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leia nas Colunas

Xadrez: Roberto Naves (PP)
diz que política de Goiás passa
por Anápolis.  Política 2

Jurídica: TRF1; meros indícios
justificam ação de improbida-
de administrativa. Cidades 10

esplanada: Gatos na rede elé-
trica causa problemas em
point turístico. Política 6

Estimado em R$ 89 bilhões, o pagamento de precatórios pode reduzir a capacidade do Governo Federal de am-
pliar o Bolsa Família. Programa social é principal aposta da reeleição de Bolsonaro em 2022. Política 2

Pagamento de ativos compromete extensão do Bolsa Família
imbróglio

Viabilidade da exploração
do corredor Norte-Sul
depende de investimentos
Acordo da prefeitura de Goiânia com empresa que
irá explorar corredor Norte-Sul do BRT na Capi-
tal demanda atenção com investimentos para me-
lhoria no transporte público. Especialista em
trânsito diz que desistência de ação judicial foi atí-
pica e que falta de investimentos pode sucatear

trecho que levará entre 40 e 50 anos para que o
empreendimento tenha o retorno esperado devido
a falta de adensamento na região. Discussão so-
bre a operação se arrasta desde 2018, após o Mi-
nistério Público Federal (MPF) recomendar que
a licitação do trecho. Cidades 11

Meio-campista, que vem sendo
utilizado com as ausências de al-
guns atletas no setor, foi elogia-
do por Adson Batista após ter
marcado na Série A, no empate
diante do América-MG.
Esportes 8

Gabriel baralhas
quer renovar com
o Atlético-GO

Jota Eurípedes

Atraso na sinalização pode
provocar acidentes em Goiânia

Demora para acompanhar o ritmo do asfaltamento na Capital pode aumentar aci-
dentes, além de atrapalhar na formação de novos motoristas. Falta de pintura de
faixas faz com que motoristas invadam áreas destinadas a pedestres. Cidades 9

Grupo inicia
debate sobre
Código Tributário
Proposta de aplicação de alí-
quota única deve entrar em de-
bate com o início das discus-
sões do novo Código Tributário
de Goiânia. A medida, que não é
bem vista por diversos setores da
sociedade, será analisada pelo
grupo de trabalho da Prefeitura.
Política 5

Volta às aulas
dobra trabalho
dos professores
O retorno presencial das aulas
trouxe o dobro de trabalho para
os professores. Isto porque todas
as atividades que foram destina-
das aos alunos precisam ser fei-
tas nos formatos de Ensino a Dis-
tância e impresso.
Cidades 10

Ceasa propõe
transformar
lixo em solução
Adoção de medidas para uma
melhor gestão dos resíduos sóli-
dos é solução sustentável.
Cidades 11

Despesas com
Covid-19 caem
75% até julho
Dados mostram quedas nas des-
pesas do Governo Federal no
combate a pandemia deste ano.
Economia 4

Fim das férias leva mais turistas para Rio
Quente, que amplia programação Essência 13

Essência



O Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se reuni-
rá nesta quarta-feira (4) com o presidente da Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021
(Cop26), Alok Sharma, para discutir detalhes da participa-
ção do Brasil no evento, em novembro, a ser realizado em
Glasgow, Escócia. 

Na última semana, Joaquim Leite afirmou, em reunião
com ministros de cerca de 50 países, que a redução de emis-
sões deve ser acompanhada de pagamento por resultado pre-
visto no Artigo 5ª do Acordo de Paris. 

Joaquim Leite participou de encontro bilateral com o En-
viado Especial da Presidência dos Estados Unidos para o cli-
ma, John Kerry, no dia 25 de julho e reafirmou a posição bra-
sileira, além de citar dificuldades no combate ao desmata-
mento ilegal na Amazônia brasileira. Segundo do ministro,
a “despeito de seu potencial”, já reconhecido pela Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima,
o instrumento “permanece subutilizado por doadores e paí-
ses desenvolvidos”. 

Segundo nota informativa divulgada pelo Ministério do
Meio Ambiente, o Ministro Joaquim Leite fez foi crítico em
relação à proposta de contribuição financeira dos Estados
Unidos por meio de fundo de investimentos privado.

Joaquim Leite teria afirmado que o engajamento do se-
tor privado é importante e deve ser estimulado, mas a coo-
peração deve ser via doações governamentais públicas.
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Ministro do
Meio Ambiente
reúne com
Cúpula do Clima

Raphael Bezerra

O Planalto negocia conter o
“meteoro” que pode atingir as
contas públicas caso o paga-
mento das dívidas decorrentes
de decisão judicial - os preca-
tórios -  seja feito de forma in-
tegral. Os ânimos entre o Exe-
cutivo na figura do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) e
o Poder Judiciário, que já anda
acirrado por conta das inves-
tidas pela implementação do
voto impresso, podem piorar
caso uma negociação não se
concretize. O governo estuda a
possibilidade de parcelar os
R$ 89 bilhões de ativos que de-
vem ser incluídos já no orça-
mento de 2022. A cifra pode
corroer as pretensões do Go-
verno de estender o Programa
Bolsa Família em 50% além de
outros programas que são ca-
ros para o governo.

O pagamento dos ativos
deve sair das despesas não ob-
rigatórias, o que reduz o poder
de atuação do Planalto, Estados
e Prefeituras em programas
sociais dentro do Teto de Gas-
tos. Em 2021, o orçamento es-
timado para o Bolsa Família é
de R$ 34,89 bilhões, atendendo
a 15,2 milhões de famílias. Com
a ampliação do programa, a
verba prevista pode chegar a
R$ 65 bilhões. 

Entre as medidas avalia-

das pelo Governo estão o par-
celamento dos ativos ou o
pagamento das dívidas em
até R$ 60 mil. Ativos acima de
R$ 66 mil, o governo propõe
o pagamento em até 10 anos.
De qualquer forma, seria ne-
cessária uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
- ainda em elaboração -, o
que pode paralisar os traba-
lhos legislativos, que tem na
pauta de prioridades a Re-
forma Administrativa e a Re-
forma Tributária, além da
privatização dos Correios.

Na esteira de prioridades
do governo Bolsonaro está a
ampliação do Bolsa Família
para R$ 300. Além do progra-
ma social, o presidente está de
olho nas eleições do ano que
vem, e a distribuição de renda
após uma crise sanitária, fiscal
e econômica pode elevar a
avaliação do governo perante
os eleitores.

A reaproximação do presi-
dente com o chamado Centrão
faz parte de uma estratégia
para a ampliação do programa
social. Em entrevista à Rádio
ABC, o presidente disse que é
preciso conquistar a maioria
no Congresso para o novo va-
lor. Eu preciso corrigir o Bolsa
Família. A média está em
R$192. Como vou corrigir? Por-
que a inflação está aí. É um as-
sunto importante”, disse.

Governo propõe PEC para parcelar
pagamento das dívidas de precatórios

A reaproximação do

presidente com o

chamado Centrão

faz parte de uma

estratégia para a

ampliação do

programa social

Roberto Naves diz que política
de Goiás passa por Anápolis 

Em campanha para emplacar o presidente do
Progressistas, Alexandre Baldy, na chapa Caiadista
de 2022, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves
(PP), é enfático em destacar a cidade no cenário
estadual, não só quando se fala em industriali-
zação. “A política de Goiás passa por Anápolis”,
pontua. A articulação para incluir Baldy como can-
didato ao Senado enfrente o
congestionamento de
postulantes para a
vaga, a exemplo de
Henrique Meirelles
(PSD). Também tem
sido cogitado o nome
de Iris Rezende
(MDB) e o do depu-
tado federal e pre-
sidente do Republi-
canos, João Cam-
pos; e ainda Lis-
suaer Vieira
(PSB), presi-
dente da Ale-
go, que, a princípio,
está de olho na Câ-
mara dos Deputados. 

