já investiu, em
dois anos e meio de gestão, mais de
R$ 141 milhões em Anápolis. Os recur-
sos contemplam as áreas de educa-
ção, saúde, habitação, infraestrutura
e retomada da economia. 

A valorização do colaborador
dentro das empresas

@jornalohoje
em Goiânia, o evento que reúne pessoas tra-
dicionalmente vestidas de verde e amarelo
acontece na Praça Tamandaré. Há cartazes
que pedem a contagem pública dos votos.

Joarez Lopes

@ohoje
valor é 500 vezes a fortuna de Jeff bezos, o
homem mais rico do mundo com sua for-
tuna estimada em r$ 192,4 bilhões.

Eduardo Cirino

@jornalohoje
no primeiro salto deste domingo, a ginasta
teve a nota 15.166 e no segundo 15.000,
sendo a única a ultrapassar a média de 15
pontos na final. rebeca conquista sua se-
gunda medalha em Tóquio após a prata no
individual geral. É também a primeira de
ouro da ginástica artística feminina brasi-
leira nos Jogos olímpicos.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

Presidente
Gean Alaesse 
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A marca Del Valle Kapo lançou a Promo-
ção Para Sempre Criança para reforçar seu
posicionamento e criar uma conexão emo-
cional entre pais e filhos, colocando brin-
cadeiras e diversão como uma forma de
aproximar as famílias e despertando a crian-
ça interior de cada adulto. A campanha
promocional, criada em parceria pelas agên-
cias Bullet e Wunderman Thompson, vai
sortear centenas de prêmios para serem
curtidos em família. São mais de 750 itens
incríveis, como tablets, blocos de montar,
bicicletas, skates, videogames, smart TVs,
teclados musicais, jogos, entre tantos outros,
distribuídos em sorteios semanais e dividi-
dos em categorias que estimulam imagina-

ção, aprendizado, esporte, música e jogos.
Para participar, basta adquirir Del Valle
Kapo, acessar www.kapo.com.br/parasem-
precrianca e cadastrar a nota fiscal para
escolher os prêmios a que quer concorrer.
Promoção válida até 17/9/2021.  

Dia dos Pais Goiânia Shopping

Até 17 milhões de famílias poderão ser beneficiadas
com o Bolsa Família de R$ 300 com a nova folga no teto
de gastos em 2022,  de acordo com o secretário do Tesouro
Nacional, Jeferson Bittencourt. Segundo ele, a nova
margem de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões permitiria o
atendimento desse público.

Com orçamento atual de R$ 34,9 bilhões, o Bolsa
Família alcança 14,7 milhões de famílias, com benefício
médio de R$ 190. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro
anunciou a elevação do valor médio para R$ 300. Segundo
ele, a mudança poderá entrar em vigor em novembro
deste ano. Posteriormente, o presidente informou que o
benefício médio poderia subir para R$ 285.

Ao apresentar a estimativa hoje, o secretário do Tesouro
informou que o desenho final da ampliação do Bolsa Fa-
mília ainda não está fechado. “Esse é apenas um exercício
aritmético que aponta a possibilidade da ampliação. Esse
espaço [no teto de gastos] que estamos vendo é compatível
com um programa dessa magnitude”, declarou.

Por causa da inflação acumulada de 8,35% entre julho
de 2020 e julho deste ano, o teto federal de gastos subirá
de R$ 1,486 trilhão em 2021 para R$ 1,61 trilhão em 2022,
diferença de R$ 124 bilhões. Isso ocorre porque, até 2026,
o teto será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

Originalmente, o Tesouro Nacional calculava que a
folga para despesas discricionárias (não obrigatórias) no
próximo ano dentro do teto ficaria entre R$ 20 bilhões e
R$ 25 bilhões. Na semana passada, o secretário especial
de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal,
anunciou que os cálculos foram revistos, e o intervalo
aumentou para algo entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões.

Segundo Bittencourt, a folga no teto foi recalculada
porque o governo diminuiu em cerca de R$ 5 bilhões a es-
timativa de despesas obrigatórias para 2022. Entre esses
gastos, estão aposentadorias, gastos com o funcionalismo,
abono salarial e seguro desemprego, entre outras.

Atualmente, os Ministérios da Cidadania e da Economia
discutem a unificação de vários programas sociais no
novo Bolsa Família. O ministro da Cidadania, João Roma,
já tinha dito que a previsão é que o programa seja criado
por medida provisória no próximo mês e implementado
em novembro.

Reforma tributária
O secretário do Tesouro também comentou o impacto

fiscal da segunda fase da reforma tributária, que promove
mudanças no Imposto de Renda. O parecer atual prevê
perda de arrecadação de R$ 30 bilhões, por causa do
corte nas alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Caso medidas compensatórias, como corte de incentivos
fiscais, teto para o salário do funcionalismo e taxação de
auxílios de servidores não sejam aprovadas, a perda che-
gará a R$ 50 bilhões.

Na avaliação do secretário do Tesouro, o ajuste fiscal
promovido nos últimos anos abriu espaço para o debate
sobre uma possível perda de receita no futuro. “Se há uma
discussão hoje sobre   redução da carga tributária é porque
o trabalho vem sendo feito do ponto de vista do tratamento
da consolidação fiscal como um todo”, explicou.

Bittencourt disse que tanto a reforma tributária como
a ampliação do Bolsa Família põem em dúvida a viabilidade
da diminuição da meta de déficit primário para 2022 em
R$ 60 bilhões a R$ 70 bilhões. “Ainda temos muitos temas
em aberto para 2022 que precisam ser endereçados antes
de ser tomada essa decisão”, explicou.

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do
próximo ano estabelece meta de déficit de R$ 170,5 bilhões.
A equipe econômica discute a possibilidade de reduzir a
meta para R$ 100 a R$ 110 bilhões para diminuir o espaço
fiscal para gastos não obrigatórios em 2022. (ABr)

Novos cálculos ampliaram margem de gastos para 2022
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Folga no teto
poderá beneficiar
17 mi com novo
Bolsa Família

O Buriti Shopping, em parceria com
a loja Via Veneto – referência em trajes
masculinos de alto padrão - promove
até o dia 12 de setembro, a campanha
Buriti 25 anos, que celebra o aniversário
do centro de compras e o Dia dos Pais.
A cada R$ 100,00 em compras nas lojas
participantes, é possível concorrer a
duas motos Yamaha XMAX, sendo que,
as compras na Via Veneto e nas lojas
aderentes ao e-commerce do shopping
geram chances em dobro.

O Goiânia Shopping vai ajudar os filhos a comprar o presente para os pais sem que
tenham de sair de casa. Para ter acesso à facilidade, basta o interessado chamar a Assistente
de Compras pelo WhatsApp (62) 9 9311-4468 e contar um pouco sobre o perfil do pai. De
acordo com o perfil de cada pai e do tipo de presente que o filho está à procura, a assistente
enviará dicas personalizadas, fotos com sugestões de produtos, o valor e a indicação das
lojas. O filho escolhe a melhor opção, realiza o pagamento pelo link que será disponibilizado
pela assistente no WhatsApp e escolhe a melhor forma para retirar a mercadoria. Até o dia
8 de agosto, quem escolher receber o produto comprado em casa, receberá em até 24h, com
entrega gratuita em Goiânia. Caso prefira, a pessoa pode retirar o presente diretamente.
Além disso, as compras acima de R$ 100 realizadas pelo serviço da Assistente de Compras,
até o dia 8 de agosto, terão 10% de cashback, que poderá ser usado em qualquer loja do
Goiânia Shopping.  Regulamento em www.goianiashop.com.br.

Buriti Shopping

PAI PARA TODA HORA, compartilhe
momentos especiais com quem com-
partilha a vida com você. Esse é o mote
da campanha do Dia dos Pais do Shop-
ping Cerrado que concederá kits de cer-
veja Biomma para quem acumular R$
250 em compras entre 30 de julho e 8
de agosto. O kit é composto por um eco-
copo Biomma e duas cervejas premium
de 473ml: a Cerrado, uma New England
IPA que apresenta uma combinação de
aromas que remetem às frutas tropicais;
e a Caatinga, uma Pilsen Puro Malte
leve e refrescante. Para ter direito ao
brinde, além de reunir as notas fiscais
comprovando pelo menos R$ 250 em
compras durante o período da promoção,
o cliente deve efetuar um cadastro online
pelo whatsapp (11) 94232-7782 ou pelo
site do centro de compras. A campanha
limita-se a um kit por CPF e é exclusiva
para maiores de 18 anos. 

Shopping Cerrado

Del Valle Kapo 

Amanhã (03), acontecerá o Conecta Sobre-
viva, evento gratuito que contará com cerca
de 20 palestras sobre alternativas e inspirações
para empreendedores superarem os momen-
tos de adversidades provocados pela pande-
mia. O summit reunirá experiências bem su-
cedidas durante os últimos meses para inspirar
os empreendedores. Inscrições abertas pelo
site  https://conexaosobreviva.4.events. 

Summit para empreendedores

A Usina Uruaçu a cada dia tenta estar mais
próxima da população. Por isso, participa de
várias ações para ajudar as famílias com difi-
culdades. A Usina fez a doação de cestas básicas
para a Campanha Estrada Solidária da Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Os alimentos serão
doados para instituições beneficentes do Estado. 

Estrada Solidária

Diante do aumento no número de brasileiros em situação de insegurança
alimentar em decorrência da pandemia de Covid-19, o Assaí Atacadista tem
dado exemplo de solidariedade. Somente no primeiro semestre deste ano, a
rede atacadista doou mais de 220 toneladas de alimentos, o equivalente a 23
mil cestas básicas para dezenas de instituições sociais parceiras. Somente em
Goiás, foram mais de quatro toneladas de alimentos doados e distribuídos para
instituições sociais. A rede também fez uma campanha de solidariedade, na
qual os clientes do Assaí doaram mais de 240 toneladas de alimentos não
perecíveis e de itens de higiene e limpeza, que foram entregues para dezenas
de instituições de todo o país. Em Goiás, o atacadista tem quatro lojas em
Goiânia, além de unidades em Anápolis, Rio Verde, Caldas Novas e Valparaíso.

Assaí Atacadista

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

Com inscrições abertas, a UNIALFA oferece
gratuitamente o Curso Preparatório Solidário do
ENEM. O projeto tem como objetivo contribuir
com a capacitação de alunos da rede pública de
ensino para o Exame Nacional do Ensino Médio,
que acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Ao
todo serão disponibilizadas 150 vagas presenciais
e 2.000 para o modelo remoto. Com o time de
professores altamente capacitados, neste ano o
preparatório terá aulas em dois formatos: híbrido
e remoto, respeitando todos os protocolos sani-
tários para evitar a proliferação da COVID-19.
Para realizar a inscrição, os interessados devem
acessar o site da UNIALFA.

Curso Solidário  

Os produtores rurais ganharam um incentivo para
contraírem crédito com juros mais baixos. O Conselho
Monetário Nacional (CMN) elevou hoje (29) os limites
para classificar os produtores de acordo com o tamanho
da Receita Bruta Agropecuária Anual (RBA). O limite
para enquadrar os pequenos produtores foi elevado
de R$ 415 mil para R$ 500 mil por ano. O intervalo
para classificar os médios produtores, que estava acima
de R$ 415 mil até R$ 2 milhões, passou para acima de
R$ 500 mil até R$ 2,4 milhões por ano. Passarão a ser
considerados grandes produtores quem tem RBA acima
de R$ 2,4 milhões. (ABr)

EXPRESSA
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Deputados federais falam sobre
ações que realizaram em 2 anos

Nathan Sampaio

Na publicação desta quinta e última edição, a
reportagem do O Hoje ouviu os parlamentares
Rubens Otoni (PT) e Dr. Zacharias Calil. Durante
a apuração 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 im-
pacto à população goiana. 

Vale reforçar que, embora solicitado anteci-
padamente, os parlamentares Célio Silveira
(PSDB), João Campos (PRB), José Nelto (PODE) e
Magda Mofatto () não responderam às solicitações.
As respostas e também, em alguns casos a falta
de retorno dos deputados, foram publicadas se-
paradamente por ordem alfabética e pelo nome
político. Confira então as ações elencadas por
Otoni e Zacharias:

De acordo com o parlamen-
tar, sua atuação no mandato de
deputado federal é muito “am-
pla” e por isso destacar apenas
três ações de seu mandato é
uma tarefa “muito difícil”. Otoni,
segundo o informe, é um depu-
tado municipalista e não se li-
mita ao trabalho de gabinete
em Brasília, ele visita pessoal-
mente todos os municípios goia-
nos, tanto que em sua última
eleição recebeu votos em todas
as 246 cidades do estado. 

Uma de suas principais ações
enumeradas foi o incentivo para
estudantes. “Nesta legislatura,
o deputado foi destaque nacio-
nal na oposição ao governo Bol-
sonaro, nas palavras do próprio
deputado seu mandato tem lado:
“é o lado do povo mais simples,
humilde e trabalhador”. Rubens
explica que os ataques aos di-
reitos dos trabalhadores e à so-
berania nacional por parte do
governo Bolsonaro são intensos
e seu mandato tem se desdo-
brado para impedir a retirada
de direitos através da sua atua-
ção em Brasília e ao mesmo
tempo destinar recursos aos
municípios que atendam às de-
mandas de cada região.”

A aprovação do projeto de
lei que garante internet para os
alunos das escolas públicas,
além de derrubar o veto do pre-
sidente a esse projeto. As mu-
danças na reforma da previ-
dência e a aprovação do Fundeb,
que foi preciso muita articulação
política e pressão popular.

Outra ação citada foi o com-
bate à reforma da previdência.
“Em 2019, por exemplo, o de-
putado promoveu audiência
pública em todas as regiões do
estado para debater a reforma
da previdência. Foram mais de
cem audiências e todas com
uma importante participação
da sociedade. ‘São esses debates
que garantem nossas votações

em Brasília em sintonia com a
vontade e a realidade do povo
goiano’, justifica.” 

“Conseguimos retirar a al-
teração do BPC (Benefício de
Prestação Continuada para ido-
sos pobres), a capitalização e a
possibilidade de pagamento de
aposentadorias e pensões abai-
xo do salário mínimo. Também
conseguimos a retirada dos tra-
balhadores rurais da reforma
e a redução do tempo para a
aposentadoria integral das mu-
lheres de 40 para 35 anos. Essas
foram as emendas que conse-
guimos aprovar, mas foram
apresentadas várias outras
emendas que infelizmente não
foram aprovadas, por isso vo-
tamos contra a reforma.”

“Mas não é apenas no campo
da oposição que o deputado se
destaca, Rubens é campeão na
apresentação de propostas no
Congresso Nacional: são 151
Projetos de lei apresentados so-
mente nesta legislatura, aten-
dendo diversas áreas como di-
reito dos trabalhadores, apoio
e incentivo à agricultura fami-
liar, direito das mulheres, de-
senvolvimento econômico sus-
tentável, educação, saúde e meio
ambiente. ‘Nosso mandato é
participativo, trabalhamos de
maneira coletiva e com o apoio
de nossas lideranças que atuam
em diferentes setores e estão
presentes em todas as regiões
do estado. Por isso debatemos
as demandas coletivas para ga-
rantir a representação dos in-
teresses do povo em Brasília’,
explica Otoni.” 

Como último ponto elencado,
Otoni, citou a atuação contra a
crise do coronavírus intensifi-
cada por Bolsonaro. 

“Com a chegada da pande-
mia, a necessidade de respeitar
e incentivar o isolamento social
transformou totalmente a forma
de trabalhar do deputado.