Reencontro  
E justamente nesta terça-feira, Caiado irá nova-

mente a Anápolis, para inaugurar a estação de tra-
tamento de água, ao lado de Roberto Naves. 

Saneago  
A expectativa na retomada dos trabalhos na As-

sembleia Legislativa se dá em relação a projeto que
o Governo deve enviar à apreciação dos deputados
que tem como foco a Saneago. O teor da matéria ain-
da não foi divulgado. 

Minoria  
Nas eleições de 2020, em Goiás, 7.914 eram mu-

lheres, ou 33,5%, e desse total, 424 foram eleitas, che-
gando a 14,2%, de acordo com dados do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE). 

Na cadeia  
Não foi desta vez que o prefeito de

São Simão, Francisco de Assis Peixo-
to, conseguiu se livrar das grades. A
Justiça manteve a prisão preventiva
dele, que é acusado de assédio sexual
contra menores. 

Relatoria  
A Câmara de Goiânia define ainda

semana qual vereador irá relatar o
projeto do Executivo que trata da taxa
de limpeza pública, prevista para entrar
em vigo em 2022. 

FGM 
Em mais um movimento que isola o

prefeito Gustavo Mendanha (MDB), a
Federação Goiana dos Municípios (FGM),
comandada pelo prefeito de Campos
Verdes, o emedebista Haroldo Naves,
encampa a ideia de aliança do partido
com o Democratas de Ronaldo Caiado. 

Decisão  
Este semestre será decisivo para o

conselheiro do TCE, Sebastião Tejota, so-
bre eventual decisão de disputar man-
dato eletivo nas eleições de 2022. Ex-pre-
sidente da Alego, Tejota aguarda sinais
de como ficará a chapa governista para
a tomada de decisão. 

2 A Associação dos Magistrados
de Goiás tem promovido sucessivas
reuniões com deputados federais
da bancada goiana no Congresso
Nacional, para discussão de pautas
de interesse da magistratura. 
2 Produtor rural, o deputado Amauri
Ribeiro (Patriota) foi à Federação da
Agricultura e Pecuária para discutir,
segundo ele, soluções para demandas
de invasões de propriedades.  

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Pagamento de precatórios coloca
em risco aumento do Bolsa Família

Discussão será sobre a participação brasileira na Cop26

Guedes nega calote
O governo deve encami-

nhar o Orçamento do próxi-
mo ano ainda o final deste
mês e a inclusão da forma
como serão pagos os preca-
tórios é avaliado com preo-
cupação pelo Planalto. O Mi-
nistro da Economia Paulo
Guedes diz que não existe a
possibilidade de calote na
dívida e que os ativos de até
R$ 60 mil serão pagos de
forma imediata.

“Estamos ainda processan-
do. As informações estão che-
gando. Pode ter certeza de que
nós não furaríamos o teto –não
é por causa do Bolsa Família.
Tudo está sendo programado.
Agora, às vezes vem coisas dos
outros Poderes que nos atin-
gem e aí nós temos que fazer
um plano de combate imedia-
to. Já tem uma fumaça no ar”,
disse o ministro. (Especial
para O Hoje)
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A hora do Legislativo
mostrar sua independência

Margarete Chinaglia

Na escola, há crianças que sentem como um
turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tem-
po: são lápis e borracha que insistem em ficar no
chão, papéis amassados que voam, ruídos nos
corredores, o vento bagunçando as árvores, os
carros buzinando, colegas de classe disputando
atenção e um adulto falando coisas que o aluno
não sabe, o tempo todo. Esses são os dilemas na
vida de quem tem TDAH – Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade.

Apesar de serem bem comuns, esses detalhes do
cotidiano são grandes desafios para a criança com
TDAH. Os resultados logo aparecem: notas baixas,
conversas paralelas e/ou não saber o que foi falado
durante a aula, ter sentimentos confusos e mistu-
rados emocionalmente, além de usar o ambiente es-
colar para brincadeiras emocionantes.

Também é comum a criança receber punições
dos pais quando eles não correspondem com re-
sultados satisfatórios na escola. Por sua vez, os pro-
fissionais da educação também punem o aluno que
não cumpre regras na sala de aula: quando não fi-
cam quietos, andam e incomodam outros alunos
ou interrompem a aula a todo momento.

A tendência dos pais e dos professores é ad-
vertir e irritar-se com eles, perdendo a paciência
até chegar ao castigo. Isto leva a uma rejeição em
sala de aula, na escola, entre os amigos e, às ve-
zes, até na própria família. Os pais não entendem,
trocam de escola e tudo se repete.

O sentimento da criança com TDAH é de im-
potência. Quando percebem que se esforçam ao
máximo, mas normalmente com muitas falhas, de-
sistem de tentar, ficam com baixa autoestima, an-

siedade e passam a se desinteressar pelos estudos.
Cada pessoa tem uma expectativa, mas não

podemos exigir de quem tem TDAH que aten-
dam o que esperamos dele. Há uma diferença.
Por exemplo, não é que ele não queira fazer do
seu jeito ou como a sociedade espera. Ele não
consegue atender esta satisfação. Porém, pode-
se fazer de outra maneira, usando sua criativi-
dade e habilidade para cumprir o necessário
para seguir em frente.

Quando pais e professores utilizam o reforço po-
sitivo, ou elogios diante de progressos e pequenas
conquistas, promove-se a autoestima e a pessoa
com o transtorno passa a superar as dificuldades
indo por outros caminhos que até então ninguém
pensou em ir, mas que o levará por experiências
positivas, com bons resultados.

Mesmo não tendo notas brilhantes em to-
das as matérias, as crianças com TDAH que ti-
verem boa autoestima, com muita motivação
e incentivo apresentarão resultados satisfa-
tórios, mesmo que estes sejam regulares no
seu ponto de vista. O conjunto vale mais do
que a própria obra!

É bom lembrar que
não é uma questão de
inteligência. Há com-
provação científica de
que quem tem TDAH
pode ter inteligência
normal ou até acima
da média. A diferença é
seu grande talento! O in-
centivo e o estímulo são
a melhor ferramenta
para o sucesso!

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

Estamos numa semana da mais alta impor-
tância para a vida política brasileira. Enquanto os
presidentes da República e do Tribunal Superior
Eleitoral divergem quanto à obrigatoriedade de
impressão dos votos nas urnas eletrônicas – o pri-
meiro a favor e o segundo contra a exigência – vi-
mos multidões indos às ruas no domingo a favor
da inovação que, na concepção dos defensores, é
a garantia da possibilidade de recontagem dos vo-
tos em caso de dúvida. Caberá à comissão espe-
cial de deputados, na sessão da quinta-feira, dia
5, decidir se aprova ou não a PEC 135/2019, que
cria a obrigatoriedade de impressão. Depois, no
plenário, a matéria precisará de 308 votos. Espera-
se que os congressistas tenham toda a liberdade
e altivez para optar por aquilo que entendam me-
lhor para o processo eleitoral e sirva adequada-
mente os interesses nacionais. Não devem aque-
les senhores e senhoras – investidos na condição
de representantes do povo – quedar-se a pressões.
Sua tarefa é votar pelo que lhes pareça o melhor
e se coadune com seu compromisso com a gran-
de massa eleitora na hora em que pediram o voto.