Série de reportagens traz o que
parlamentares goianos elencaram
como ações que consideraram
prioridade em suas gestões na
atual legislatura 

Rubens Otoni (PT)

O parlamentar informou
que, além de participar como
titular de importantes Comis-
sões, entre elas a Comissão
Externa de Combate à Covid-
19 (único membro goiano),
foi um dos principais desta-
ques nas ações do deputado
federal Zacharias Calil (DEM)
foi a destinação de cerca R$
100 milhões em emendas par-
lamentares, dos quais R$
69.270.000,00 já pagos aos
municípios, órgãos públicos
e entidades beneficiários, re-
forçando a saúde, educação,
turismo e meio ambiente de
84 municípios goianos. Além
dos municípios, foram desti-
nados recursos a entidades
como Apae, Fundação  Banco
de Olhos, Associação dos Sur-
dos de Goiás, Santa Casa de
Catalão, Hospital do Câncer
de Rio Verde e setor de pes-
quisas da Universidade Fe-
deral de Goiás. Obs.: Cada
emenda destinada é comuni-
cada ao Ministério Público
com pedido de fiscalização à
aplicação dos recursos.

Junto ao governador Ro-
naldo Caiado, o deputado fe-
deral busca a construção de
um novo Hospital Materno In-
fantil (HMI) em Goiânia. “Sigo
buscando a realização de um
sonho e compromisso de cam-
panha, que foi a maior moti-
vação para que eu entrasse
para a política: um novo hos-
pital que receba as crianças e
os adolescentes”, justificou Ca-
lil. Para 2020, Zacharias havia
articulado junto à bancada
goiana no Congresso a desti-
nação de R$ 140 milhões em
emendas para a construção do
novo Hospital Materno Infantil.
Com a pandemia, os recursos
foram destinados ao combate
ao coronavírus. Mas o gover-
nador já garantiu ao deputado
que o atual Hospital de Cam-

panha, com amplas e moder-
nas instalações na região do
Parque das Laranjeiras, será
adaptado para abrigar o Hos-
pital da Criança e do Adoles-
cente de Goiás. 

Ao longo do mandato na
Câmara Federal, Zacharias Calil
apresentou centenas de pro-
posições. Foi autor ou coautor
de 43 projetos de lei. Entre
eles, o projeto que determinou
a adoção de medidas imediatas

que preservem a saúde e a
vida de todos os profissionais
considerados essenciais ao con-
trole de doenças e à manuten-
ção da ordem pública, durante
a emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus, de-
sencadeada em 2019. O Projeto
de Lei tramitou e foi aprovado
em regime de urgência. O par-
lamentar ainda participou da
relatoria de quinze importan-
tes projetos já votados e cerca
de 25 pareceres que serão apre-
sentados nos próximos meses.
(Especial para O Hoje)

Dr. Zacharias Calil (DEM)

Deputado buscou a

construção do novo

hospital Materno

Infantil em Goiânia

juntamente com o

governo estadual

Deputados apontam

as principais

propostas e projetos

que eles defenderam

no Congresso
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Seu nome é Enéas 
Está no prelo a biografia ‘Meu nome

é Enéas’ (Resistência Cultural), de autoria
do professor Renato Veloso. Enéas Car-
neiro (3º lugar na eleição presidencial
de 1994 e até hoje o deputado mais vo-
tado da História) não queria sua biogra-
fia. Coube aos amigos mais próximos,
em conversa recente, rememorar seus
feitos públicos e revelar episódios cu-
riosos da vida privada. Como a desco-
berta de uma quarta filha, moradora do
Paraná – ela ainda não se revelou em
público. E do dia em que chamou o chefe
de gabinete, anunciou que morreria (ví-
tima de complicações causadas pela leu-
cemia), e deixou um envelope lacrado
com todas as instruções para o seu dis-
creto velório – assim foi feito. 

 
Ombro amigo

A obra contou com a assessoria do ex-
deputado Elimar Damasceno (PRONA-
SP), seu principal amigo de muitos anos.

Aluno ilustre
O autor aguarda o depoimento  do

ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
ex-aluno do Dr. Enéas – que era cardio-
logista e hoje, por lei, o Patrono do Ele-
trocardiografia.

Quatro mãos
A biografia não autorizada terá a

apresentação do presidente Jair Bolso-
naro (um amigo próximo, quando de-
putado); e do advogado Paulo Fernando
Melo, ex-assessor. 

Poder..
Há anos, prefeituras do interior arti-

culam consórcios intermunicipais para
apresentar demandas de saúde e infra-
estrutura junto a autoridades em Brasília
– o que ocorre com mais facilidade na
pressão a diferentes parlamentares re-
presentantes das regiões. Agora, há um
modelo semelhante para o setor da edu-
cação – e bem grande.

..do consórcio
Secretários de educação de 225 cidades

enviaram carta aberta à Comissão de
Educação da Câmara dos Deputados co-
brando a aprovação do Projeto de Lei
5182/19, de autoria da deputada Luisa
Canziani (PTB/PR), que prevê pauta afi-
nada sobre os Arranjos de Desenvolvi-
mento da Educação (ADEs).

Pauta afinada
Os ADEs permitem que municípios com

proximidade geográfica e semelhantes ca-
racterísticas sociais se organizem em rede
para adotarem estratégias conjuntas de
políticas educacionais. 

PSD perde
O prefeito de Betim e um dos maiores

empresários de Minas, Vittorio Medioli,
pediu a desfiliação do PSD. Não quer se-
guir a trilha do prefeito de BH, Alexandre
Kalil (PSD), que pretende disputar o Go-
verno do Estado.

Segue a novela
O Supremo Tribunal Federal intimou

o deputado federal Otoni de Paula a
depor, dia 16 de agosto, como testemu-
nha do deputado afastado (e quase ex)
Daniel Silveira.

Briga de caciques
A Executiva nacional do MDB pode

intervir no diretório de Pernambuco,
um dos mais importantes no Nordeste.
O senador Jarbas Vasconcelos e o caci-
que Raul Henry, fechados com o gover-
nador Paulo Câmara (PSB), são contrá-
rios à pré-candidatura de Miguel Coelho
ao Governo.

Hereditário
O presidente da legenda, Baleia Rossi,

deu aval para a pré-candidatura do filho
do senador Fernando Bezerra, líder do
Governo em Brasília e alinhado ao presi-
dente Jair Bolsonaro no Recife. Jarbas e
Henry estão em situação delicada.

Samuel Straioto

142 municípios goianos não
solicitaram os recursos pre-
vistos pela Lei Aldir Blanc para
apoiar a cultura brasileira. A
Lei Aldir Blanc, como ficou co-
nhecida, tem objetivo de ajudar
profissionais e organizações
culturais que perderam renda
em razão da crise do corona-
vírus. Praticamente todos mu-
nicípios são de pequeno porte.
O fim do prazo para o cadas-
tramento dos planos de ação
termina nesta segunda-feira
(2). Em todo o Brasil, mais de
R$ 3 bilhões foram destinados
aos estados e municípios e, a
princípio, deveriam ser gastos
até julho de 2021.

Os municípios terão até o
dia 31 de dezembro para in-
vestirem os recursos da Lei
Aldir Blanc previstos para este
ano. Além disso, os Estados fo-
ram autorizados a repassarem
os recursos aos municípios que
não solicitaram verbas da Lei
Aldir Blanc para 2020 e o prazo
para prestação de contas foi
estendido até 2022. A Lei Aldir
Blanc cria o auxílio financeiro
ao setor cultural e apoia pro-

fissionais dessa área.  A Fede-
ração Goiana dos Municípios
(FGM) emitiu alerta e preparou
um guia para que gestores mu-
nicipais não percam recursos
destinados à Cultura.

Os três municípios que
têm maior previsão de re-
cursos da Lei Aldir Blanc são:
Inhumas (R$ 312 mil); Qui-
rinópolis (R$ 293 mil) e Posse
(R$ 220 mil). O recurso pode
ser distribuído por meio de
editais, chamadas públicas
ou outros instrumentos apli-

cáveis para prêmios, aquisi-
ção de bens e serviços vin-
culados ao setor cultural. Os
valores são transferidos do
Fundo Nacional da Cultura,
preferencialmente para os
fundos estaduais, municipais
e distrital de cultura. No caso
de não haver fundo cultural,
o dinheiro poderá ser repas-
sado para outros órgãos res-
ponsáveis pela gestão desses
recursos. Além dos municí-
pios que não solicitaram re-
cursos, outros três tiveram

recursos revertidos (Barro
Alto, Goiás e Santa Bárbara).

A Lei 14.150/2021 permite
que os estados transfiram re-
cursos aos municípios que
não solicitaram a verba em
2020 e aos que reverteram
os recursos ao seu respectivo
ente estadual – o que será
viabilizado nos estados que
possuírem recursos disponí-
veis e terá sua operacionali-
zação definida por meio de
regulamentação federal. Em
2020, os 5.568 Municípios

brasileiros tiveram a opor-
tunidade de solicitar os re-
cursos. A verba foi transfe-
rida pela União no ano pas-
sado apenas aos Municípios
que manifestaram o interesse
em recebê-la e depois de con-
cluírem os procedimentos e
as exigências do decreto den-
tro dos prazos estabelecidos.
Foram 4.176 os municípios
de todo o Brasil que atende-
ram todos os requisitos e
conseguiram os recursos. (Es-
pecial para O Hoje)

Prazo para
requerer verba
prevista para área
da Cultura termina
nesta segunda-
feira

Apesar da orientação, maioria dos municípios de pequeno porte não solicitam a utilização dos recursos

142 municípios não solicitaram
recursos da Lei Aldir Blanc

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
convidou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
- Seccional Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, para
reunião na última sexta-feira (30), no Paço Municipal,
para formalizar pedido de auxílio para a busca de solução
jurídica que reverta a obrigatoriedade da cobrança da
Taxa de Limpeza Pública (TLP) na Capital.

O prefeito se posiciona contrário à implementação da
TLP, prevista na lei federal n° 14.026/2020, e reconhece a
OAB Goiás como garantidora da ordem jurídica do Estado
Democrático e da aplicação das leis que preservam os di-
reitos e interesses do povo. 

“Nunca foi a minha intenção onerar o goianiense
com mais um tributo, mas fomos obrigados pela lei fe-
deral que criou o novo Marco do Saneamento Básico,
sob risco de incorrer em improbidade administrativa”,
afirmou o prefeito.

A reunião foi positiva e o prefeito agradeceu ao presi-
dente pela sensibilidade e parceria em torno deste assunto
tão importante para a população goianiense. “Vamos
fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que esse
ônus não recaia sobre cada família da nossa cidade”, en-
fatizou Cruz.

Pela lei federal, que trata do Novo Marco do Sanea-
mento, a taxa de lixo é obrigatória e deverá ser aplicada
até julho deste ano. Dentre as previsões da legislação
está justamente a cobrança da taxa ou tarifa de lixo pelos
municípios que ainda não contam com esse serviço. O
objetivo é aumentar a capacidade econômica dos serviços
de manejo de resíduos sólidos nos municípios.

Prefeito se diz
contrário a
Taxa do Lixo

Cruz se reuniu com presidente da OAB para pedir auxílio
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Victor Pimenta

O Goiás voltou a vencer
em casa, coisa que não acon-
tecia desde a oitava rodada
da Série B. A equipe esme-
raldina superou o Operário
Ferroviário por 1 a 0 com gol
de Rezende e somou três pon-
tos importantes que fizeram
com que a equipe finalizasse
o mês de julho no G-4. 

Após uma estreia ruim
diante da Ponte Preta, Mar-
celo Cabo teve a última se-
mana toda para trabalhar,
podendo conhecer mais os
atletas e colocar seu esque-
ma de jogo no time esme-
raldino. Com a vitória em
casa, que não acontecia des-
de a segunda rodada, ele
voltará a ter mais uma se-
mana para se preparar antes
do próximo confronto.

“Série B você tem que ven-
cer todas em casa e pontuar
fora. A semana de trabalho
foi muito boa, com a entrega
dos jogadores, como eles re-
ceberam, para que a gente
pudesse desenvolver as mi-

nhas ideias, mas para deixar
bem claro que aproveitei mui-
ta coisa para que pudesse ter
sido desenvolvido pelo pro-
fessor Pintado. Com duas se-
manas abertas a gente vai co-
locando as ideias, os conceitos
e aproveitando o trabalho
que vinha sendo feito aqui”,
disse o treinador.

Durante a vitória por 1 a
0 sobre o Operário Ferroviá-
rio, o volante Fellipe Bastos
assistiu da arquibancada an-
tes de ser anunciado como
mais novo reforço esmeral-
dino. O treinador que tem

uma forte amizade com o jo-
gador, falou sobre sua che-
gada e como ele pode ajudar
o Goiás visando o retorno a
elite do Brasileiro. 

“Foi uma oportunidade de
mercado que o Goiás apro-
veitou no momento. Fizemos
um levantamento e chega-
mos à conclusão que tem
uma idade muito boa, e mui-
to o que entregar ao futebol
brasileiro e tem a caracte-
rística que a gente precisava.
Um volante camisa 8 que aju-
de o Élvis a construir o jogo
e é uma característica que a

gente sente no elenco. Então,
foi uma oportunidade muito
boa em ter o Fellipe e que
possa reforçar a gente que
consiga progredir e evoluir
dentro da temporada”, res-
saltou Marcelo Cabo.

A vitória esmeraldina po-
deria ter sido mais tranquila
se na disputa particular entre
Alef Manga e o goleiro Simão,
o atacante tivesse levado a me-
lhor. Foram seis oportunidades
do jogador do Goiás e sobre
isso, Cabo defendeu Manga.

“O Alef é o jogador que teve
seis chances porque ele se po-

sicionou para ter seis chances.
Foi uma coisa trabalhada e
programada. Quando o Élvis
pega a bola, o nosso posicio-
namento e nosso desenvolvi-
mento da jogada é trabalhada
com o facão para o Alef. Ele
fez isso muito bem com sua
imposição física, com sua ex-
pertise de sair na linha e sair
na cara do gol. Eu também
acho que o placar não condiz
o jogo e se vencêssemos de 3 a
0, seria uma coisa normal por
como a gente jogou no segundo
tempo”, concluiu o técnico.
(Especial para O Hoje)

Marcelo Cabo
elogia atuação de
jogadores em
vitória e fala sobre
mais novo reforço:
“Tem a
característica que a
gente precisava”

No último sábado (31), o
Vila Nova voltou a vencer
na Série B. Fora de casa, o
time comandado pelo técnico
interino Higo Magalhães go-
leou o Guarani pelo placar
de 4 a 1. Além de encerrar a
sequência negativa sem
triunfar, a partida colocou
um ponto final em outro je-
jum. O de gols de atacantes.

O tento anotado por He-
nan, o segundo dos quatro fei-
tos pelo Colorado e seu pri-
meiro na competição, foi ape-
nas o terceiro marcado por
um jogador da linha de frente
da equipe. Antes dele, apenas
Alesson, contra o Operário
Ferroviário, e Alan Grafite,
diante do CRB, haviam ido às
redes. Após o fim do confronto
em Campinas, Higo comemo-
rou o fim dos jejuns.

“A gente vinha muito pres-
sionado, principalmente pelo

fato dos nossos atacantes não
estarem marcando gols. E es-
távamos vivendo uma situa-
ção onde os resultados tam-
bém não estavam sendo fa-
voráveis. Mas nossas ideias
funcionaram. Mérito total
dos atletas. As oportunidades
foram surgindo, e eles foram
eficientes para concluir bem
ao gol. Foi uma grande vitó-
ria. Temos de comemorar,
porque é muito difícil duelar
como duelamos contra um
adversário muito forte”, disse
Higo Magalhães.