Embora os presidentes – da República e do TSE
– tenham suas posições, é ilegítimo que pressio-
nem os membros do Legislativo – o poder insti-
tucional competente para decidir – a votarem de
acordo com uma ou outra preferência. Como au-
toridades institucionais, ambos já externaram
suas opiniões e agora devem se guardar e sere-
namente esperar pelo resultado para, além dis-
so, tomar as providências que lhes couberem
para que este se cumpra como determina a le-
gislação vigente. Se a decisão sobre a PEC 135 for
promulgada antes do dia 2 de outubro, terá de va-
ler já para o pleito de 2022. É o principio da anua-
lidade, determinado pelo artigo 16 da Constitui-
ção, que diz: “A lei que alterar o processo eleitoral
entrará em vigor na data de sua publicação, não
se aplicando à eleição que ocorra até um ano da

data de sua vigência”.
A discussão levantada em torno da impressão

ou não do voto em cada urna é mais um fruto da
nefasta polarização política estabelecida no país.
As aventuras e desventuras políticas vividas du-
rante o período 1985/2021 e as narrativas – a
maioria delas sofismáticas – criadas pelos apea-
dos do poder, nos trouxeram a esse quadro difí-
cil, que se agrava por decisões como a reabilita-
ção do ex-presidente Lula e a invasão pelo Su-
premo Tribunal Federal de atribuições perten-
centes aos poderes Executivo e Legislativo. O am-
biente de incessante disputa (mesmo nos mo-
mentos em que não há o que concretamente dis-
putar) atrapalha o andamento do país e princi-
palmente as reformas que o governo tem de rea-
lizar, independente de sua orientação ideológica.

A postura dos parlamentares na votação pre-
vista para esta semana é de fundamental im-
portância para o andamento da vida política na-
cional e, principalmente, para a preservação e até
a melhora da hoje desgastada imagem do Poder
Legislativo. Executivo e Judiciário já externaram
suas opiniões sobre o voto impresso. Agora a res-
ponsabilidade é dos parlamentares; eles têm de
debruçar sobre o projeto e, com toda indepen-
dência que o voto popular lhes confere, aplicar o
que suas consciências e conhecimento da maté-
ria determinam pela lisura, regularidade e aper-
feiçoamento do processo eleitoral. Até porque,
eleições justas, segu-
ras e sustentáveis,
constituem requisito
indispensável para a
manutenção do regi-
me democrático.

Rejeite-se qualquer
tipo de autoritarismo e
mantenha-se a inde-
pendência do Poder
Legislativo. Isso é bom
para a Nação...

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves é dirigente da
ASPOMIL

Margarete Chinaglia é au-
tora dos livros “Desatando
os Nós do Transtorno do
Déficit de Atenção 

Segurança nos hospitais 
Em um cenário de pandemia, os médicos estão

mais vulneráveis do que nunca. Isto porque eles
podem ser contaminados pela doença a qualquer
momento e até agredidos em certas situações. Por
isso, é fundamental que haja mais segurança nas
unidades de saúde de Goiânia. Trata-se de uma me-
dida para proteger e orientar os profissionais e a po-
pulação em casos de violência. Há diversos relatos
de médicos que foram violentados por familiares de
vítimas da Covid-19 e isso não pode continuar acon-
tecendo. É uma pena que as pessoas tentem desmo-
ralizar os profissionais que atuam contra a doença. 

Renata Guedes
Goiânia

Suicídio
Goiás registrou mais de 2 mortes por dia no úl-

timo mês. Este quantitativo é bastante preocupante
e nos faz refletir como as pessoas precisam se tra-
tar e entender o seu lugar no mundo. Eu tenho pas-
sado por momentos difíceis nesses últimos dias,
com crises de ansiedade e dor no coração. No meu
caso, eu não tenho vontade de me matar, mas vejo
que muitas pessoas ainda não tem esse autocon-
trole e a visão de que tudo irá passar. São regis-
trados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil. O tema precisa ser divulgado para que as
pessoas procurem ajuda. 

Cecília Lopes
Goiânia

{
O empresário se
sente respeitado e
sabe que pode
pleitear o incentivo
fiscal do seu próprio
escritório, não
precisa de padrinho

Ronaldo Caiado Em agenda em Itum-
biara, na região Sul do Estado. Ele  vis-
toriou obras executadas pela Agência
Goiana de Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) que totalizam R$ 10 mi-
lhões em investimentos. Mais de R$
8,5 milhões são referentes aos servi-
ços de implantação do sistema de dre-
nagem e o alargamento da pista da
GO-206, e de revestimento primário
contínuo de asfalto na GO-419.

TDAH e os desafios na escola
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@jornalohoje
“realmente é uma forma de tornar legal os
fura filas. inclusive a imprensa se aproveitou
, os PMs entre outras classes que tem ape-
nas uma coisa em comum a força política e
popopulista”, comentou o internauta sobre
ação conjunto, o Governo estadual não teria
autonomia para estabelecer prioridades à
margem do Ministério da saúde.

Edson José

@ohoje
“e que isso sirva de aviso para todos os
homofóbicos que acham que ficarão im-
punes para sempre”, comentou o inter-
nauta sobre a perda de patrocínios e a
queda do instagram de sikêra Junior após
comentários homofóbicos.

Igor Afonso

@jornalohoje
na volta do recesso do Poder Judiciário, o
presidente do supremo Tribunal Federal
(sTF), Luiz Fux, afirmou que "harmonia e in-
dependência entre os poderes não impli-
cam impunidade de atos que exorbitem o
necessário respeito às instituições". Jorna-
listas viram o discurso como um recado ao
presidente Jair Bolsonaro, que tem ques-
tionado a lisura do processo eleitoral bra-
sileiro e feito ataques a integrantes do sTF,
especialmente ao ministro Luís roberto
Barroso, que também é presidente do Tri-
bunal superior eleitoral (Tse).
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Nos primeiros sete meses deste ano, as
despesas pagas pelo governo federal no en-
frentamento da pandemia da Covid-19 so-
freram um corte de 75,0% em relação a
igual período do ano passado. É preciso re-
lembrar, no entanto, que os gastos contra o
Sars-CoV-2 foram efetivamente iniciados em
abril do ano passado, depois de um tímido
arremedo de despesas observado em mar-
ço. Numa visão um tanto complacente, a
comparação se dá em relação a um perío-
do de cinco meses – ou quatro, numa ava-
liação mais rigorosa. Afinal, em março de
2020, o governo havia desembolsado ape-
nas R$ 1,037 bilhão para conter a “gripezi-
nha”, valor elevado para R$ 60,440 bilhões
até o final de abril do mesmo ano.

Com o total de mortes aproximando-se
dramaticamente de 560,0 mil, a tesoura da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) tra-
balhou com vontade, ceifando nada menos
do que R$ 205,35 bilhões das despesas rea-
lizadas contra o novo coronavírus. Na fase
mais dramática da crise sanitária até aqui,
as despesas de fato pagas pelo Tesouro de-
sabaram de R$ 273,77 bilhões entre março
e julho do ano passado para R$ 68,42 bilhões
entre janeiro e julho deste ano, segundo da-
dos oficiais. Colocada no centro do mais gra-
ve escândalo nacional, a vacinação continua
a avançar tropegamente por desarticulação
do programa nacional de imunização e
por falta de imunizantes.

O recurso até existe, já que o governo,
como se sabe, reservou aproximadamente
R$ 27,790 bilhões para financiar a compra
de vacinas e insumos para imunizar a po-
pulação. Acontece que as despesas nesta
área andam no mesmo passo trôpego. Há
uma nítida indisposição para gastar até

mesmo recursos já programados. Daquele
total, até julho, o gasto efetivo atingiu R$
9,527 bilhões, ou seja, 34,3% do valor total
destacado para a compra de vacinas. Pode-
se argumentar que o atraso na aprovação
do orçamento pode ter interferido na exe-
cução dos gastos. O atraso, no entanto, de-
veu-se em boa parte à desarticulação da
equipe econômica, sua inapetência para en-
frentar problemas concretos, incapacidade
de pensar à frente e se antecipar a dificul-
dades previsíveis.

Achatamento
O alvo principal dos cortes foi, como já

se antecipava desde o começo do ano, o au-
xílio emergencial prometido às famílias vul-
neráveis, como se vulneráveis já não fos-
sem, a despeito do agravamento brutal da
pandemia no primeiro semestre. O gasto
programado para pagamento do auxílio
chegou a ser reajustado de R$ 44,86 bilhões,
valor que vigorou até junho deste ano, para
R$ 64,90 bilhões, o que corresponderia a
um aumento duvidoso de 44,7%. Por que
duvidoso? Porque persiste um corte de R$
189,50 bilhões em relação ao orçamento fi-
xado em 2020 com o mesmo propósito, qual
seja, socorrer os mais vulneráveis. Como se
recorda, foram reservados R$ 254,40 bi-
lhões para fazer frente ao auxílio no ano
passado, o que significa uma redução de
74,5% na verba disponível neste ano. As
despesas de fato realizadas despencaram
mais do que proporcionalmente, saindo de
R$ 167,415 bilhões até julho do ano passa-
do para R$ 35,831 bilhões nos sete primei-
ros anos deste ano, correspondendo a uma
retração de 78,6%. Em valores nominais, o
corte chegou a R$ 131,584 bilhões.

2 Os números da STN dei-
xam bastante claro que os va-
lores pagos pelo governo para
auxiliar os mais vulneráveis
terão impacto muito mais re-
duzido sobre o orçamento
familiar do que o se observou
ao longo do ano passado, afe-
tando, portanto, a capacidade
de consumo da população
num momento de queda dos
rendimentos, desemprego re-
corde e de alta nos preços dos
alimentos, da energia elétrica,
do gás de cozinha e de outros
gastos essenciais.
2 Como reforço à sandice
espelhada nitidamente nas
decisões da equipe econô-
mica em relação ao orça-
mento minguado definido
para o enfrentamento da
pandemia, as despesas adi-
cionais na área da saúde,
que demandaram R$ 18,798
bilhões até julho do ano pas-
sado, foram reduzidas para
R$ 10,125 bilhões. Foram re-
tirados R$ 8,673 bilhões da
saúde, até julho, numa re-

dução de 46,1%.
2 Esses recursos tiveram
como destino áreas de mé-
dia e alta complexidade na
área de saúde (R$ 5,271 bi-
lhões, sempre de janeiro a
julho deste ano), ao finan-
ciamento do piso da atenção
básica em saúde (R$ 2,061
bilhões) e ao enfrentamento
mais diretamente da pan-
demia (R$ 2,019 bilhões). No
total, as despesas adicionais
do Ministério da Saúde e
demais ministérios com a
Covid-19 foram cortadas em
47,6%, despencando de R$
21,710 bilhões para R$
11,370 bilhões. Para compa-
rar, as ações de “enfrenta-
mento de emergência saúde
pública de importância in-
ternacional decorrente do
coronavírus” haviam rece-
bido R$ 21,652 bilhões até ju-
lho do ano passado, despesa
reduzida para aqueles R$
2,019 bilhões, significando
R$ 19,633 bilhões a menos
(um corte de 90,7%).

2 A queda nos gastos com
a Covid-19 foi influenciada
ainda pelo fim dos progra-
mas federais de auxílio a Es-
tados e municípios, que exi-
giu desembolsos de R$
39,939 bilhões em 2020, e de
financiamento da folha sa-
larial, com despesas de R$
3,910 bilhões também no
ano passado.
2Outro corte relevante atin-
giu os recursos destinados a fi-
nanciar garantias a emprésti-
mos e financiamentos con-
tratados por micro e pequenas
empresas, que caíram 76,1%
frente ao mesmo período do
ano passado, encolhendo de
R$ 20,9 bilhões para apenas R$
5,0 bilhões entre janeiro e ju-
lho deste ano.
2 Da mesma forma, os pro-
gramas para financiar a ma-
nutenção de emprego pelas
empresas de menor porte ti-
veram as despesas reduzi-
das de R$ 18,236 bilhões para
R$ 6,245 bilhões, o que re-
presentou baixa de 65,75%.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Em plena pandemia, despesas com
Covid-19 desabaram 75% até julho

Os investimentos cresceram 1,6% em maio na compara-
ção com o mês anterior. Em relação ao mesmo período de
2020, a expansão ficou em 0,5%. Os dados, do Indicador Men-
sal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), foram divul-
gados ontem (2) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea). O indicador é composto por máquinas e equi-
pamentos, construção civil, outros ativos fixos e a sua evo-
lução representa aumento da capacidade produtiva da eco-
nomia e a reposição da depreciação do estoque de capital fixo.

Segundo o Ipea, a alta nos investimentos de maio re-
presenta uma recuperação de apenas uma parte da que-
da de 17,4% registrada no mês anterior. Em abril, os in-
vestimentos foram influenciados pela forte queda nas im-
portações, explicada por uma base de comparação eleva-
da em março. Também foram contabilizadas muitas ope-
rações envolvendo importações de plataformas de petró-
leo associadas ao Repetro, o regime aduaneiro especial de
exportação e de importação de bens que se destinam às ati-
vidades de pesquisa.

“Esse regime se encerrou em dezembro do ano passa-
do, mas mesmo tendo acabado existe uma defasagem com
relação à contabilização do que aconteceu até dezembro,
por isso a gente ainda viu ao longo dos cinco primeiros me-
ses de 2021 esse feito ainda nas estatísticas porque são coi-
sas que aconteceram até dezembro do ano passado, mas
ainda estão sendo contabilizadas”, explicou o autor do es-
tudo e pesquisador do Ipea, Leonardo Carvalho, em en-
trevista à Agência Brasil.

“Ao longo dos próximos meses, a gente espera que isso
pare de acontecer. A tendência é que esses efeitos contá-
beis se encerrem de uma vez por todas, e possamos ter uma
visão mais clara sem esse tipo de ruído”, disse.

Com o resultado, no trimestre móvel terminado em
maio o indicador continuou apresentando queda de
19,2% em relação ao período anterior terminado em fe-
vereiro. Mesmo assim, em relação ao mesmo trimestre de
2020, o indicador de FBCF mostrou alta de 20%. No resul-
tado acumulado em 12 meses encerrado em maio, os in-
vestimentos apresentaram expansão de 7,2% contra 6,9%
registrado em abril.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos apre-
sentou alta de 15% em maio, encerrando o trimestre mó-
vel com queda de 32,9%. Enquanto a produção de má-
quinas e equipamentos destinados ao mercado interno
apresentou crescimento de 4,8% no mês, a importação cres-
ceu 82,9% no mesmo período. Esse comportamento volá-
til nos últimos meses, tem sido explicado, em grande me-
dida, pelo efeito das chamadas importações fictas de pla-
taformas de petróleo associadas ao Repetro. No acumulado
em 12 meses, a demanda interna por máquinas e equi-
pamentos registrou aumento de 12,5%.