Mais reforços
Após a vitória de goleada

diante do Bugre, o presidente
vilanovense, Hugo Jorge Bra-
vo, revelou, em entrevista à
Rádio Bandeirantes, que o
Vila Nova está muito próximo
de anunciar mais duas con-
tratações para a sequência

da disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

O primeiro é o atacante
Douglas Coutinho, que estava
emprestado pelo Operário-PR
ao Al-Fujairah, dos Emirados
Árabes Unidos, e que já está
em Goiânia para sacramentar
o acerto. Já o segundo é o late-
ral-esquerdo Bruno Collaço,
que, recentemente, rescindiu
seu contrato com o Paysandu.

No Tigre, Coutinho, hoje
com 27 anos, reencontrará o
goleiro Georgemy, que foi seu
parceiro na seleção brasileira
sub-23, em 2014, no período
preparatório para as Olimpía-
das do Rio. Já Collaço desem-
barcará no Estado de Goiás
para sua segunda passagem.
Em 2012, o defensor defendeu
as cores do Goiás, onde con-
quistou a Segunda daquele
ano. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Treinador defendeu o atacante Alef Manga após muitas chances perdidas na vitória sobre o Operário por 1 a 0

O gol anotado por Henan foi só o terceiro de um atacante do Colorado na Série B

O grupo 5 da Série D so-
freu mudanças após a fi-
nalização da nona rodada
e com isso, temos um novo
goiano na liderança, a Apa-
recidense. O camaleão ven-
ceu em casa e contou com
o tropeço do Goianésia para
assumir a ponta. O Azulão
por sua vez caiu para se-
gundo, enquanto o Jaraguá
perdeu mais uma.

Aparecidense 1x0
Brasiliense

O camaleão voltou a
vencer o Brasiliense na Sé-
rie D e dessa vez jogando
no estádio Aníbal Batista
de Toledo. O jogo terminou
1 a 0 para a Cidinha com
gol de David Souza, assim
a equipe goiana volta a li-
derança do grupo 5.

Apesar da vitória, o jogo
foi bastante pegado e in-
tenso para os dois lados. A
Aparecidense por ser man-
dante, criou mais jogadas
que o Brasiliense e o goleiro
do Jacaré trabalhou demais
na primeira etapa. O gol
da Cidinha saiu em cruza-
mento da esquerda com
Caio Vinicius e a defesa
desviou no pé de David
Souza, que de primeira la-
çou uma bomba para o gol.
O lateral-esquerdo saiu ain-
da na primeira etapa e Ro-
drigues que entrou em seu
lugar finalizou três vezes
levando perigo ao time do
Distrito Federal.

A partida ainda foi mar-
cada por confusões e ex-
pulsões. David Souza alegou
que Zé Love deu uma coto-
velada nele, mas a arbitra-
gem nada fez. Agora Wag-
ner Balotelli e Wesley Lelo
se desentenderam e trocam

pontapés, com o árbitro
mandando os dois jogado-
res para o chuveiro.

Nova Mutum 2x0
Goianésia

O Azulão até tentou seguir
na liderança, mas não con-
seguiu e de quebra perdeu
sua invencibilidade na com-
petição ao perder para o
Nova Mutum, por 2 a 0, no
estádio Valdir Doilho Wons.
Os gols foram marcados por
Mendonça e Rafinha.

No primeiro tempo, o
time rondoniense mandou
no jogo e o seu primeiro
gol saiu em uma cobrança
de falta em que Mendonça
subiu mais alto para balan-
çar as redes. Foi assim no
segundo gol, mas Rafinha
que se posicionou bem com-
pletou de cabeça tranquilo.
A partida ainda teve duas
expulsões. Um integrante
da comissão do Nova Mu-
tum e Flávio Gabriel, ata-
cante do Goianésia.

Jaraguá 0x2 União
Rondonópolis

O Gavião da Serra per-
deu mais uma na Série D, a
oitava partida em nove jo-
gos e dessa vez para o União
Rondonópolis por 2 a 0, no
estádio Amintas de Freitas.
Ferron e Heltinho marca-
ram os gols.

O time que busca vencer
a primeira na competição
nacional, sofreu gol de Fer-
ron no primeiro tempo e
Heltinho no segundo e ain-
da permanece com um pon-
to no grupo 5 da Série D, fi-
cando impossível sua clas-
sificação para a próxima
fase. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Aparecidense vence e
assume liderança; Goianésia
conhece primeira derrota

SÉRIE D

Higo comemora 
fim de jejuns do Tigre

VILA NOVA

Afonso Cardoso

Mais teMpo de trabalho 

Douglas Monteiro/Vila Nova FC
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O final de semana do Time
Brasil nas Olimpíadas foi his-
tórico. Isso porque o país subiu
mais três vezes ao pódio dos
Jogos Olímpicos de Tóquio. A
primeira medalha da trinca
foi um bronze que, talvez, seja
a conquista mais imprevisível
da história do Brasil em suas
participações na competição.

Foi da dupla formada pelas
paulistas Luisa Stefani e Laura
Pigossi a primeira medalha
brasileira em disputas do tênis
nos Jogos Olímpicos. O terceiro
lugar e o bronze vieram após
as duas derrotarem as russas
Elena Vesnina e Veronika Ku-
dermetova, no sábado (31),
por 2 sets a 1.

Após a conquista, em en-
trevista à TV Globo, a dupla
falou sobre a emoção do feito
alcançado. Segundo Laura, o
bronze conquistado por ela e

Luisa é a primeira de muitas
medalhas que as duas con-
quistarão pelo Brasil. 

“Essa é nossa, primeira de
muitas. Eu me sinto completa
agora, não tenho palavras para
definir esse sentimento. Agora
a espera acabou e está caindo
a ficha do que a gente con-
quistou, não tenho palavras”,
disse Laura Pigossi à Globo.

Quem também conquistou
um bronze e colocou fim à
outra longa espera foi o na-
dador Bruno Fratus. Depois
do quarto lugar nas Olimpía-
das de Londres, em 2012, e
do sexto, no Rio de Janeiro,
em 2016, o carioca finalmente
conseguiu sua tão sonhada
medalha olímpica.

Com o tempo de 21s57,
Fratus ficou com o terceiro
lugar nos 50 metros livre nas
Olimpíadas de Tóquio e se

tornou o nono nadador do
país a subir ao pódio na his-
tória dos Jogos Olímpicos.
Ele ficou atrás do estaduni-
dense Caeleb Dressel, que
anotou 21s07, novo recorde
olímpico, e do francês Florent
Manaudou, que concluiu a
prova em 21s55.

Por fim, a ginasta Rebeca
Andrade, que já havia con-
quistado uma prata no indi-
vidual geral, que foi a primei-
ra medalha da história da gi-
nástica feminina em Jogos
Olímpicos, subiu ao pódio
mais uma vez. Desta vez, para
receber o ouro. A brasileira
superou a estadunidense My-
kayla Skinner, que foi prata,
e a sul-coreana Seojeong Yeo,
que levou o bronze, e ficou
com o primeiro lugar do salto.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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A ginasta Rebeca Andrade conquistou o segundo ouro do Brasil nas Olimpíadas

Miriam Jeske/COB

Felipe André

No retorno para Goiânia
após três jogos como visitante,
o Atlético Goianiense ficou no
empate pela Série A. O rubro-
negro recebeu o América-MG,
na noite de ontem, no estádio
Antônio Accioly e o placar final
ficou em 1 a 1, com gols de Ba-
ralhas para os mandantes e
Ademir para os visitantes. Com
o resultado, o Dragão chega
aos 19 pontos, enquanto o Coe-
lho vai para 11.

“Entendo que foi um jogo
bem equilibrado, sofremos
um gol cedo que não é costu-
me da nossa equipe. Desde
quando cheguei só tínhamos
tomado gol cedo contra o Cuia-
bá em uma ação atípica. Ti-
vemos muita força para bus-
car o empate e terminar bem
o primeiro tempo, assim como
começamos bem o segundo
tempo, tivemos o gol anulado
e depois o jogo ficou muito
picotado pelo árbitro e o con-
fronto perdeu a dinâmica. Na
minha visão um resultado jus-
to”, analisou Eduardo Barroca
após a partida. 

Entre os relacionados, uma
novidade no Atlético-GO. João
Paulo deixou o departamento
médico e integrou a lista, mas
começando no banco. Marlon
Freitas, com um edema no pé,
também esteve presente, mas
forçou o terceiro amarelo para
cumprir suspensão na próxima
rodada. Luan Polli e Matheus
Barbosa foram regularizados,
mas o goleiro ficou de fora,
enquanto o meia cumpre sus-
pensão após ter sido expulso

no último jogo com a camisa
do Cruzeiro, pela Série B. 

Com duas equipes que bus-
cam a permanência na Série A,
apesar dos momentos diferentes
na tabela, o jogo se tornou franco
desde o primeiro minuto. O
América-MG utilizando três za-
gueiros, improvisando Ramon
na função, deu trabalho e che-
gou ao primeiro gol do jogo. Fa-
brício Daniel recebeu pelo lado
esquerdo de ataque, deu uma
caneta em Dudu e cruzou ras-
teiro, Ademir mandou de pri-
meira para o fundo da rede. O
camisa 10 do time mineiro tem
pré-contrato assinado com o
Atlético-MG para 2022.

O Atlético-GO então cresceu
dentro do jogo e conseguiu
empatar sete minutos depois.
A jogada começou no tiro de
meta de Kozlinski que buscou
Natanael, o lateral inverteu
para André Luis, que encon-
trou um belo passe entre dois
marcadores para Baralhas,
como um elemento surpresa,
finalizar no alto e sem chances
para Cavichioli. Foi o terceiro
gol do volante com a camisa
atleticana, sendo o segundo
pela Série A.

No restante do primeiro
tempo, sem chances claras
para ambos os lados. O Atlé-
tico Goianiense pecou nos
passes próximo a área do
time visitante e não conse-
guiu colocar o goleiro Cavi-
chioli para trabalhar, mas o
mesmo pode ser dito de Koz-
linski, titular com a suspen-
são de Fernando Miguel, que
apareceu mais com a bola
nos pés, do que com defesa

na primeira etapa.
Na segunda etapa o Atlético

Goianiense rapidamente che-
gou ao gol, porém foi anulado.
Uma rápida jogada trabalhada
entre André Luis e Zé Roberto
resultou no segundo tento atle-
ticano, mas o centroavante es-
tava a frente do marcador e o
placar voltou ao empate. O
duelo então ficou nervoso e
muito do lado do mandante
com a arbitragem. Cartões apli-
cados, que também tiraram
André Luis da próxima rodada
e outras decisões irritaram a
comissão e diretoria presentes
no estádio. 

Quando o assunto se tornou
as chances criadas, o Atlético
Goianiense teve uma boa opor-
tunidade nos pés de Gabriel
Baralhas, que finalizou de fora
da área e mandou ao lado do
gol de Cavichioli. Pelo lado dos
visitantes, Fabrício Daniel e
Alê também arriscaram, de
longe, mas mandaram por
cima e não fizeram Kozlinski

trabalhar. O jogo físico não se
transformou em bola na rede
e o empate permaneceu.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense volta a atuar
como visitante, o rubro-negro
vai encarar o Ceará. O duelo
acontece no próximo domingo
(8), às 18h15 (horário de Bra-
sília), na Arena Castelão. Antes

disso, o time goiano entra em
campo nesta quarta para de-
cidir uma vaga nas quartas de
final contra o Athletico Para-
naense. O América-MG, por
sua vez, entra em campo tam-
bém no domingo, ao receber
o Fluminense na Arena Inde-
pendência, às 16h. (Especial
para O Hoje)

Após três jogos fora de casa, Atlético
Goianiense volta a atuar no Accioly, mas
fica na igualdade diante do América-MG

eMpate como mandante

Natanael sendo marcado por Alê, durante o empate entre Atlético-GO e América-MG no Accioly

Afonso Cardoso

Fim de semana rende mais
três medalhas para o Brasil

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

Náutico

Coritiba

Goiás

Avaí

CRB

Brusque

Sampaio Corrêa

Guarani

Botafogo

Vasco

Operário-PR

Remo

CSA

Vila Nova

Vitória

Ponte Preta

Londrina

Cruzeiro

Brasil de Pelotas

Confiança

Série B
times P J V E D GP GC SG AP%

30 15 8 6 1 24 11 13 66.7

28 14 8 4 2 18 10 8 66.7

26 15 7 5 3 15 7 8 57.8

26 15 7 5 3 17 12 5 57.8

25 15 7 4 4 22 21 1 55.6

23 14 7 2 5 19 18 1 54.8

23 15 6 5 4 17 12 5 51.1

23 15 6 5 4 24 22 2 51.1

22 15 6 4 5 21 18 3 48.9

22 15 6 4 5 19 17 2 48.9

21 15 6 3 6 13 19 -6 46.7

19 15 5 4 6 11 15 -4 42.2

18 15 5 3 7 14 16 -2 40

18 15 4 6 5 11 11 0 40

13 15 2 7 6 11 14 -3 28.9

13 15 2 7 6 10 14 -4 28.9

13 15 2 7 6 10 15 -5 28.9

13 15 2 7 6 18 25 -7 28.9

12 15 2 6 7 11 16 -5 26.7

10 15 2 4 9 11 23 -12 22.2

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

Palmeiras

Atlético-MG

Fortaleza

Bragantino

Flamengo

Athletico-PR

Ceará

Santos

Atlético-GO

Bahia

Corinthians

Fluminense

Juventude

Internacional

Sport

Cuiabá

São Paulo

América-MG

Grêmio

Chapecoense

Série A
times P J V E D GP GC SG AP%

32 14 10 2 2 25 12 13 76.2

31 14 10 1 3 21 10 11 73.8

27 14 8 3 3 22 12 10 64.3

27 14 7 6 1 25 16 9 64.3

24 12 8 0 4 25 11 14 66.7

23 13 7 2 4 21 15 6 59

22 14 5 7 2 17 13 4 52.4

19 14 5 4 5 16 16 0 45.2

19 14 5 4 5 12 15 -3 45.2

17 14 5 2 7 18 23 -5 40.5

17 14 4 5 5 12 14 -2 40.5

17 13 4 5 4 10 12 -2 43.6

16 13 4 4 5 9 14 -5 41

15 14 3 6 5 12 18 -6 35.7

14 14 3 5 6 8 11 -3 33.3

13 13 2 7 4 13 16 -3 33.3

12 14 2 6 6 9 17 -8 28.6

11 14 2 5 7 11 19 -8 26.2

7 12 1 4 7 6 14 -8 19.4

4 14 0 4 10 11 25 -14 9.5

Data: 1 de agosto, 2021; Horário: 20h30 (de brasília); Local:
estádio antônio accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: Douglas marques
das Flores (sP); Assistentes: anderson José de moraes Coelho
(sP) e luiz alberto andrini nogueira (sP); VAR: Jose Cláudio rocha
Filho (Fifa/sP); Gols: baralhas (aCG) e ademir (ame)

TÉCniCa

Atlético-GO: Kozlinski; Dudu
(arnaldo), Wanderson, Éder e
natanael; Willian maranhão,
Gabriel baralhas e arthur Go-
mes (João Paulo); andré luis
(Toró), Janderson (ronald) e Zé
roberto (lucão). 