Construção civil
O indicador de investimentos em construção civil,

após modesto crescimento verificado em março, teve a se-
gunda queda consecutiva na margem, recuando 1% em
maio. Com isso, o segmento apresentou uma queda de 4,9%
no trimestre móvel.

Para Leonardo Carvalho, até o mês de maio os indicado-
res de atividades e de emprego apresentavam queda. Em ju-
nho, já houve uma reversão em relação ao nível de ativida-
de do setor e também nos níveis de emprego. “A gente espera
que já em junho o nosso indicador também apresente algu-
ma melhora nesse componente da construção, que é um com-
ponente importante para a economia como um todo, porque
assim como serviços, a construção civil emprega muito. En-
tão, como a gente ainda convive com taxas muito elevadas
de desocupação, a recuperação da construção civil, assim
como a de serviços, são fatores importantes para sustentar
uma recuperação mais robusta da economia, através do mer-
cado de trabalho que é o que realmente dá sustentação ao con-
sumo e ao investimento”, disse.

O pesquisador destacou que com o avanço da vacinação
e a realização de alguns projetos de infraestrutura, que vão
acontecer ao longo do ano, é possível ocorrer uma melhora
nos investimentos. “Vão melhorar também por causa da re-
cuperação da construção, que é um componente com peso
relevante e que emprega bastante”, acrescentou.

O estudo apontou ainda que na comparação interanual,
o desempenho foi heterogêneo. O destaque ficou por conta
do componente construção civil, que subiu para um patamar
7,2% superior a maio de 2020. Enquanto o componente ou-
tros ativos fixos teve queda de 4,1%, e na demanda por má-
quinas e equipamentos o recuo ficou em 4%. Na compara-
ção trimestral, os resultados foram positivos. (ABr)

Alta representa recuperação de uma parte da queda de abril

Confiança empresarial aumenta
3,1 pontos em julho, diz FGV

BALANÇO
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Indicador do
Ipea mostra que
investimentos
cresceram 
1,6% em maio

Pela quarta vez consecutiva
o Índice de Confiança Empre-
sarial (ICE) medido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV-
Ibre) registrou alta. Dessa vez
foi de 3,1 pontos em julho e atin-
giu 101,9 pontos. O índice varia
de zero a 200 e, acima de 100
pontos, indica confiança.

De acordo com o Ibre, trata-
se do maior nível desde junho
de 2013. O Índice de Confiança
Empresarial (ICE) consolida os
quatro índices de confiança
dos setores cobertos pelas Son-
dagens Empresariais produzi-
das pela FGV IBRE, que são o da
Indústria, de Serviços, do Co-

mércio e da Construção (ima-
gem em destaque).

O superintendente de Es-
tatísticas do FGV-Ibre, Aloisio
Campelo Jr., informou que o
ICE rompeu em julho a bar-
reira de neutralidade dos 100
pontos com alta de confiança
nos quatro principais setores
pesquisados. O coordenador
ponderou, no entanto, que
apesar do número agregado
favorável, percebe-se ainda
bastante heterogeneidade
nos resultados.

“No Setor de Serviços, a
percepção sobre a situação
atual continua fraca e a boa
notícia é o retorno do otimis-

mo em relação aos próximos
meses em segmentos como
Alojamento e Alimentação,
dois dos que vêm sofrendo
mais, durante a pandemia [de
covid-19]. A confiança do Co-
mércio ultrapassou os 100
pontos com avaliações muito
favoráveis sobre o presente
em segmentos como Materiais
de Construção e Veículos, Mo-
tos, Partes e Peças e mais fra-
cas nos Super e Hipermerca-
dos. A Indústria, setor com
desempenho mais consistente
nos últimos meses, continua
enfrentando problemas no
abastecimento de importantes
insumos”, disse. (ABr)
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Samuel Straioto 

O grupo de trabalho da Pre-
feitura de Goiânia que vai ana-
lisar a proposta de reforma
do Código Tributário terá reu-
nião nesta terça-feira (3). A
previsão é que o grupo de tra-
balho termine as análises em
até o final deste mês e seja for-
matado um relatório antes do
envio ao Legislativo. A intenção
da administração é de que o
tema seja aprovado pela Câ-
mara Municipal até o final de
setembro, 90 dias antes do en-
cerramento do ano fiscal, para
que as medidas possam valer
para 2022. Uma minuta foi en-
caminhado aos integrantes da
comissão para que possam
analisar o tema.

O Grupo de Trabalho é
composto por sete represen-
tantes da Secretaria Municipal
de Finanças; um representan-
te da Secretaria Municipal de
Governo; Três vereadores;
Três membros do Codese; um
representante da OAB Goiás e
ainda do Conselho Regional de
Contabilidade. A análise será
baseada em proposta que foi
feita pela prefeitura em 2018,
mas que foi retirada de pauta
da Câmara Municipal naque-
la ocasião. Uma justificativa foi
apresentada pelo secretário
de Governo, Arthur Bernardes,
em complemento ao decreto
de formação da comissão. “Tal
medida justifica-se pela ne-
cessidade de adaptar a legis-
lação tributária ao contexto
atual, visto que o Código Tri-
butário em vigor, Lei nº 5.040,
de 20 de novembro de 1975,
conta com 46 anos; por ser pri-
mordial a modernização da re-
ferida Lei, através da edição de

um novo Código, de modo a
adequá-lo aos dias atuais e
simplificá-lo”, destacou o se-
cretário de Governo no de-
creto que instituiu o grupo
de trabalho.

Representante da OAB no
Grupo de Trabalho, Eléia Alvim
Barbosa de Souza, que é presi-
dente da Comissão de Direito
Tributário da Ordem dos Ad-
vogados em Goiás, concedeu
informações a reportagem e in-

dicou a importância de se re-
visar o Código. Para a advoga-
da, o código é antigo, ainda de
1975 e hoje a realidade é dife-
rente. Ela cita, por exemplo
que a cobrança do Imposto
Predial Territorial Urbano
(IPTU) está defasada, ocorre
baseada em quatro zonas fis-
cais, com locais que antes eram
nobres, mas que hoje não são.
Ela defende que a cobrança
seja pelo valor venal do imóvel
e que o IPTU seja progressivo.
Eléia Alvim critica a possibili-
dade de implantação de uma
alíquota única do imposto.

“A alíquota única não res-
peita a capacidade de paga-
mento de cada contribuinte,
por exemplo, um imóvel que
custa R$ 100 mil vai incidir o
mesmo percentual de um imó-
vel avaliado em R$ 1 milhão. O
valor do IPTU seria diferente,
só que a capacidade que eu te-
nho de pagar com imóvel de R$
100 mil é muito menor do que
a capacidade de quem tem um
imóvel de R$ 1 milhão e pagar
uma alíquota maior. A gente
entende que quando o imóvel
for mais caro, que seja pago
uma alíquota maior.  Por isso
não uma alíquota única, mas

uma alíquota progressiva”, re-
latou Eléia Alvim.

Apenas duas capitais: Goiâ-
nia e Palmas (TO) usam o cri-
tério de zonas fiscais para cal-
cular a alíquota a ser aplicada
no valor do imóvel ou lote
para cobrança do IPTU e do
ITU. Goiânia atualmente con-
ta com quatro áreas fiscais. A
primeira é na região do Centro
da capital, e a quarta já na pe-
riferia, em áreas rurais, com
valor de alíquota inferior as
demais. Boa parte dos condo-
mínios horizontais de Luxo
está situada na terceira zona
fiscal, que tem valor mais baio
se comparado comas áreas
fiscais 1 e 2. Uma das propos-
tas é de se calcular pelo valor
venal do imóvel e de forma
progressiva.

A proposta de aplicação de
uma alíquota única não é bem
vista por vários segmentos e
tende a enfrentar resistência. O
tema chegou a ser ventilado
por parte de integrantes do se-
tor produtivo da capital. A Se-
cretaria Municipal de Finanças
ainda não definiu um novo
modelo e só deverá promover
após o encerramento dos tra-
balhos da comissão que de-

vem durar até 30 dias. A in-
tenção de se enviar o projeto
ainda em agosto para que ele
seja aprovado pelos vereadores
até o final de setembro. O mo-
tivo é para que se cumpra o
princípio da noventena, 90 dias
antes do encerramento do ano
fiscal parar que as medidas
tenham validade já em 2022.

O secretário municipal de
Finanças, Geraldo Lourenço,
relatou a reportagem que a
discussão relativa a revisão do
Código Tributário deve ser de
forma segmentada. Ou seja,
analisando tributo por tribu-
to de forma separada. A aná-
lise deve ser iniciada pelo Im-
posto Sobre Serviços (ISS). A
intenção é de verificar o ar-
ranjo produtivo da cidade, a
possibilidade de revisão de
alíquotas para alguns seg-
mentos, no sentido de pro-
mover o desenvolvimento eco-
nômico. Goiânia tem perdido
receita para outros municí-
pios, o tema inclusive chegou
a ser debatido durante a cam-
panha eleitoral. O IPTU que
historicamente chama aten-
ção nos debates tributários
em Goiânia deve ficar por úl-
timo. (Especial para O Hoje)

Grupo de Trabalho
terá segunda
reunião de
trabalho e a
primeira em que
efetivamente tema
será analisado

Grupo inicia análise sobre
revisão do Código Tributário 

Alíquota única deve

entrar no debate do

grupo de trabalho

da prefeitura de

Goiânia. Medida é

considerada abusiva

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

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

Paraíso sem controle
A vila de Caraíva, distrito de Porto Se-

guro e point turístico internacional no li-
toral Sul baiano, virou um problema sério
para as autoridades. Em especial na área
da aldeia indígena, que cresce como uma
cidade desde a instalação de postes e
rede elétrica em janeiro de 2020 pela
COELBA. As centenas de ‘gatos’ deixam a
rede fraca, e a companhia demora a aten-
der os poucos pedidos de ligação de reló-
gios. Em média, surge uma casa a cada três
dias na aldeia, sem qualquer critério de
construção, sem fossa, com ligações clan-
destinas e sem alvará. A FUNAI e a pre-
feitura não se entendem sobre a fiscali-
zação, e fazem visitas pontuais.

Coração do negócio
Fábio Campelo Lima, acusado de ser o

contador e controlador do dinheiro da mi-
lícia da Muzema e Rio das Pedras, no Rio,
tentou sair da cadeia. Mas o STJ indeferiu.

Acordou
O ex-senador e ex-governador Rober-

to Requião vai deixar o MDB após exatos
40 anos. Só descobriu agora que o parti-
do é fisiológico, e demorou três anos
para notar que parte da legenda apoia
Bolsonaro. Os dois motivos que apontou
para a desfiliação.

Gentleman
Mas engana-se quem acha ser ele um

Lulista ou Dilmista. Aliás, num dos ani-
versários da então presidente, Requião
mandou o motorista assinar um cartão de
felicitações a ela.

Prospecção deu nada
A turma do crachá da Petrobras vai

deixar de receber R$ 46 bilhões de adi-
cionais de décadas, numa equação tra-
balhista avalizada pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho. A decisão monocráti-
ca no STF foi do ministro Alexandre de
Moraes, atendendo a recurso da Advo-
cacia Geral da União.

Rebeca
Num País onde mandatário dá salto

contábil nos jogos políticos e leva o ouro
para casa, as medalhas da ginasta Rebeca
Andrade são um alento. Sua garra, dis-
ciplina, talento e humildade a fazem
nossa heroína nacional.

Cidadania
Um pequeno grupo da Juventude Tra-

balhista Conservadora do PTB e de in-
tegralistas fez a limpeza da estátua do
Borba Gato, em São Paulo, incendiada há
dias em protesto.

Pra não esquecer
Quem passa pela estrada Ouro Preto-

Mariana nota uma faixa fixada na gua-
rita de um condomínio de chácaras,
para que ninguém esqueça: ‘VALE po-
luidora – inimiga dosmineiros’. A em-
presa está envolvida diretamente nos
dois maiores crimes ambientais do País:
nos rompimentos das barragens de Ma-
riana e Brumadinho.

O verde limpa
O conselho da mineradora estuda

comprar fazendas ao redor da operação
em Brumadinho para inaugurar um
parque ecológico, com lagos. É o que di-
zem alguns proprietários que preferem
não se identificar, já sondados por re-
presentantes. Segundo a assessoria da
VALE, procurada pela Coluna, &quot;os
compromissos da Vale frente à repara-
ção se encontram em fase de detalha-
mentos no âmbito do Acordo de Repa-
ração Integral”.

Todo ouvidos
Presidente do MDB, Baleia Rossi pas-

sa em Pernambuco este mês, mas terá
agendas separadas com caciques. De
um lado Raul Henry e o senador Jarbas
Vasconcelos, alinhados ao Governo do
PSB; e do outro o senador Fernando Be-
zerra e o seu filho Miguel Coelho – que
pretende disputar o Governo.

Dayrel Godinho 

Um mês após o início do
recesso parlamentar na As-
sembleia Legislativa de Goiás
(Alego), as atividades regi-
mentais da Casa estão com o
retorno marcado para hoje
(3), de forma híbrida, com
parlamentares de modo re-
moto e presencial. 

Para a mesma data estava
previsto o retorno das ativi-
dades na Câmara Municipal
de Goiânia, no entanto o pre-
sidente da Casa, Romário Po-
licarpo (Patriota) emitiu um
comunicado ontem (2) adian-
do o retorno das atividades
parlamentares e do adminis-
trativo da Casa para a próxi-
ma sexta-feira (6), adiando o
retorno das sessões ordinárias
para a próxima semana.  

O motivo do adiamento,
segundo a Câmara Munici-
pal, é a manutenção progra-
mada de equipamentos de
distribuição de rede da sede
do Legislativo. “O expediente
do segundo semestre se ini-
ciará somente no dia 6 de
agosto”, comunicou a por
meio das suas redes sociais.  

A manutenção já estava
prevista desde o início do re-

cesso parlamentar de 15 dias,
que teve início no último dia
15 e terminou no dia 31 de ju-
lho, e estavam previstas ins-
tabilidades até o dia 2 de ju-
lho, durante o período de re-
cesso parlamentar.  

Apesar da previsão, houve
a necessidade de adiar o re-
torno das atividades parla-
mentares, que estavam pre-
vistas para ontem, assim
como as sessões ordinárias
da Casa, que já estariam acon-
tecendo normalmente hoje
(3). Com isso, a primeira ses-
são legislativa da Câmara Mu-
nicipal está prevista para a
próxima terça-feira (10).  