Técnico: eduardo barroca

América-MG: matheus Cavi-
chioli; Patric, eduardo bauer-
mann, ricardo silva e alan rus-
chel; ramon (Juninho), alê e
ademir (marcelo Toscano); Fa-
bricio Daniel (Geovane), Juninho
valoura (Chrigor) e Felipe aze-
vedo (rodolfo). 
Técnico: vagner mancini

Atlético-GO 1x1 América-MG

t
FICHA
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Daniell Alves

O Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca) aponta que, até 2022,
sejam registrados cerca de 20
mil casos de cânceres em Goiás.
A estimativa para o câncer de
colo de útero, por exemplo, é
de 590 novos, sendo 170 deles
em Goiânia. Em todo o país, o
número é bastante preocupan-
te. São estimados 685 mil novos
casos de cânceres de diversos
tipos. Especialista alerta para
importância da realização dos
exames de rotina, fundamen-
tais para o diagnóstico precoce. 

Um levantamento da So-
ciedade Brasileira de Oncolo-
gia Clínica (SBOC) junto a es-
pecialistas da área mostrou
que 74% dos profissionais en-
trevistados tiveram um ou
mais pacientes com tratamen-
tos postergados durante a pri-
meira onda da pandemia. Para
10% dos especialistas, a pro-
cura de orientação médica e
consultas de rotina caíram en-
tre 40% e 60% no período. No
SUS (Sistema Único de Saúde),
o número de pacientes onco-
lógicos que iniciaram o trata-
mento também diminuiu cer-
ca de 30%. 

A queda do número de pa-
cientes em consultas e exames
de rotina podem levar a uma
epidemia de câncer nos pró-
ximos anos, alerta o Dr. Sérgio
Mancini Nicolau, médico gi-
necologista livre-docente da
UNIFESP (Universidade Fede-

ral de São Paulo), em entre-
vista ao O Hoje. Quarto tipo
mais comum entre as mulhe-
res, o câncer de colo do útero
pode ser prevenido com o
diagnóstico precoce, por meio
de testes moleculares como a
Captura Híbrida.

Por ser um teste mais sen-
sível, pois detecta o material
genético (DNA) do vírus HPV,
principal causador da doença,
não é necessária a presença
da lesão para ser detectado e
pode ser realizado em mu-
lheres a partir dos 25 anos
de idade. A partir de um re-
sultado negativo, a recomen-

dação de novo rastreio é a
partir de cinco anos.

O índice de sucesso da Cap-
tura Híbrida pode ser com-
provado mundialmente. Ele
permite identificar 13 tipos do
HPV de alto risco oncológico.
“A testagem molecular existe
há mais de 20 anos e está entre
os testes mais utilizados pelos
médicos para rastreio genético
do HPV. Até hoje, mais de 100
milhões de mulheres já foram
testadas globalmente. Além
disso, temos estudos clínicos
que, ao serem somados, já tes-
taram mais de 1 milhão de
mulheres em todo o mundo.

Dessa forma, temos uma vasta
literatura científica apontando
os benefícios da Captura Hí-
brida. Vale ressaltar que esse
é um teste robusto, possui di-
versos controles e calibrado-
res, o que garante um resul-
tado confiável”, aponta Paulo
Gropp, vice-presidente da QIA-
GEN na América Latina – mul-
tinacional alemã especialista
em tecnologia para diagnóstico
molecular. 

Rastreamento 
Em março deste ano, a SES

realizou exames de rastrea-
mento dos cânceres de mama

e do colo do útero entre as
goianas do Centro-Norte. A
ação contou com uma unidade
móvel que auxilia na preven-
ção e diagnóstico precoce de
duas enfermidades que atin-
gem as mulheres. “O câncer
de mama, sozinho, representa
quase um terço de todos os
casos da doença no mundo.
Enquanto o câncer de colo de
útero é o terceiro tumor ma-
ligno mais frequente na po-
pulação feminina e a quarta
causa de morte neste público
por câncer no Brasil”, explica
a coordenadora de Oncologia
da Gerência de Atenção Se-
cundária da SES-GO, Fabiana
de Sousa Miranda.

Atualmente, 7,6 milhões
de pessoas no planeta mor-
rem em decorrência da doen-
ça a cada ano, segundo o
Inca. Dessas, 4 milhões têm
entre 30 e 69 anos. A menos
que sejam tomadas medidas
urgentes para aumentar a
conscientização sobre a
doença e desenvolver estra-
tégias práticas para lidar
com o câncer, a previsão
para 2025 é de 6 milhões de
mortes prematuras por ano.
“Estima-se que 1,5 milhão
de mortes anuais por câncer
poderiam ser evitadas com
medidas adequadas. Mas a
Organização Mundial da Saú-
de tem como meta reduzir
em 25% os óbitos por doen-
ças não transmissíveis até
2025”, aponta o Instituto. 

Entre as formas de pre-
venção do câncer de colo de
útero estão a vacina contra
HPV, educação sobre a doença,
teste de papanicolau, além do
tratamento das lesões precur-
soras do câncer. 

A diretriz do Inca indica
que mulheres façam rastrea-
mento de câncer do colo do
útero, preferencialmente, en-
tre 25 e 64 anos, e realizem
dois exames de papanicolau,
consecutivos, com intervalo
de um ano entre eles e, se os
resultados forem negativos,
os exames deverão ser feitos
a cada três anos. Já a avaliação
ginecológica de rotina, em
que a mulher faz o exame
das mamas e o exame gine-

cológico geral, deve ser feita
idealmente a cada ano. 

Sintomas 
Sérgio explica que, no iní-

cio, pode não ter qualquer
sintoma ou as queixas podem
ser inespecíficas como por
exemplo, corrimento ou san-
gramento na relação sexual
e este sintoma deve chamar
a atenção do médico porque
pode ter por trás dele, o Cân-
cer do Colo do Útero. 

Já com relação aos princi-
pais problemas que os pa-
cientes enfrentam durante o
tratamento, ele explica que
depende do estágio da doença.
“Até determinado estágio o
tratamento é cirúrgico, ne-

cessitando de cirurgias me-
nores ou maiores e mais ra-
dicais na dependência do grau
de comprometimento genital
e, aí, os problemas se relacio-
narão à cirurgia e ao que foi
retirado nela. A partir de de-
terminada fase ou estágio, a
cirurgia não é mais suficiente
para tratar e curar o câncer e
as ferramentas para isso são
a radioterapia e quimiotera-
pia, com os efeitos adversos
e complicações relacionadas
a estes métodos”, diz. 

Captura Híbrida
De acordo com o Dr. Sérgio,

o teste de Captura Híbrida é
um exame molecular que de-
tecta o material genético dos

vírus mais comumente envol-
vidos nas infecções genitais,
mas de preferência devem
ser testados os vírus chama-
dos de alto risco para desen-
volvimento do câncer do colo.
“A coleta do material é seme-
lhante a do papanicolaou, co-
locado num tubo com líquido
que preserva o que foi colhido
e vai para o laboratório para
ser analisado. Posteriormente,
é emitido laudo com resultado
positivo ou negativo para o
grupo viral pesquisado”, diz. 

Segundo ele, a inovação
tecnológica é muito impor-
tante na área da Saúde e as
técnicas de detecção dos vírus
evoluíram muito, como temos
visto todos os dias sendo uti-

lizadas por causa da Covid-
19. Os testes de detecção do
HPV e, entre eles está a Cap-
tura Híbrida, são muito mais
sensíveis do que o papanico-
lau, que pode falhar em quase
metade dos casos no rastrea-
mento do câncer do colo do
útero. “Estes testes já demons-
traram exaustivamente que
são custo-efetivos para o ras-
treamento, identificam muito
mais mulheres com câncer,
mas infelizmente são dispo-
níveis no país desde o final
do século passado somente
para a rede privada e ainda
não são disponíveis para o
Sistema Único de Saúde
(SUS)”, finaliza. (Especial
para O Hoje)

Em Goiás, são previstos cerca de 20 mil novos cânceres até o final deste ano 

Vacina contra HPV e teste podem prevenir a doença

Dr. Sérgio alerta para importância do teste de Captura Híbrida, que detecta o material genético dos vírus

Equipamento que realiza teste de prevenção ao câncer da Policlínica de Goianésia, no Vale do São Patrício

Queda de exames de rotina pode
levar a uma epidemia de câncer 
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Daniell Alves

Os casos de racismo registrados em Goiás tiveram
crescimento de 28% nos dois últimos anos, segundo dados
da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).
Em 2019, foram 25 casos e no ano seguinte o número
subiu para 32. Já os casos de injúria racial são ainda
maiores. No último ano, foram registrados 427. Somente
neste ano, o número já chegou a 247. 

Desde 2019, foram registrados 1,2 mil casos de injúria
racial no Estado. Conforme definição do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), a injúria racial está contida no Código
Penal e o racismo é previsto na Lei 7.716/1989, que define
os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A
injúria racial consiste em ofender a honra de alguém a
partir de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião
ou origem. Já o crime de racismo atinge uma coletividade
indeterminada de indivíduos. 

Mas, para Iêda Leal, Coordenadora Nacional do Movi-
mento Negro Unificado (MNU), os dois termos representam
o mesmo significado: racismo. “Se você somar os casos
de injúria e racismo, você vai ter um número muito alto
de casos, mas não o suficiente para traduzir o quanto o
nosso Estado ainda é racista. Eu acho que falta uma
política desenvolvida pelo Estado para incentivar as
pessoas a registrarem os casos de racismo. É necessário
um movimento da Segurança Pública e prefeitura no
sentido de dizer para as pessoas que elas têm o direito de
viver em um país em que a Legislação seja cumprida e
que racismo é crime”, diz em entrevista ao O Hoje. 

Embora reconheça que as pessoas têm denunciado
com maior frequência, Iêda alerta que o número poderia
ser ainda maior. “A gente vive em uma sociedade que
está estruturada no racismo e o dia a dia da população
negra é sofrido. Sofremos essas perseguições raciais o
tempo todo”, lamenta. 

Isto porque, segundo ela, a própria vítima, às vezes, é
levada a se sentir culpada. “Nós temos que continuar fa-
zendo uma boa campanha de denúncia e fazer com que
os recebedores possam acolher e encaminhar para que
esse problema seja resolvido na Justiça. Nós temos mais
coragem por conta do trabalho que o Movimento Negro
vem fazendo ao longo dos últimos anos, de encorajar as
pessoas a não terem medo de denunciar”, avalia. 

Preconceito  
Em junho deste ano, uma garçonete de um bar em

Anápolis, denunciou um caso de racismo em seu local de
trabalho após uma cliente reclamar do valor da conta.
No boletim, Kássia Morgana afirma que a mulher a
chamou de “inútil” e “preta feia”. 

“Ela falou: ‘Você tem que desamarrar esse coque horrível,
você é negra. Você tem que desamarrar esse cabelo velho e
feio. Você não merece estar aqui, não merece esse serviço,
amanhã eu vou mandá-lo [patrão] te demitir’”, disse Kássia.

“A redução dos casos registrados só irá ocorrer se houver
comprometimento do agente público através de intenções
de políticas públicas para melhorar a chegada das informações
à população”, explica a coordenadora Iêda. 

A SSP-GO informa que o crime de racismo é registrado
no sistema policial por meio da natureza de “praticar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional”. Dessa forma, há uma única
natureza criminal que pode corresponder a qualquer
um dos crimes de intolerância existentes. “Ressalte-se
que os números supracitados estão sujeitos a variações,
conforme o andamento das investigações em procedi-
mentos policiais instaurados para a apuração dos fatos”,
informa a pasta. 

Disque 100
As denúncias relacionadas ao racismo podem ser re-

cebidas através do Disque 100 ou Disque Direitos Hu-
manos, que é uma central de atendimento nacional. O
Disque 100 é um serviço de atendimento telefônico gra-
tuito, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da se-
mana. As denúncias recebidas na Ouvidoria dos Direitos
Humanos e no Disque 100 são analisadas, tratadas e en-
caminhadas aos órgãos responsáveis.

Por sua natureza de instância de diálogo e registro
de manifestações da população, o Disque 100 tem se
consolidado como uma importante fonte de dados esta-
tísticos sobre violações de Direitos Humanos e a Ouvidoria
dos Direitos Humanos tem buscado a cada dia tornar
essas informações públicas para pesquisadores e inte-
ressados. (Especial para O Hoje)

Filipe foi vítima de racismo enquanto andava de bike

Cerca de 4,5 mil famílias
das cidades de Amaralina,
Monte Alegre, Matrinchã, Mor-
ro Agudo e Nova América re-
ceberão, a partir desta semana,
equipes da Agência Goiana de
Habitação (Agehab) para ca-
dastramentos de famílias já
selecionadas pela Organização
das Voluntárias de Goiás (OVG)
para reformarem as suas casas.
De acordo com o Governo de
Goiás, serão investidos mais
de R$ 90 milhões em obras e
R$ 6,1 milhões em projetos. 

Recentemente, essa etapa
de visita às famílias foi con-
cluída em Cavalcante e em
Edéia. Em Americano do Bra-
sil, município que recebeu o
projeto piloto ainda no pri-
meiro semestre de 2021, 30
famílias já receberam suas
moradias reformadas e outras
64 têm seus imóveis em pro-
cesso de finalização, somando

94 moradias atendidas.
“Vamos levar adiante o pro-

jeto de reformas das casas das
pessoas mais carentes. Esse
projeto piloto nos ajudou a ir
ajustando o trabalho, que agora
segue para os demais municí-
pios”, explica o presidente da
Agehab, Lucas Fernandes. Ele
lembra que são várias etapas,
que vão desde o cadastro de
famílias, passando pela pre-
paração de projetos para cada
imóvel até a execução defini-
tiva das obras.

Por isso, o trabalho ocorre
em várias frentes. Enquanto
as equipes de cadastramento
estão realizando o levantamen-
to de dados e documentos das
famílias, as empresas e os pro-
fissionais que vão fazer os pro-
jetos das casas a serem refor-
madas já estão em processo
de contratação, por meio de
edital. Assim também estão

sendo chamadas para se cre-
denciarem as construtoras que
vão executar as obras.

Empresas 
Com reformas, são atendidas

famílias de baixa renda que já
possuem imóveis, mas não têm
condições de habitação e nem
de arcar com custos para me-
lhorá-los. Quando o cadastra-
mento é concluído e não há
pendência, inicia-se o processo
de projeto e execução das obras.
Neste momento, os editais de
chamamento público estão aber-
tos para recebimento de pro-
postas de empresas candidatas
ao trabalho. As análises das pro-
postas de empresas qualificadas
para executar reformas e me-
lhorias serão realizadas até que
todas as 4.550 unidades habita-
cionais identificadas pelo Estado
estejam cobertas pelo atendi-
mento. (Especial para O Hoje)

Famílias carentes são cadastradas
para obter reforma de moradias

Casos de

racismo sobem

28% em dois

anos em Goiás 
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Condenação criminal transitada em
julgado não conta para aumento de pena

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, sob o rito dos recursos especiais
repetitivos, estabeleceu a tese de que as
condenações criminais transitadas em jul-
gado, não consideradas para caracterizar
a reincidência, só podem ser valoradas, na
primeira fase da dosimetria da pena, a
título de antecedentes criminais, não se
admitindo sua utilização para desabonar
a personalidade ou a conduta social do
agente. Com a fixação da tese – que reflete
orientação já pacificada no STJ –, os tribunais
de todo o país devem agora aplicá-la aos
processos que discutem a mesma questão
jurídica. A relatora do recurso, ministra
Laurita Vaz, explicou que o artigo 59 do
Código Penal elenca oito circunstâncias ju-
diciais para a individualização da pena na
primeira fase da dosimetria: culpabilidade,

antecedentes, conduta social, personalidade
do agente, motivos, circunstâncias e con-
sequências do crime, além do comporta-
mento da vítima. Segundo a ministra, ao
considerar desfavoráveis as circunstâncias
judiciais, o julgador deve fazê-lo de forma
motivada, indicando suas razões – que pre-
cisam corresponder objetivamente às ca-
racterísticas específicas do vetor desabo-
nado. Em relação à conduta social, a relatora
esclareceu que a circunstância diz respeito
à avaliação do comportamento do agente
no convívio social, familiar e profissional.
Por isso, lembrou, a Quinta Turma – acom-
panhando entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal – firmou o precedente de
que a existência de condenações anteriores
não serve para fundamentar o aumento
da pena-base no vetor de conduta social.

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

Jurídica

O ministro do STF, Ale-
xandre de Morais, deter-
minou a imediata retomada
da tramitação do Inquérito
(INQ 4831) que apura de-
clarações feitas pelo ex-mi-
nistro da Justiça e Seguran-
ça Pública Sérgio Moro so-
bre suposta tentativa do
presidente da República,
Jair Bolsonaro, de interferir

politicamente na Polícia Fe-
deral (PF).Para o relator,
em razão da recente pror-
rogação do prazo do inqué-
rito por mais 90 dias e da
necessidade de realização
de diligências pendentes
para o prosseguimento das
investigações, não se justi-
fica mais a manutenção da
suspensão da tramitação.

Inquérito das fakenews no STF

Prêmio jornalismo 

As inscrições para a se-
gunda edição do Prêmio
Justiça do Trabalho de Jor-
nalismo foram prorroga-
das. Agora, jornalistas e
profissionais de comunica-
ção têm até o dia 15 de
agosto para inscrever seus
trabalhos.O concurso pre-
miará reportagens sobre a

temática “Justiça do Traba-
lho: a importância e os
avanços da Justiça Social”.
Será oferecido um prêmio
de R$ 10 mil ao primeiro
colocado de cada uma das
cinco categorias: jornalismo
impresso, radiojornalismo,
telejornalismo, webjorna-
lismo e mídias digitais. 

TJGO 1 2 Mulher que ficou
com uma broca de furadeira
ortopédica após uma cirur-
gia no braço será indenizada
em R$ 12 mil.

TJGO 2 2 Sem vínculos bio-
lógico e socioafetivo entre
suposto pai e filha, decisão
autoriza retificação de regis-
tro de nascimento.

O Plenário do STF inicia
hoje (2) a reabertura dos tra-
balhos do segundo semestre
na Corte. Na pauta estão
processos sobre questões
trabalhistas, que discutem
se cláusulas normativas de
acordos ou convenções co-
letivas integram os contratos
individuais de trabalho ou
se somente podem ser mo-
dificados ou suprimidos por
meio de novo acordo ou con-
venção coletiva.

STF retorna hoje
do recesso com
importantes
julgamentos
em pauta 

Projeto de Lei da Câmara visa
combater melhor a pedofilia

O Projeto de Lei 1966/21
torna obrigatória, em aulas
e cursos ministrados de for-
ma não presencial, a divul-
gação de informes adver-
tindo contra pedofilia, abuso,
exploração sexual e tráfico
de crianças e adolescentes.
Segundo a proposta, que tra-
mita na Câmara dos Depu-
tados, as mensagens deverão
ser dirigidas a alunos do en-
sino infantil, fundamental
e médio das redes pública e
privada de ensino.O texto
estabelece que o informe

deverá ser produzido com
linguagem adequada ao pú-
blico-alvo da sala e ser exi-
bido de maneira ostensiva
e destacada, preferencial-
mente, antes do início das
atividades.O conteúdo da
mensagem deverá, obriga-
toriamente, fazer a menção
ao Disque-100 e a outros ca-
nais que recebem denúncias
de crimes praticados contra
crianças e adolescentes, des-
tacando-se o caráter sigiloso
da denúncia, quando solici-
tado pelo denunciante.



Próximo de atingir a mar-
ca de 21 mil óbitos em de-
corrência pela Covid-19, o
Estado de Goiás volta a re-
gistrar aumento nas taxas de
ocupação dos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva
(UTI) destinados ao trata-
mento da doença. Os núme-
ros já são superiores aos re-
gistrados há um mês. Segun-
do dados da Secretaria Esta-
dual de Saúde de Goiás (SES-
GO), na tarde de ontem (01),
a taxa de ocupação dos leitos
de UTI nos hospitais sob ges-
tão estadual chegou a 85%,
com 484 dos 597 leitos ocu-
pados. Já com relação ao Mu-
nicípio, dados da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, deram conta de que
78,29% dos leitos de UTI na
rede municipal para trata-
mento de Covid-19 estavam
ocupados, o que significa que
dos 327 leitos, somente 66
estavam disponíveis.

Com relação às taxas de
ocupação das Enfermarias,
dados da SES-GO apontam
que ontem (01), 56% dos res-
pectivos leitos nos hospitais
sob gestão estadual encon-
travam-se ocupados, ou seja,
343 dos 695 disponíveis. Já
nos leitos da rede municipal,
a taxa de ocupação em En-
fermarias chegou a 67,88%,
segundo dados da SMS. Com
isso, dos 298 leitos, somente
88 encontravam-se disponí-
veis. Para se ter uma ideia,

no primeiro dia de Julho des-
te ano, as taxas de ocupação
nas UTIs e Enfermarias no
Estado eram 82% e 55% res-
pectivamente. Já na rede mu-
nicipal, a ocupação corres-
pondia a 75% na UTI e 52%
nas Enfermarias.

Novas doses
Com 743.067 casos confir-

mados de Covid-19 e 20.804
óbitos, Goiás segue vacinando
a população, ainda que a pas-
sos lentos, contra a doença.
Até o momento, Goiás já apli-
cou 3.018.469 primeiras doses

das vacinas contra a Covid-19
em todo o Estado. Com o es-
quema vacinal completo, seja
pelo reforço ou pela aplicação
de vacina em dose única, foram
imunizadas 1.166.458 pessoas.

No último sábado (31), che-
garam ao Estado 233.130 do-
ses de vacinas contra a Co-
vid-19. Destes, 127.530 são
imunizantes Comirnaty, fa-
bricados pelo laboratório Pfi-
zer. Outras 105.600 são uni-
dades da CoronaVac, do Ins-
tituto Butantan, Segundo a
SES-GO, todas as vacinas do
laboratório Pfizer serão des-

tinadas para a primeira dose.
Já os imunizantes do Butantan
serão divididos em primeira
e segunda aplicações.

Vacinação na Capital  
Com a chegada de 39.984

doses de vacinas contra a Co-
vid-19 na tarde do último sá-
bado (31), a Prefeitura de
Goiânia anunciou que vaci-
nará pessoas de 33 anos ou
mais, por agendamento, a
partir de hoje (02). Segundo
a Prefeitura, a maior quanti-
dade de doses também per-
mitiu à SMS abrir o agenda-
mento para vacinação em to-
dos os dias desta semana.

Por meio do aplicativo Pre-
feitura 24 horas, as pessoas
podem escolher dia, horário
e a unidade de saúde em que
preferem ser vacinadas. No
drive no Passeio das Águas
não haverá vacinação por con-
ta do tipo de vacina que che-
gou. Grávidas, puérperas e
idosos seguem sendo vacina-
dos, sem agendamento, no
Ciams Dr Domingos Viggiano,
no Jardim América. As pessoas
com comorbidades e outros
grupos prioritários, que tam-
bém não precisam agendar,
continuam sendo atendidas
no CSF Leste Universitário. A
segunda dose dos imunizantes
AstraZeneca e Pfizer continua
sendo ministrada em 13 pon-
tos, também sem agendamen-
to. (Maiara Dal Bosco, espe-
cial para O Hoje)
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Nathan Sampaio

As mortes por Covid-19
em Goiás são predominantes
em homens que acumulam
57% dos óbitos.  Foram
11.876 vítimas fatais entre
os 20.812 óbitos registrados.
Por outro, as mulheres são
maioria no quesito imuniza-
ção, sendo 54% das mais de
quatro milhões de doses apli-
cadas pelo Estado.

No cenário nacional, as
mortes também prevalecem
mais nos homens do que nas
mulheres. Ainda não há da-
dos concretos que apontem
o fator determinante que tem
levado mais homens a óbito
que mulheres, mas um estudo
publicado na revista cientí-
fica Frontiers in Public Health
aponta que homens têm mais
chances de desenvolver qua-
dros graves do novo corona-
vírus (Covid-19), podendo
chegar à morte. 

Segundo o estudo, os ho-
mens que homens produzem
uma resposta imunológica
mais fraca contra a Covid-19
do que as mulheres. Ele su-
gere ainda que as pessoas do
sexo masculino podem ser
mais dependentes da vacina
que as do gênero feminino,
especialmente, aquelas com
mais de 60 anos.

Os pesquisadores analisa-

ram as respectivas respostas
imunológicas de 17 homens
e 22 mulheres. Todos os pa-
cientes estavam hospitaliza-
dos devido à Covid-19. Para a
análise, a equipe coletou san-
gue, swabs nasofaríngeos, sa-
liva, urina e fezes dos pacien-
tes, de três a sete dias.

A iniciativa excluiu pacien-
tes que faziam uso de ventila-
dores pulmonares e estavam
tomando medicamentos que
causam variações no sistema
imunológico, pois, os pesqui-
sadores queriam medir a res-
posta natural do organismo
contra o vírus. Além disso, ou-
tros 59 dados de homens e
mulheres que não atendiam a
esses critérios foram analisa-
dos no estudo.

Goiás
Neste domingo, 1º de agos-

to, o Estado de Goiás alcançou
o número de 4 milhões 233
mil e 47 doses de vacina contra
Covid-19 aplicadas (3.051.855
pela primeira dose e 1.181.192
com a segunda ou dose única),
deste número, 54% foram mu-
lheres imunizadas. Enquanto
isso, o número de óbitos pelo
vírus chegou ao número de
20.804 que, ao contrário da va-
cinação, apresenta maior per-
centual masculino. 57% das
mortes foram homens.

Outro dado importante mos-
tra que mais da metade de
todos os óbitos registrados fo-
ram de pessoas que tinha algum
tipo de problema cardiovascu-
lar ou diabetes: 11.077 mortes.

Além disso, nas últimas 4 se-
manas, apenas 2 municípios
goianos não registraram algu-
ma morte: Guarani de Goiás e
Sítio D’Abadia. Já em relação
aos casos, nenhum município
do Estado ficou sem registrar
casos nas últimas 4 semanas.

Goiás também está com 7
das 18 regiões, em estado de
calamidade, 8 em situação crí-
tica e apenas 3 em situação de
alerta – a condição menos pior
em relação á pandemia. Ou
seja, nenhum região está to-
talmente livre da doença.

Levantamento realizado
pela SES-GO apurou que, re-
ferente à primeira dose, foram
aplicadas 3.051.855 doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Em relação à

segunda dose, foram vacinadas
1.181.192 pessoas. Esses dados
são preliminares e coletados
no site Localiza SUS do Minis-
tério da Saúde.

Conforme pactuado na Co-
missão Intergestores Bipartite
(CIB), as Secretarias Municipais
de Saúde devem registrar, de
forma obrigatória, as informa-
ções sobre as vacinas adminis-
tradas no módulo Covid-19 do
Sistema de Informação do Pro-
grama Nacional de Imunizações
(SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Es-
tado de Goiás já recebeu
5.470.480 doses de imunizantes,
sendo 1.825.980 da CoronaVac,
2.702.340 da AstraZeneca,
793.260 da Pfizer e 148.900 da
Janssen. (Especial para O Hoje)

Dos óbitos, até
este domingo
(1º/8), 57% foram
de homens, 
já de todos os
vacinados, 54%
são mulheres

Distorção pode ocorrer devido aos homens terem uma resposta imunológica mais fraca contra a Covid-19 do que as mulheres

Enquanto mulheres vacinam mais,
homens são os que mais morrem

85% da UTIs para tratamento da Covid-19 estão ocupadas
GOIÁS

Taxas de ocupação

em UTIs e

Enfermarias são

maiores do que 

as registradas 

há um mês 
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Pessoas que não se vacina-
ram contra a covid-19 repre-
sentam cerca de 85% dos in-
ternados na França e 78% das
mortes causadas pelo corona-
vírus, segundo dados divulga-
dos nesta sexta-feira (30/07).

Entre 31 de maio e 11 de
julho, as pessoas não vacina-
das representavam 84% das
internações hospitalares con-
vencionais e 85% nas unida-
des de terapia intensiva
(UTIs). Já os pacientes com-
pletamente vacinados repre-
sentaram apenas 7% das in-
ternações nesse período.

No momento do estudo,
aproximadamente 35% da po-
pulação já havia sido com-
pletamente vacinada e 45%
ainda não tinham recebido
nenhuma dose da vacina. A
proporção de hospitalizados
que não foram vacinados,

84%-85% dependendo do tipo
internação, é quase o dobro
da proporção de não vacina-
dos na população em geral.

O estudo que envolve di-
versos ministérios, foi obtido
combinando dados dos resul-
tados de testes de covid-19,
vacinações e hospitalizações
convencionais ou em terapia
intensiva. "O recente aumento
das hospitalizações se deve
às pessoas não vacinadas",

destacou o relatório.
Em 11 de julho, por exem-

plo, toda a França registrou
55 hospitalizações de pessoas
não vacinadas e 7 de pessoas
vacinadas.

Entre todas as morte re-
gistradas em hospitais nesse
período- 926 no total - entre
o final de maio e 11 de junho,
78% foram de pessoas não
vacinadas, 11% de pessoas
totalmente vacinadas e 11%

de pessoas que receberam
apenas a primeira dose.

A variante Delta, por sua
vez, aparece de forma mais
elevada entre os testes de
controle na chegada dos pa-
cientes ao hospital, o que su-
gere que esta cepa "provoca
uma proporção um pouco
mais alta de casos graves".
No entanto, a amplitude de
casos estudados não permite
tirar conclusões muito gene-

ralizadas, alerta o órgão que
analisou os dados.

Atualmente, 7.236 pessoas
seguem internadas nos hos-
pitais franceses, com 1.015
pacientes em unidades de te-
rapia intensiva, mais 23 pes-
soas do que na quarta-feira.
Nas últimas 24 horas foram
detectados 25.190 novos ca-
sos de covid-19 e 27 mortes
associadas a complicações
causadas pelo vírus.

Levantamento
aponta que 78% das
mortes por covid-19
registradas em
hospitais do país
europeu
envolveram 
pessoas que não
tinham tomado
vacina

Não vacinados representam
85% dos internados na França

Em 11 de julho, por exemplo, toda a França registrou 55 hospitalizações de pessoas não vacinadas e 7 de pessoas vacinadas

Mais de 200.000 pessoas se
manifestaram neste sábado
(31/07) em mais de cem cidades
francesas contra a exigência
de passe sanitário no país. Esse
foi o terceiro fim de semana
consecutivo de protestos contra
a medida na França.

De acordo com o Ministério
do Interior francês, 204.900
pessoas participaram dos pro-
testos, um aumento em relação
aos 110.000 e 160.000 mani-
festantes registrados em 17 e
24 de julho.

Houve novamente registro
de confrontos. Pelo menos 19
pessoas foram detidas e três
policiais ficaram feridos.

O presidente francês Em-
manuel Macron anunciou no
dia 12 de julho a utilização do
passe sanitário para o acesso
a inúmeras atividades culturais
e sociais, além de bares e res-
taurantes. A medida já come-
çou a ser aplicada parcialmen-
te neste mês e deve ser am-
pliada no início de agosto.