Sessões da Câmara
Municipal estavam
previstas para esta
semana 

Governadordo Rio Grande do Sul disputa prévias da sigla

Casa precisou postergar retorno por causa da manutenção de equipamentos da Rede  

O deputado Gustavo Sebba (PSDB) almoçou, na tarde
desta segunda-feira (2/8), com o governador do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na sede do Poder
Executivo sulista, Palácio Piratini. A “visita institucional”,
como denominou o próprio deputado, foi realizada
com o objetivo de trocar experiências, visando os tra-
balhos que serão realizados ao longo deste novo semes-
tre que se inicia. Na ocasião, Sebba também criticou o Go-
verno de Goiás.

“Ao contrário do governo goiano, que se esconde sob
a desculpa das crises fiscal e sanitária, o Rio Grande do
Sul tem trabalhado intensamente para sair da situação
crítica enfrentada pelo estado na última década. Tra-
balho, transparência e competência: não há outro ca-
minho para o desenvolvimento”, disse em Gustavo em
uma postagem no Instagram.

Além disso, o deputado goiano disse que, na se-
gunda parte do ano, haverá mais atividades pre-
senciais. “É claro que não podemos esquecer as pre-
cauções, mas vejo que é momento de pensarmos
mesmo numa retomada. Esse é um caminho grada-
tivo que o Rio Grande do Sul tem percorrido com
afinco. Aqui (Rio Grande do Sul) temos mais da me-
tade da população já vacinada com ao menos a pri-
meira dose, marca alcançada até então por pou-
quíssimos estados”, disse.

Deputado
almoça com
candidato às
prévias do PSDB

Legislativo goiano retoma sessões
após recesso parlamentar

Alego continua com 50% 
do efetivo de servidores

Além das atividades le-
gislativas, a Alego também
retomou as suas atividades
presenciais das 7 horas às
19 horas. O órgão conti-
nuará funcionando com
quadro reduzido, podendo
atingir até o limite máximo
de 50% do efetivo de servi-
dores, tanto no período ma-
tutino quanto no vesperti-
no.   De acordo com a Casa,

o retorno do funcionamen-
to dos trabalhos na sede, em
horário integral, seguirá
respeitando todos os proto-
colos sanitários. 

Ao longo desse período, o
uso de máscara permanece
sendo obrigatório para todos
que se fizerem presentes nas
dependências da Casa de
Leis. Aquele que descum-
prir a norma estará sujeito a

sanções por parte da Polícia
Legislativa. Manter distan-
ciamento social mínimo de
dois metros; lavar e higieni-
zar com frequência as mãos;
e permitir, sempre que pos-
sível, a entrada de ventilação
nos espaços compartilhados,
são algumas das recomen-
dações que seguirão sendo
observadas na Alego. (Es-
pecial para O Hoje)
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Breno Modesto

Autor de um dos quatro
gols que deram a vitória ao Vila
Nova em cima do Guarani,
fora de casa, no último sábado
(31), o meia Renan Mota voltou
a balançar as redes adversárias
depois de quase dois meses. O
último tento marcado havia
sido diante do Avaí, em seu
jogo de estreia pelo Tigre, pela
segunda rodada da Série B.

Em entrevista coletiva rea-
lizada ontem, o jogador admi-
tiu que o gol e o triunfo servi-
ram para tirar um peso de
sua e das costas de todos do
elenco, que vinham sendo cri-
ticados e cobrados pela falta
de gols da equipe, que chegou
a ter o pior ataque da Segun-
dona, e, principalmente, da
falta de vitórias.

“Sai um peso enorme. Não
só das minhas, mas das costas
do elenco todo. Essa vitória
foi muito importante para nós,
pois vínhamos de dois jogos
em casa com uma derrota e
um empate. O peso era enorme
mesmo. E esse jogo foi funda-
mental para nós, pois sabía-
mos da dificuldade de enfren-
tar o Guarani. O time deles é
muito bom. Mas nós fomos
mais felizes. No primeiro tem-
po, em quatro contra-ataques,
fizemos três gols. Isso mostra

que o trabalho foi bem feito
durante a semana. Treinamos
bastante a finalização e a bola
parada. E deu tudo certo. Foi
um jogo para lavar a alma”,
disse Renan Mota.

Agora, a missão do Colora-
do é tentar acabar com outra
marca negativa dentro da se-
gunda divisão. A de não con-
seguir vencer jogando no Es-
tádio Onésio Brasilero Alva-
renga. Até aqui, foram seis jo-
gos na praça esportiva e nada
de vencer. Para o camisa 22, o
que falta ao elenco é conseguir
acertar os últimos detalhes,
como a finalização.

“Eu acho que o que está fal-
tando é o último detalhe, é
acertar o último passe, acertar
a finalização. Contra o Cruzei-
ro, eu tive uma grande chance,
que passou perto da trave, o
Henan também teve uma ou-
tra, que o Fábio fez uma gran-
de defesa. Nós estamos crian-
do. Mas não estamos conse-
guindo concluir no gol. Dessa
vez, no primeiro tempo contra
o Guarani, fizemos três gols em
quatro oportunidade. É conti-
nuar trabalhando e treinando
firme, porque eu creio que a
maré vai virar ao nosso favor.
Temos grandes chances de sair

com a vitória no sábado e bri-
gar na parte de cima (da tabe-
la)”, analisou o meia.

Por fim, Renan Mota falou a
respeito da semana que o gru-
po vilanovense teve só para
treinar, interrompendo a ma-
ratona que o time estava inse-
rido no torneio. 

“A semana cheia foi impor-
tante para treinar e descansar.
Como nós vínhamos em uma
sequência muito grande de jo-
gos, é lógico que o rendimento
ia cair. Mas deu para dar uma
descansada boa. Essa semana
foi proveitosa”, finalizou Renan
Mota. (Especial para O Hoje)

Gol marcado e
vitória sobre o
Guarani tiram
duas cobranças
das costas de
Renan Mota

A Aparecidense retornou
a liderança do grupo 5 da Série
D ao vencer o Brasiliense por
1 a 0 no último sábado e com
isso deu um passo largo rumo
à classificação para a segunda
fase da competição nacional. 

Após o fim do Goianão, o
elenco da Aparecidense so-
freu uma grande reformula-
ção apostando em jovens para
conseguir o tão sonhado aces-
so para a Série C. Se antes
existiam dúvidas em relação
aos jovens que chegaram na
equipe, o primeiro lugar do
grupo fez com que o time au-
mentasse sua confiança vi-
sando os próximos e voltasse
ao favoritismo antes mesmo
do campeonato.

“Para mim apresenta a
confirmação do trabalho.
Uma reformulação grande,
mais jovens chegando e isso

no começo gera dúvidas para
muitas pessoas, e ganhar do
Brasiliense, que tem uma
equipe muito forte e muito
qualificada, nas duas vezes e
sem deixar dúvidas, mostra
que o trabalho está sendo
muito bem feito novamente e
isso para mim é importante e
eu valorizo muito o trabalho
e para os atletas também”,
disse Thiago Carvalho.

O treinador que sempre
vem destacando a evolução do
seu trabalho jogo após jogo,
pode mostrar que em campo
seu time tem tido sucesso. Fo-
ram duas vitórias sobre um dos
favoritos do grupo, o Brasi-
liense e vê a Aparecidense bas-
tante entrosada no momento
certo, estando cada vez mais
próximos da classificação.