O documento traz um có-
digo QR que, ao ser esca-
neado na entrada do esta-
belecimento, informa se a
pessoa está completamente
vacinada contra a covid-19,
se teve a doença nos últi-

mos seis meses ou se tem
um teste negativo para o
coronavírus feito nas últi-
mas 48 horas.

A partir de agosto, o passe
sanitário também será obri-
gatório para frequentar bares
e restaurantes, entrar em gran-
des centros comerciais, visitar
hospitais e casas de repouso e
utilizar transporte público de
longa distância (aviões, trens,
ônibus e barcos).

Protestos
Cerca de 14.240 pessoas se

manifestaram em Paris, onde
vários protestos foram con-
vocados e eclodiram confron-
tos entre manifestantes e for-
ças de segurança.

Antes de uma dessas ma-
nifestações, Jérôme Rodrigues,
figura conhecida na revolta
dos "coletes amarelos", criti-
cou, sem apresentar provas,
"os membros do governo e

da imprensa que vendem a
eficácia da vacina, sem que
haja comprovação".

Mais de 3.000 policiais fo-
ram mobilizados na capital
francesa, onde ocorreram in-
cidentes na semana passada
na luxuosa avenida Champs
Elysées, cujos acessos foram
bloqueados neste sábado.

Neste fim de semana, fo-
ram convocadas manifesta-
ções em cerca de 150 cidades

francesas para protestar con-
tra o passe sanitário medida
apoiada pela maioria dos
franceses, de acordo com as
pesquisas. Levantamento Ip-
sos-Sopra Steria elaborado à
época da aprovação da me-
dida mostrou que 62% dos
franceses apoiam o passe.

Frases como "Eu sou o Ju-
das de Macron", "Vacine-me
contra o fascismo e o capita-
lismo" ou "Mídia mentirosa!
Queremos a verdade", eram
exibidas nas faixas dos ma-
nifestantes em Rennes (Bre-
tanha, noroeste), onde cerca
de 2.900 pessoas se concen-
traram no início da tarde.

Mais de 20.000 pessoas
protestaram em cidades no
sudeste da França, especial-
mente em Montpellier (8.500)
e Nice (6.500).

Os deputados e senadores
franceses finalmente aprova-
ram no último fim de semana
a lei que estende o uso do pas-
saporte sanitário

A França, que esta semana
ultrapassou 50% da popula-
ção vacinada, enfrenta um
aumento na circulação do
coronavírus, com mais de
24.300 novos casos registra-
dos na sexta-feira.

Milhares protestam contra passe sanitário
FRANÇA

Foi o terceiro fim de semana consecutivo de protestos na França. Três policiais ficaram feridos

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial



Elysia Cardoso

Corporalidade, gênero e se-
xualidade são os pilares que
conduzem a programação da
oitava edição de ‘Todos os Gê-
neros: Mostra de Arte e Diver-
sidade’, que o Itaú Cultural
realiza de 4 a 13 de agosto
(quarta-feira a sexta-feira) vol-
tada à cultura e à diversidade
de identidades. Em mais um
ano totalmente virtual, a pro-
gramação mescla o exercício
da arte com afirmação da se-
xualidade nos corpos diver-
gentes, tanto em atividades
que estarão disponíveis ao lon-
go de todo o evento quanto
em uma programação com exi-
bições únicas.

As ‘Poéticas por Encomen-
da’ mesclam trabalhos de tea-
tro, performance e música, fi-
cando disponíveis no site:
(www.itaucultural.org.br) du-
rante todos os dias da mostra.
Em paralelo, acontecem en-
contros diários para reflexões
sobre o tema, a partir de filme,
espetáculos teatrais revisitados
e uma oficina de maquiagem
para transformação dos corpos
estes, transmitidos pela plata-
forma Zoom, com reserva de
ingressos feita via Sympla.

Mostra virtual
Poéticas por Encomenda é

o nome da grande mostra ar-
tística desta edição de Todos
os Gêneros. Reúne artistas da
música, das artes cênicas e
das artes visuais, que também
participam, em parte, de ou-
tros recortes da programação.
Além disso, contam com le-
genda, audiodescrição e in-
terpretação em Libras.

Da música, recebe quatro
artistas. Uma delas é paulista
Jup do Bairro, com a exibição
do vídeo do EP ‘Corpo Sem
Juízo’ (2020), premiado traba-
lho de estreia da carreira solo

da cantora. Nele, rap, funk,
rock, música eletrônica e indie
se encontram, provocando
questionamentos sobre cor-
poralidades. Outra convidada
é a baiana Coral. Poeta, intér-
prete e musicista, ela apre-
senta Domador de Cavalos,
música que fala sobre o desejo
por liberdade e da vontade
de livrar-se de amarras e ex-
pectativas impostas.

Uma espera de quase três
décadas marca a presença
da cantora travesti pernam-
bucana Aivan.  Na mostra,
ela lança o EP de seu segun-
do CD, Anônima. Seu primei-
ro e único disco tinha sido
lançado quando ainda usava
um artigo masculino antes
do seu nome. A transartivista
catarinense Renna, que
atualmente mora em Per-
nambuco, fecha o ciclo mu-
sical com uma performance
de poesia e música na qual
questiona as cercas invisíveis
que isolam os corpos e im-

pondo privações de afetos,
amores e direitos.

Do teatro, ‘Poéticas por
Encomenda’ apresenta dois
trabalhos. Na performance
‘Corpo Celeste’, o ator pau-
lista Giovanni Venturini tra-
ça paralelos entre seu corpo
e Plutão, que a partir de
2000 a União Astronômica
Internacional passou a clas-
sificá-lo como planeta-anão,
em uma reflexão sobre um
corpo fora das normas e sua
coexistência nesse mundo.
A atriz cearense Jéssica Tei-
xeira apresenta E o Que Tem
a ver Ostra com Guacamole?
Trata-se de um desencontro
metafórico de imagens, co-
res, cantos e sons, que se
atravessam na tentativa de
fazer um retrato do que se
mantém em movimento: a
pansexualidade.

Ainda nas performances,
Lee Brandão, a primeira Drag-
queen PCD (Pessoa Com Defi-
ciência) do Distrito Federal,

faz uma apresentação em três
atos: na música Não Reco-
mendado dubla a letra que
questiona o limite dos corpos;
em ‘Beautiful’, cantada por
Christina Aguilera, fala como
todos são bonitos à sua ma-
neira; e no cover de Indes-
trutível, sucesso de Pabllo Vit-
tar, reafirma que os LGBTs
não vão se esconder.

No vídeo ‘No Primeiro Dia’,
a artista capixaba Castiel Vi-
torino Brasileiro reflete: “en-
tão eu acordei e sabia o que
estava acontecendo - eu nunca
havia dormido”. A artista vi-
sual gaúcha Laryssa Machada,
discute em seus trabalhos a
construção de imagem sobre
LGBTs, indígenas e povo da
rua e divide a cena com o pai
em um olhar para a ancestra-
lidade, revisitando e movi-
mentando a temporalidade.

Do Piauí, onde reside atual-
mente, vem a obra da cearen-
se Juhx, performer trans não-
binária. Nela, a partir de uma
gosma que nasce, cresce, tal-
vez se reproduza e morre, são
feitas reflexões de uma corpa
transvergente em busca do
seu verdadeiro existir. As mu-
danças também conduzem
Uýra em Interflúvios. 

A obra é do artista visual
indígena paraense Emerson
Pontes, que se transforma
em Uýra, uma manifestação
em carne de bicho e planta
que se move para exposição
e cura de doenças sistêmicas
coloniais. The Lady Macbeth,
é a performance da piauiense
Fernanda Silva, que questio-
na o motivo de a maioria dos
corpos dissidentes de gênero
não poder sonhar. Por isso,
a apresentação é sobre dor e
desespero diante de um es-
paço público quase sempre
hostil e irrespirável. É uma
reflexão. Um grito. (Especial
para O Hoje) 

Mostra ‘Todos os Gêneros’ reflete sobre corpos divergentes, gênero e sexualidade em conversas e shows 

Essência
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Jup do Bairro
exibe ‘Corpo
Sem Juízo’
(2020),
premiado
trabalho de
estreia da
carreira solo
da cantora

Semana imersiva
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Malhação – sonhos 
sol se anima com a presen-

ça dos amigos. Heideguer con-
fessa a Henrique que está cui-
dando do caso de bete por in-
teresse. Henrique provoca
Duca. sol comemora o fato de
poder visitar bete. Heideguer
manipula Wallace e afirma que
encontrará simplício. Jade in-
centiva Duca a assistir aos en-
saios de bianca e o lutador
tem uma crise de ciúmes. sol
visita bete, que aconselha a fi-
lha a aceitar a ajuda financeira
que Gael ofereceu.

a Vida da Gente 
rodrigo e manuela se de-

sesperam ao saber do quadro
clínico da filha. moema ter-
mina seu relacionamento com
Wilson. rodrigo vai a Grama-
do. Cícero se identifica com a
descrição de alice sobre o
comportamento de João. ana
vai com rodrigo para o hos-
pital. manuela fala para lou-
renço e nanda sobre o estado
de Júlia. Cris fica inconformada
de não poder fazer nada para
reverter a situação em que
Jonas a colocou.

Gênesis 
Éder tenta aconselhar Jacó.

esaú perde a paciência com
reuel. Jacó age com frieza dian-
te de lia. Jacó se casa com ra-
quel. ele fica entusiasmado
com a notícia dada por lia.
Yarin se surpreende com a
presença de bila. labão tenta
se entender com salma. ra-
quel sente ciúmes do trata-
mento que Jacó está dando à
lia. raquel fica chocada ao re-
conhecer bila. Jacó encontra
nanum. ele se explica para o
amigo de isaque. 

Coração indomável 
Por telefone Dóris diz a

otávio o que pediu a empre-
gada do cassino. na suíte de
raiza, miguel diz a ela que
não quer abusar de sua hos-
pitalidade. otávio diz a eduar-
do que colocará maria ales-
sandra a par de tudo que pre-
tende raiza. no escritório do
governador, maria alessandra
diz a ele que querem a expul-
sar de ilha Dourada. Por tele-
fone, o governador pede a
uma empregada que retire a
ordem que Dóris a deu.

império
magnólia e severo come-

moram o dinheiro que ga-
nharam. orville observa um
novo quadro de salvador e
fica temeroso. Felipe guarda
comida vencida no freezer e
avisa a enrico. maria marta
afirma que Cristina é filha de
José alfredo. merival informa
a Cláudio que a juíza exigiu
sua presença e a de Téo no
tribunal para ouvir a senten-
ça. José alfredo avisa a maria
Ísis que irá encontrá-la. José
alfredo vai para casa. 

RESUMO
t

De novelas

De volta para
as origens
Com curadoria de Isa Grinspum Ferraz e
Hugo Barreto, o Museu da Língua
Portuguesa contou com a colaboração de
artistas, músicos, linguistas, entre outros
profissionais para sua reinauguração

Lanna Oliveira

Após o prédio do Museu
da Língua Portuguesa sofrer
um incêndio de grandes
proporções em 21 de de-
zembro de 2015, ele foi rei-
naugurado com a presença
de autoridades neste do-
mingo (1º). Instalado na his-
tórica Estação da Luz em
São Paulo, ele foi criado
para valorizar a diversidade
da língua portuguesa, cele-
brá-la como elemento fun-
damental e fundador da
cultura e aproximá-la dos
falantes do idioma em todo
o mundo. Em seus primei-
ros 10 anos de funciona-
mento, o museu recebeu
3.931.040 visitantes.

O Museu da Língua Por-
tuguesa, instalado na his-
tórica Estação da Luz, foi
reinaugurado com a pre-
sença de representantes de
países lusófonos, entre eles
os presidentes de Cabo Ver-
de e Portugal. O português
Marcelo Rebelo de Sousa
condecorou a instituição
com a Ordem de Camões, a
honraria foi concedida pela
primeira vez. O público
pode visitar o espaço a par-
tir desta segunda-feira (2).
O prédio sofreu um grave
incêndio e teve que ser com-
pletamente reformado. 

Além do conteúdo das
exposições, que foi revisto
e ampliado, o museu conta,
a partir da reabertura, com
um novo terraço, com vista
para o Jardim da Luz e a
torre do relógio, e instala-
ções de reforço da seguran-
ça contra incêndio. Foram
investidos cerca de R$ 85
milhões nas obras de re-
construção com diversos
apoiadores privados e do
governo do estado de São
Paulo e do governo federal,
pela Lei de Incentivo à Cul-
tura. As obras começaram
em 2017 e foram acompa-
nhadas pelos órgãos de pro-
teção do patrimônio histó-
rico e artístico.

“Aqui viemos para dizer
que uma língua é uma alma

feita de milhões de almas,
pela qual se ama, se sofre,
se cria, se chora, se ri, se
pensa, se escreve, se fala”,
celebrou Sousa. O presiden-
te de Cabo Verde, Jorge Car-
los Fonseca, destacou a
união dos países lusófonos
e as contribuições de escri-
tores. “Uma língua que foi
cada vez mais apropriada
e reconstruída e acarinha-
da, afagada pelos deuses,
os deuses da nossa língua
comum são, para além dos
nossos povos humildes,
aquelas que a melhor a tra-
balham e divulgam”.

Novas exposições
Novas instalações entre

as exposições de longa du-
ração marcam a reabertura
do museu. Elas ficam dis-
postas no segundo e no ter-
ceiro andar do prédio. Entre
as novidades, está a ‘Lín-
guas do mundo’, na qual
mastros se espalham pelo
hall com áudios em 23 di-
ferentes idiomas. Foram es-
colhidas línguas, entre as
mais de 7 mil existentes,
que tenham relação com o
Brasil, incluindo expressões
originárias, como yorubá,
quimbundo, quéchua e gua-
rani-mbyá. Os sotaques e
as expressões do português
no Brasil ganham espaço
na instalação ‘Falares’. 

Os ‘Nós da Língua Por-
tuguesa’ mostram os laços
e a diversidade cultural en-
tre os países da Comunida-
de de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP). O idioma é
falado em cinco continentes
por 261 milhões de pessoas.
Continuam a ser exibidas,
assim como nos quase 10
anos em que o museu este-
ve ativo, a instalação ‘Pala-
vras Cruzadas’, que mostra
influências históricas no
português falado no Brasil
e a ‘Praça da Língua’, que
homenageia a língua falada,
escrita e cantada com um
espetáculo de som e luz. 

(Lanna Oliveira e Luan
Monteiro são estagiários
do jornal O Hoje)

Exposição traz poemas e músicas interpretados por nomes
como Maria Bethânia e Matheus Nachtergaele A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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A pesquisa realizada pela
arquiteta e urbanista Anama-
ria Diniz e publicada no livro
‘Goiânia de Attilio Corrêa Lima:
ideal estético e realidade polí-
tica’ propõe um contraponto
e uma reparação à história
oficial sobre o planejamento
urbano da capital do estado
de Goiás, realizado por Attilio
Corrêa Lima. Premiada pelo
CAU-GO, por meio de projeto
da Casa da Cultura Digital, a
publicação foi lançada na úl-
tima quinta-feira (29), com
transmissão pelo canal Nega-
Lilu (Facebook e Youtube).

‘Goiânia de Attilio Corrêa
Lima (1931 a 1935) – ideal
estético e realidade política’
é resultado da dissertação
de mestrado da autora, de
artigos publicados, além de
estudos recentes comparti-
lhados pela primeira vez com
leitoras e leitores interessa-
dos em Cidades. Com base
em fontes primárias e docu-
mentos inéditos, Anamaria
Diniz afirma: “Attilio nunca
desistiu de Goiânia”.

Segundo a autora, que teve
acesso ao acervo da família
Corrêa Lima, “o livro traz
aprofundamento na trajetória
profissional do urbanista e
documenta a conclusão e a
entrega do trabalho de idea-
lização da ‘nova capital’ que,
ao longo dos últimos 80 anos,
continua sendo desvirtuada”.
Publicado pelo Selo Livre da
NegaLilu Editora, o livro
vem a público no formato
eletrônico (ePub), com uma
versão em português e uma
versão em inglês.

“Entender a relação de At-
tilio Corrêa Lima com Goiás e
de Goiânia com seu plano é
entender a cidade de hoje. É
notório que os problemas que
impediram a efetivação do
plano de Attilio para a capital
e levaram à interrupção do
contrato do urbanista com o
Estado, são os mesmos que
nos assombram nos dias de
hoje”, ressalta o presidente
do CAU-GO, Fernando Chapa-
deiro no texto de apresentação
do livro de Anamaria Diniz.

A publicação conta ainda
com duas colaborações. O
prefácio de ‘Goiânia de Attilio
Corrêa Lima (1931 a 1935) –
ideal estético e realidadepo-
lítica’ foi escrito por Estevão
C. de Rezende Martins, pro-
fessor titular emérito da UnB.
Também professor da Uni-
versidade de Brasília, quem
assina o posfácio é Flávio R.
Kothe, titular da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo.

Com mediação da editora
Larissa Mundim, a live de
lançamento reuniu a autora,
Anamaria Diniz, o presidente
do CAU-GO, Fernando Cha-
padeiro, além dos professores
Estevão Rezende Martins e
Flávio Kothe. Nos primeiros
30 dias de circulação, o e-
book ficará disponível com
preço promocional (corres-
pondente a 50% do preço de
capa), em mais de 50 vitrines
eletrônicas de todo o mundo.
O plano ampliado de distri-
buição foi possível a partir
de parceria entre a NegaLilu
Editora e a BookWire.

A autora
Anamaria Diniz é arquiteta

e urbanista, coordenadora do
Núcleo Interdisciplinar de Pes-
quisas e Estudos da Cidade
(NIPEC) e integrante do Núcleo
de Estética, Hermenêutica e

Semiótica da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de Brasília (NEHS
– FAU/UnB). Concluiu o dou-
torado em Arquitetura e Ur-
banismo pela UnB, em 2015,
quando realizou pesquisas
com cotutela no Fonds Histo-
riques de l'Institut d'Urbanis-
me de l'Université de Paris –
IUP/UPEC – Paris XII, como
bolsista da CAPES.

Publicou a tese intitulada
‘O itinerário pioneiro do ur-
banista Attilio Corrêa Lima’,
em 2017, com apoio do Con-
selho de Arquitetura de Goiás
(CAU-GO). Urbanismo, Projeto
de Arquitetura e Urbanismo,
História Urbana, Territoria-
lidades e Patrimônio Histórico
– Restauro são suas principais
áreas de ensino e pesquisa.
Também é co-fundadora do
escritório Anamaria Diniz Ar-
quitetos Associados.

Reparação à história oficial
do planejamento de Goiânia
Livro sobre Attilio Corrêa, ‘Goiânia de Attilio Corrêa Lima: ideal
estético e realidade política’, se deu por uma pesquisa realizada
pela arquiteta e urbanista Anamaria Diniz

Mateus Pains

Segundo Anamaria, o livro traz trajetória de Attilio Corrêa 
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Começa nesta segunda-
feira (2), a primeira edição
do Festival de Cinema Olhar
Periférico. Até 15 de agosto,
33 curta-metragens selecio-
nados serão exibidos na pla-
taforma online Cultura em
Casa. As produções, em di-
versos gêneros, como docu-
mentário, ficção e animação,
retratam as periferias de di-
versos estados brasileiros. A
mostra competitiva é divi-
dida em quatro categorias:
Olhar Feminino, Olhar Di-
versidade, Olhar Jovem e To-
dos os Olhares.

“Você pensa que são filmes
de denúncia. Tem também,
claro, existem filmes que re-
tratam o universo da mora-
dia, da luta de classe, mas o
interessante do Olhar Peri-
férico é justamente mostrar
as fantasias, a ficção que exis-
tem nessas produções”, apon-
ta o diretor do Festival, Eduar-

do Santana.
A seleção dos filmes foi

feita a partir de 503 inscrições.
“Foi uma surpresa”, revela
Santana. Ele explica que o
objetivo inicial era ter um
mapeamento das produções
brasileiras. “E conseguimos,
conseguimos no resultado fi-
nal dessas 33 produções re-
presentantes de todos os es-

tados”. Estão contempladas
obras audiovisuais dos se-
guintes estados: Bahia, Goiás,
São Paulo, Paraná, Rio Grande
do Norte, Ceará, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, Per-
nambuco, Paraíba, Pará, Ser-
gipe e Santa Catarina.

Além da competição, o fes-
tival terá uma mostra especial
com exibição de oito longas-

metragens premiados que re-
tratam as periferias. Os filmes
selecionados para a Mostra
Cult ficam disponíveis por
24h ou 48h na plataforma
Cultura em Casa. O evento
terá também um sarau 100%
online com artistas selecio-
nados em São Paulo. “Temos
cantores, repentistas, corde-
listas, drag, uma diversidade
muito grande do olhar peri-
férico”, enumera o diretor.

O nome dos premiados
da mostra competitiva será
divulgado no dia 14 nas re-
des sociais do festival. A es-
colha será feita por um júri
técnico composto pela mon-
tadora de cinema Cristina
Amaral, pela diretora de fes-
tivais Monica Trigo, pelo ci-
neasta Matheus Rufino, pelo
ator Francisco Gaspar e pela
gestora cultural Paula Fer-
reira. O vencedor ganhará
o Troféu Olhar Periférico.

Festival online reúne filmes 
que retratam periferias do país

Legado musical
a partir desta segunda-

feira (2), a mTv celebra seu
legado musical na cultura
pop. De segunda a sexta-
feira, sempre às 00h, a mTv
apresenta o especial ‘mTv
ontem, Hoje e sempre’, re-
lembrando os momentos
musicais mais memoráveis   
da mTv e destacando tam-
bém, as produções atuais,
os principais artistas e es-
trelas emergentes. um mo-
mento marcante na história
da música precisa ser co-
memorado. a mTv norte-
americana foi fundada em
1º de agosto de 1981, e logo
se tornou um sucesso da
televisão que levou as can-
ções a um outro nível.
Quando: segunda-feira (2).
onde: mTv. Horário: 00h.

inscrições abertas
estão abertas as inscrições

para a 8ª edição do Festival
de Cinema da Diversidade se-
xual e de Gênero (recifest) e
seguem até o dia 30 de agosto.
os interessados em participar
devem se inscrever pelo link
forms.gle/rPuD1iXfrqvbf4ZQ6
. Já o resultado dos filmes se-
lecionados, que são exibidos
nas mostras Competitivas, é
anunciado no dia 1º de outu-
bro. nesta edição, a premiação
dos filmes vencedores, por ca-
tegoria, é de r$ 2,5 mil. o re-

cifest ocorre entre os dias 23
e 27 de novembro, de forma
online, com algumas ativida-
des presenciais no recife, e
de 30 de novembro a 2 de de-
zembro em arcoverde, no in-
terior de Pernambuco. Quan-
do: até 30 de agosto. onde:
recifest.com.

Bastidores e conversa
o canal Curta! exibe nes-

ta segunda-feira (2), o do-
cumentário musical que fla-
gra os bastidores do segun-
do álbum de estúdio dos
Tribalistas. além dos três
artistas, músicos renoma-
dos como Dadi Carvalho,
Cézar mendes, Pretinho da
serrinha e Pedro baby par-

ticiparam do disco, que
trouxe dez composições iné-
ditas. as canções são apre-
sentadas entre conversas
descontraídas que revelam
a relação de amizade e a
profunda sintonia entre ar-
naldo, brown e marisa. o
disco alcançou as primeiras
colocações nas paradas de
sucesso do brasil e de paí-
ses como argentina, Chile,
Portugal e espanha. Quan-
do: segunda-feira (2). onde:
Curta!. Horário: 23h.

Comédia na TV
no próximo episódio

inédito de ‘a Culpa é da
Carlota’, que vai ao ar nes-
ta segunda-feira (2), às 22h

no Comedy Central, supla
é o convidado especial do
quinteto feminino mais en-
graçado do Comedy com-
posto por: arianna nutt,
bruna louise, Carol Zoccoli
e Dadá Coelho sob o co-
mando de Cris Wersom.
Depois do papo, o roqueiro
entra na brincadeira e ava-
lia se as piadas das humo-
ristas são merecedoras de
troféu. ele participa tam-
bém do quadro ‘Fala mais’,
onde, em duplas, o objeti-
vo é adivinhar qual palavra
sua parceira sorteou, antes
que um balão estoure.
Quando: segunda-feira (2).
onde: Comedy Central. Ho-
rário: 22h.

Documentário que flagra os bastidores do 2º álbum de estúdio dos Tribalistas é apresentado hoje (2)

A programação completa pode ser conferida no site do festival 

AGENDA
t

CulTural HORÓSCOPO
t

Tays Reis nega estar grávi-
da de Biel após nota de co-
luna: 'Queríamos tanto que
fosse verdade'

Tays reis desmentiu a no-
tícia de que está grávida de
biel. a cantora comentou a
publicação do colunista leo
Dias, do "metrópoles", no ins-
tagram sobre a suposta gra-
videz. "minha gente, quería-
mos tanto que essa notícia
fosse verdade, tanto eu como
ele sonhamos em sermos Pa-
Pais", iniciou ela. "Com toda
certeza eu, a própria, daria
essa notícia e de uma forma
bem especial! Família, amo
vocês demais e só por isso
estou vindo aqui falar...", con-
tinuou Tays. (laís Fernandes,
Purepeople)

Cantor Giovani, dupla de
Gian, desmaiou após carro
capotar três vezes: 'Tive
um apagão'

o cantor Giovani gravou
um vídeo ao lado da mulher,
anna Carolina morais, para ex-

plicar o acidente que sofreram
no último sábado (31). o carro
no qual o casal estava capotou
três vezes na rodovia Presi-
dente Dutra na região de arujá,
em são Paulo, quando eles
voltavam de Cuiabá. "estou
passando, primeiramente,
para agradecer o carinho de
todos. minha maior preocu-
pação foi ela (ana Carolina),
não entendi bem o que acon-

teceu. Tenho muita experiência
de estrada, dirijo bem. Quando
olhei para o lado, para saber
se ela estava bem, tive um
apagão", iniciou o cantor. (laís
Fernandes, Purepeople)

surfista Ítalo Ferreira quer
conhecer Juliette após in-
teração agitar a web

após trocarem mensagens
no Twitter, Juliette foi elogiada

pelo surfista Ítalo Ferreira,
medalhista de ouro nas olím-
piadas de Tóquio. "ela é uma
pessoa diferente. isso que ela
mostrou quando estava no
big brother. mostrou que exis-
tem pessoas puras ainda no
mundo, pessoas que respei-
tam e amam o próximo inde-
pendentemente de qualquer
coisa", declarou ele. (laís Fer-
nandes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Paolla Oliveira rasgou elogios ao namorado,
Diogo Nogueira, com quem assumiu a relação
há uma semana. "Se posso falar alguma coisa
é que estou tendo a sorte de conhecer o Diogo
mais de perto. Ele tem uma luz enorme, pode-
rosa, potente", afirmou à revista 'Ela'. Atriz
disse ainda ter se surpreendido com 'shipper'
ao casal. "Eu, que sempre tentei blindar meus
relacionamentos, de repente me vi nessa si-
tuação. Mas está bom, está leve", apontou
Paolla. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)

Paolla Oliveira descreve namoro com Diogo
Nogueira e elogia cantor: 'Luz enorme'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pede muito diálogo e
consenso da sua parte para con-
seguir se relacionar com as pes-
soas à sua volta. o dia pode ser
pesado e cheio de discussões se
não conseguir sair de radicalismos
e verdades absolutas. a vida pode
estar te mostrando o caminho,
então não seja tão teimoso.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Dia de produtividade, de tirar
da frente tarefas e de abrir espaço
para o novo. bom dia também
para vendas, negócios e trocas.
o dia pede cuidado com o mau
uso do dinheiro e pede para não
se comprometer demais com coi-
sas das quais depois pode não
dar conta. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia está propício para
estudos e planejamento para o
futuro. Pode ser um bom dia para
recalcular a rota e fazer revisões
de setores da vida. Hoje o dia
pode estar muito filosófico e cheio
de insights. bom dia para con-
versas terapêuticas. Tome cuidado
com as crises.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer situações
desafiadoras para que você so-
lucione, inclusive situações que
nem são suas, mas que acabam
atravessando seu caminho para
que você exerça sua generosi-
dade, portanto hoje é dia de
doação, de ajudar as pessoas
mais diversas. o dia também
pede autocontrole.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia traz conselhos de amigos
e pessoas parceiras. vale a pena
ouvir e fazer um balanço para
conseguir fazer suas escolhas e
sair de situações dúbias. seus pla-
nos podem estar agora na mão
de terceiros, ou seja, é dia de es-
perar respostas: tome cuidado
com ansiedades.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz a necessidade de
escolhas. excessos serão ruins
para o seu dia, então diminua o
ritmo. abandone as ansiedades.
o trabalho pode estar precisando
de um toque de organização e
diálogo. busque se aliar a pessoas
que trabalham com você de for-
ma amigável.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Tome cuidado com indecisões.
o dia pede solução e um olhar
apurado para o futuro. É momento
de deixar o passado para trás. Tome
cuidado com a teimosia e com a
dificuldade de aceitar o novo. brigas
e discussões podem acontecer,
principalmente entre casais. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a família pede atenção e cui-
dados. as emoções podem estar
remexidas e a sua vitalidade, mais
baixa. Pode ser um dia excepcional
para diminuir o ritmo e ficar mais
quieto. situações desafiadoras
exigirão soluções novas. não vai
adiantar tomar as mesmas deci-
sões de sempre.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia favorece os acordos. É
importante ter muita atenção
àquilo com o qual você se com-
promete. Tome cuidado para não
querer abraçar o mundo e acabar
perdendo o foco. Passividade de-
mais pode ser o problema das
relações amorosas. É importante
resolver as dúvidas. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia favorece a leveza. Para
levar este dia, o ideal é abandonar
a necessidade de controle e seguir
para um caminho de cooperação.
o desafio é saber delegar e pedir
ajuda, em vez de querer fazer
tudo sozinho, porque isso pode
sobrecarregar seu corpo e sua
saúde pode ficar frágil. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz a potencialidade de
você conseguir ser mais criativo,
mas é importante manter uma
postura de leveza, senão pode
apenas ver dificuldade em tudo e
não absorver as oportunidades.
o dia pode trazer dificuldades nas
relações, pois você estará mais
voltado mais para si mesmo.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje você pode estar mais
conselheiro do que nunca, ouvin-
do as reclamações de todo mundo
e não conseguindo se expressar.
Tome cuidado para não guardar
mágoas ou ficar remoendo his-
tórias do passado. você pode se
sentir indisposto também. as ener-
gias pedem recolhimento.
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Lanna Oliveira

São 80 anos de muita ousa-
dia, afronte e admiração do
cantor Ney Matogrosso. Ani-
versariando, ele recebe home-
nagens por onde passa pela
história que construiu dentro
da música popular brasileira.
Um nome de relevância, ele
trouxe para os palcos sua ex-
periência como ator teatral e
conseguiu transcender a mú-
sica com sua interpretação.
Sua carreira tomou proporções
tão grandiosas que sua arte
andrógena embaralhou noções
de masculino e feminino, de
novo e antigo. Sua voz e ima-
gem falam por si só.

Dizer que Ney Matogrosso
é um dos maiores cantores do
Brasil de todos os tempos já
chega a ser redundante pela
singularidade da voz e pela
honestidade na construção da
obra. Contudo, a magnitude
do intérprete extrapola a maes-
tria do canto. É que Ney sem-
pre foi artista de palco. Gravou
dois discos com o Secos & Mo-
lhados e 36 álbuns na disco-
grafia solo iniciada em 1975.
Muitos destes discos venderam
bem, mas a razão maior de to-

dos eles sempre pareceu ter
sido a transposição do reper-
tório para o palco.

Com uma vida pautada na
discrição, Ney sempre deixou
para os palcos suas opiniões e
atitudes. Ele ganhou destaque
em 1973 à frente do grupo Se-
cos & Molhados, indo contra
toda a repressão que assolava
os anos 1970 no Brasil. A alta
carga erótica de Ney Mato-
grosso sempre fascinou admi-
radores e afrontou detratores
na mesma medida passional.
Pelo menos uma década antes
de Madonna, Ney Matogrosso
pôs o sexo em pauta mesmo
quando a voz se limitava a
cantar as letras das músicas.

Mesmo explorando seu lado
feminino, nunca exacerbou
sua orientação sexual. Assu-

midamente gay, nunca foi im-
pedido de atrair mulheres, os
homossexuais e as crianças.
Estas sobretudo na época do
Secos & Molhados, enquanto
intrigou a parcela masculina
menos identificada com as li-
berdades de gênero. Liberdade,
algo que sempre norteou sua
vida, desde antes da fama,
quando ainda era servidor da
aeronáutica. Usou da sua voz,
do seu corpo e de sua imagem
para lutar contra a tirania e
defender os animais, a natu-
reza e o sexo.

Antes do espetáculo
Batizado Ney de Souza Pe-

reira, é filho de Antônio Ma-
togrosso Pereira e Beita de
Souza Pereira. Por seu pai ser
militar, Ney teve uma infância

nômade, mudando de cidade
com frequência, talvez daí te-
nha vindo sua ânsia por li-
berdade. O nome artístico que
adotou mais tarde é uma re-
ferência a seu estado de nas-
cimento, Mato Grosso do Sul.
Ney nasceu na cidade de Bela
Vista, fronteira com o Para-
guai. Desde cedo demonstrou
dotes artísticos, cantava, pin-
tava e interpretava.

Ao completar 18 anos as-
sumiu sua homossexualidade,
e decidiu deixar a casa de sua
família para ingressar na
Aeronáutica. Nesta época Ney
ainda estava indeciso quanto
à futura profissão. Gostava de
ler sobre teatro e música, e
desde a adolescência cantava
em bares e cabarés de sua ci-
dade natal e cidades próximas,

com um grupo de amigos seus,
todos os fins de semana. De-
sistiu, então, de servir as forças
armadas, e acabou indo morar
em Brasília, na casa de seu
primo, onde começou a tra-
balhar no laboratório.

Alguns anos depois, foi con-
vidado para participar de um
festival universitário, onde
chegou a formar um quarteto
vocal. Depois disso, atuou dan-
çando e cantando em um pro-
grama de televisão. Também
concentrou suas atenções no
teatro, decidido se profissio-
nalizar na área e ser ator.
Atrás deste sonho, deixou a
Capital Federal e desembarcou
no Rio de Janeiro em 1966,
onde passou a viver da con-
fecção e venda de peças de
artesanato em couro. Ney ado-
tou completamente a filosofia
de vida hippie.

Neste período, viveu entre
o Rio, São Paulo e Brasília, até
conhecer o produtor musical
João Ricardo, que procurava
um cantor de voz aguda para
um conjunto musical e convi-
dou Ney para ser o cantor do
grupo Secos & Molhados, com
o qual gravou dois discos, am-
bos autointitulados e lançados
pela extinta gravadora Conti-
nental, entre 1973 e 1974. O
álbum chegou a marca de um
milhão de cópias vendidas e
gerou vários sucessos, como
‘Rosa de Hiroshima’, poema
de Vinicius de Moraes musi-
cado por Gerson Conrad. (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

EsTREias

Jungle Cruise (Jungle Cruise,
2021, eua). Duração: 2h08min.
Direção: Jaume Collet-serra.
elenco: emily blunt, Dwayne
Johnson, Jesse Plemons. Gêne-
ro: aventura. Jungle Cruise gira
ao redor do malandro e brin-
calhão Frank Wolff (Dwayne
Johnson), capitão do barco la
Guilla. ele é contratado pela
Dra. lily Houghton (emily blunt)
e seu irmão mcGregor (Jack
Whitehall) para levá-los em uma
missão pelas densas florestas
amazônicas com a intenção de
encontrar uma misteriosa ár-
vore com poderes de cura que
poderá mudar para sempre o
futuro da medicina. no cami-
nho, eles viverão inúmeros pe-
rigos, enfrentando animais sel-
vagens e até mesmo forças so-
brenaturais. Cinemark Flam-
boyant: 14h50, 17h45, 20h40.
Cinemark Passeio das Águas:
14h40, 17h40, 20h40. Kinoplex
Goiânia: 15h30, 18h10, 20h20,
20h50. Cineflix aparecida: 14h,
16h30, 19h10, 21h30, 21h50.
Cineflix buriti: 16h, 19h, 21h10.

Tempo (old, 2021, eua). Dura-
ção: 1h48min. Direção: m. night
shyamalan. elenco: Gael García
bernal, vicky Krieps, rufus se-
well. Gênero: suspense, fanta-
sia. estrelado por Gael Garcia
bernal, Tempo acompanha
uma família durante uma via-
gem para uma ilha tropical.
Quando chegam em uma praia
deserta, algo estranho começa
a acontecer: todos passam a
envelhecer rapidamente, anos
inteiros passam em questão
de minutos. eles, então, preci-
sam descobrir o que está acon-
tecendo antes que suas vidas
sejam encurtadas drasticamen-
te. Cinemark Flamboyant:
15h30, 18h20, 21h. Kinoplex
Goiânia: 13h10, 21h20. Cineflix
aparecida: 17h, 21h40. Cineflix
buriti: 15h20, 19h, 21h30.

Blackpink - The Movie (blaCK-
PinK The movie, 2021, Coreia
do sul). Duração: 1h40min. Di-
reção: oH Yoon-dong, JunG

su-yee. elenco: isoo, Jennie,
rosÉ, lisa. Gênero: musical.
blaCKPinK, o grupo feminino
que conquistou o mundo, ce-
lebra o 5º aniversário de sua
estreia com o lançamento do
filme blaCKPinK THe movie,
que também é um presente
especial para os “blinK” (como
são chamados os fãs do grupo)
revisitarem memórias antigas
e curtirem as performances
arrebatadoras com um astral
festivo. Por mais agitados que
tenham sido os últimos cinco
anos, todas as memórias, ale-
grias no palco e seus momen-
tos brilhantes foram compila-
dos e transformados no filme
blaCKPinK THe movie, um
presente para todos os fãs. Ci-
nemark Flamboyant: 15h,
17h45, 20h25.

EM CaRTaZ

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 licença
sabática para proteger Darius
(samuel l. Jackson) e sonia
(salma Hayek), o casal estra-
nho mais letal do mundo. en-
quanto bryce é levado ao limite
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: 18h40,
21h15. Cinemark Passeio das
Águas: 18h45, 21h15. Kinoplex
Goiânia: 13h20, 19h20. Cineflix
aparecida: 17h15, 19h20. Ci-
neflix buriti: 17h, 18h50, 21h30.

Em Um Lugar Silencioso -
Parte 2 (a Quiet Place Part ii,
2021, eua). Duração: 1h37min.
Direção: John Krasinski. elenco:
emily blunt, John Krasinski, Cil-

lian murphy. Gênero: suspense,
fantasia, terror. em um lugar
silencioso - Parte 2, logo após
os acontecimentos mortais do
primeiro filme, a família abbott
(emily blunt, millicent 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
únicas ameaças que os obser-
vam pelo caminho de areia.
Cinemark Flamboyant: 15h15,
17h40, 20h10. Cinemark Pas-
seio das Águas: 15h30, 16h20,
20h40, 21h10. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h50, 17h10, 19h10,
21h30. Cineflix aparecida:
14h50, 19h35, 21h45. Cineflix
buriti: 16h50, 16h20, 21h40.

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
desaparecido Jakob (John Cena).
Trata-se de um assassino habi-
lidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize Theron), vilã
de velozes & Furiosos 8. Para

enfrentá-los, Toretto vai precisar
reunir sua equipe novamente,
inclusive Han (sung Kang), que
todos acreditavam estar morto.
Cinemark Flamboyant: 15h40,
17h10, 19h10, 20h30. Cinemark
Passeio das Águas: 16h55, 18h,
20h05, 20h20. Kinoplex Goiânia:
14h20, 17h20. Cineflix apareci-
da: 16h05, 19h, 21h55. Cineflix
buriti: 17h, 20h.

Viúva Negra (black Widow,
2021, eua). Duração: 2h14min.
Direção: Cate shortland. elen-
co: scarlett Johansson, Florence
Pugh, rachel Weisz. Gênero:
ação, espionagem, aventura.
no novo filme da marvel stu-
dios, ‘viúva negra’, natasha
romanoff (scarlett Johansson)
precisa confrontar partes de
sua história quando surge uma
conspiração perigosa ligada
ao seu passado. Perseguida
por uma força que não irá pa-
rar até derrotá-la, natasha terá
que lidar com sua antiga vida
de espiã, e também reencon-
trar membros de sua família
que deixou para trás antes de
se tornar parte dos vingado-
res. Dirigido por Cate shortland
e produzido por Kevin Feige,
‘viúva negra’, é o primeiro fil-
me da fase quatro do universo
Cinematográfico marvel. Cine-
mark Flamboyant: 17h15,
20h20. Cinemark Passeio das
Águas: 17h, 20h. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h30, 18h20, 21h10. Ci-
neflix aparecida: 18h45. Cine-
flix buriti: 15h, 20h20.

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
começam a aumentar, uma
nova ameaça impulsiona os
dois clãs em uma aventura épi-
ca que os força abraçar suas
diferenças, extrair forças um
do outro e construir um futuro
juntos. Cinemark Flamboyant:
14h40, 16h10. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h30, 15h25,
17h55. Kinoplex Goiânia: 17h.
Cineflix aparecida: 14h20. 

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 mar-
tin-Green. Gênero: animação,
comédia, família. em space
Jam: um novo legado, a inte-
ligência artificial, al G (Dom
Cheadle) sequestra o filho de
lebron James e envia o len-
dário jogador dos los angeles
lakers para uma realidade pa-
ralela, onde vivem apenas os
personagens de desenho ani-
mado da Warner bros. Para
resgatar o seu filho, ele preci-
sará vencer uma partida épica
de basquete contra superver-
sões digitais das maiores es-
trelas da história da nba e da
Wnba. Para essa dura missão,
King James terá a ajuda de
Pernalonga, Patolino, lola
bunny, dentre outros perso-
nagens. Cinemark Flamboyant:
14h30, 15h10, 18h. Cinemark
Passeio das Águas: 15h, 17h50.
Kinoplex Goiânia: 14h30. Ci-
neflix aparecida: 14h50, 16h20.
Cineflix buriti: 17h50.

Aos 80 anos, Ney
Matogrosso é a
revolução da
música popular
brasileira

A magnitude do intérprete extrapola a maestria do canto, é que Ney sempre foi artista de palco

Filme 'Em Um Lugar Silencioso - Parte 2' segue em cartaz

tCINEMA

A ambiguidade de um ser artístico
Rita Vicente



Pedro Jordan

Uma tecnologia muito útil
e ampla, a telemetria não se
restringe apenas a caminhões
e carros convencionais, é tam-
bém uma ótima aliada das
máquinas agrícolas, capaz de
intensificar os resultados ob-
tidos no campo.

A telemetria consiste em
realizar coleta e transmissão
de dados à distância. Por meio
do equipamento instalado no
veículo, as informações de
condução são coletadas ge-
rando eventos que são repas-
sados via rede celular (GSM)
para o sistema, onde o gestor
recebe as informações com-
pletas e pode acompanhar
cada movimentação e erro
de condução do carro.

Com isso é possível ter a
análise completa da direção
dos veículos e tomar deci-
sões mais assertivas com
base nos dados, aplicando
ações para melhorar os re-

sultados da produção. 
De acordo com Ana Clara,

que é assessora de comuni-
cação da empresa  Rota Gyn,
que trabalha no segmento, A
telemetria veicular é uma tec-
nologia que coleta informa-
ções de um veículo de forma
remota. “Dados como veloci-
dade média e instantânea,
distância percorrida, locali-
zação, consumo de combus-
tível e tempos de parada são
alguns dos índices que o sis-

tema pode captar”, salienta.
Ao agregar tecnologia e

agronegócio, e tornar colhei-
ta mais inteligente os pro-
dutores conseguem econo-
mizar tempo, tomar decisões
mais assertivas, identificar
oportunidades de economia
de custos e aumentar a pro-
dutividade.

Mas como a telemetria pode
ser usada no agronegócio?

O sistema identifica diver-
sos fatores importantes para

a melhor gerenciamento das
máquinas em campo, como a
distância percorrida, a velo-
cidade, o consumo de com-
bustível, a temperatura e ro-
tação do motor, em alguns ca-
sos é viável acompanhar o
processo de aplicação de in-
sumos, como sementes e fer-
tilizantes, entre outros dados.

A partir dessas informa-
ções é possível identificar
qual é a condição em que a
máquina ou automóvel está
sendo operado e verificar
quaisquer erros de condução,
desvios de rotas e evitar pro-
blemas futuros.

Outro benefício é a dimi-
nuição dos custos. A partir das
informações precisas que são
enviadas ao sistema, o gestor
tem poder para tomar decisões
mais assertivas, resultando em
menos custos na hora de apli-
car insumos e na manutenção
de equipamentos.

Além de gerar mais produ-
tividade, com o controle total
do que está acontecendo com
os veículos e maquinários na
lavoura e com o histórico da
operação. A telemetria torna
esse processo mais produtivo,
possibilitando também a oti-
mização desses dados para o
planejamento de futuras sa-
fras. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Sistema de última
geração, criado
dentro dos boxes de
fórmula 1 é usado
no campo na busca
por mais eficiência
operacional,
segurança e
proteção ao meio
ambiente 

Telemetria melhora a execução
e gera benefícios ao agronegócio

Tecnologia auxilia
em diversas pontas
de trabalho no
campo

OS PARâMetROS

os parâmetros a serem
avaliados vão variar
conforme a necessi-
dade da empresa, e são
diversos, veja abaixo:

l consumo de combustí-
vel

l posicionamento do veí-
culo

l velocidade máxima
l horas trabalhadas
l local de produção
l locais de parada
l velocidade instantânea
l pressão do óleo do

motor
l pressão do corte de base
l rotações por minuto do

equipamento
l temperatura do motor
l horas do equipamento

ligado
lmotor ocioso
l eficiência durante a ope-

ração

É uma ferramenta que veio
otimizar os meios de pro-
dução e provar que o agro-
negócio é um setor
inovador e em crescimento
constante. 