“Podemos dizer sim que
foi o melhor jogo. Quem acom-

panha as entrevistas sabe que
eu falo de uma evolução des-
de o começo, talvez a gente es-
perava que acontecesse um
pouco antes, mas tem coisas
que são o tempo. Os dois jogos
contra o União Rondonópolis
foram muito bons, contra o
próprio Brasiliense fora foi
muito bom também. A evolu-
ção acontece no momento cer-
to, então estou muito feliz por
isso e acho que a gente está
crescendo na hora ideal para
buscarmos a classificação”,
pontuou o técnico.

O Camaleão volta a campo
no próximo sábado (30),
quando viaja para enfrentar
o Porto Velho, às 16h30, no es-
tádio Aluizão. Thiago Carva-
lho deve ter novidades para o
confronto diante do time ron-
doniense. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Treinador afasta dúvidas de Cidinha após assumir primeira colocação do grupo

O mercado do futebol
não para e no futebol goia-
no não é diferente. Mesmo
com a liderança no grupo
5 da Série D, a Apareci-
dense buscou um centroa-
vante e acertou o retorno
de Alex Henrique para a
sequência da competição.
O clube deve oficializar a
contratação do jogador nos
próximos dias.

Em menos de três me-
ses depois, o atacante Alex
Henrique está de volta à
Aparecidense. Ídolo da tor-
cida e maior artilheiro da
história do clube, o jogador
que estava jogando a Série
B pelo Confiança retorna a
Cidinha para a sequência
do time na Série D.

O atacante que vestiu
as cores da Aparecidense
pela primeira vez em 2018,
atuou no Camaleão tam-
bém em 2019, 2020 e re-
centemente, na temporada
2021, quando foi pela se-
gunda vez consecutiva ar-
tilheiro do Goianão. 

Entre idas e vindas, des-
de que chegou a Apareci-
dense, o jogador também
foi emprestado três vezes,
jogando no Vila Nova, Sam-
paio Corrêa e Pelotas. Após
o fim do estadual, o joga-
dor de 36 anos reforçou o
Confiança na Série B. Em
sua estreia marcou gol
diante do CRB. Depois de lá
foram oito jogos em bran-
co e com a mudança de
treinador, foi perdendo
oportunidades, rescindin-
do com o dragão sergipano. 

Sua melhor temporada
na carreira foi justamente
com as cores da Apareci-
dense, na temporada 2020,
ajudando a equipe a che-
gar longe na Série D, fi-
cando próximo do acesso e
ainda colocando o time na
semifinal do Capeonato
Goiano, como aconteceu
na atual temporada. Fo-
ram trinta e três jogos e
vinte e um gols pela equi-
pe de Aparecida. 

Na atual temporada,
Alex Henrique deixou a
Aparecidense sendo o arti-
lheiro do clube, fazendo
oito gols em catorze parti-
das e retorna para ajudar a
equipe que atualmente é lí-
der do grupo 5 da Série D,
com dezoito pontos. 

O jogador espera ser re-
gularizado durante a se-
mana para que faça sua
reestreia pela Apareciden-
se no próximo sábado,
diante do Porto Velho, fora
de casa. Com a expulsão de
Wesley Lelo no último jogo,
a tendência que já volte
entre os titulares.

Além de Alex Henri-
que, o treinador Thiago
Carvalho pode ter mais
uma novidade na equipe,
já que Léo Teles que em-
bora contratado antes da
Série D, só pode estrear
em agosto, devido a docu-
mentação do time portu-
guês qual ele estava. A
dupla deve ser regulari-
zada a tempo da décima
rodada. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Aparecidense acerta
retorno de atacante
Alex Henrique

SÉRIE D

Thiago Carvalho destaca
evolução de equipe após vitória

APARECIDENSE

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Dois pesos a menos

Nicolle Mendes / Aparecidense

O meia Renan Mota

voltou a balançar as

redes adversárias

depois de quase dois

meses de jejum



8 n ESPORTES
ohoje.com

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2021

Felipe André

O Atlético Goianiense vem
sofrendo com ausências no
meio-campo nas últimas ro-
dadas. Após ter perdido João
Paulo, que se lesionou contra o
Fluminense e só retornou nes-
te último fim de semana, foi a
vez do rubro-negro não contar
com Marlon Freitas, que sofreu
uma edema no pé e será au-
sência nas próximas rodadas.
Matheus Barbosa foi contrata-
do, mas só fica à disposição
para o próximo domingo (8),
com tudo isso a favor, quem
aproveitou as oportunidades
foi Gabriel Baralhas.

Contratado na última tem-
porada, por empréstimo jun-
to ao Ituano, Baralhas tem
vínculo com o Atlético-GO
até o fim desta temporada. O
jogador tem uma porcenta-
gem do passe fixado e o time
goiano pode fazer o investi-
mento para contar com ele
por mais tempo, assinando
em definitivo. Na Série A, ele
participou de 12 partidas, foi
titular em cinco e já marcou
dois gols, um diante do Ath-
letico PR e o segundo contra
o América-MG, decretando o

empate. Ele também balan-
çou as redes no Campeonato
Goiano, diante do Crac.

“Quero deixar registrada
aqui minha satisfação de ver o
(Gabriel) Baralhas, que era
para alguns treinadores e al-
gumas pessoas um jogador que
poderíamos emprestar. Mas
nós insistimos e ele principal-
mente insistiu mais. Ninguém
tem mais vontade do que o Ba-
ralhas. Ele fez uma partida
brilhante, assim como foi no
jogo anterior, e hoje é um jo-
gador imprescindível”, disse
Adson Batista após o jogo con-
tra o América-MG.

“Se ele continuar desse
jeito e o Atlético-GO perma-
necer na Série A eu vou ten-
tar comprar um percentual
porque é um atleta que tra-
balha mais que todo mundo,
contagia de maneira positiva
e ‘deixa tudo’ aqui no cam-
po”, completou o presidente
do Atlético Goianiense.

Diante do América-MG, Ga-
briel Baralhas teve a sua
maior nota na Série A, de
acordo com o site Sofa Score.
Ele teve uma avaliação de 8.1,
onde conseguiu uma preci-
são de 84% nos passes, acer-

tou três passes longos, duas fi-
nalizações em direção ao gol
e realizou seis desarmes, mes-
mo não tendo como a princi-
pal função a marcação nesta
última rodada, o que em tese
seria papel majoritariamente
de Willian Maranhão.

Baralhas deve permanecer
como titular no Atlético Goia-
niense para a decisão diante do
Athletico Paranaense, na Copa
do Brasil. O duelo acontece
amanhã, às 19h15 (horário de
Brasília), no estádio Antônio
Accioly, em Goiânia. O rubro-
negro goiano precisa vencer
por um gol de diferença para

levar a vaga para os pênaltis,
caso triunfe por dois ou mais
avança direto.

“Sempre trabalhei e esperei
minha oportunidade nova-
mente, e assim que isso acon-
teceu eu consegui aproveitar,
fico muito feliz que ele tenha
dito isso. Estou aqui para aju-
dar o Atlético Goianiense, a
minha vontade é de perma-
necer e essas chances que apa-
recem, busco aproveitar da
melhor maneira para que pos-
sa ajudar o time a ficar em alto
nível no campeonato”, revelou
Gabriel Baralhas. (Especial
para O Hoje)

Gabriel Baralhas marcou, diante do
América-MG, o segundo gol dele na
Série A e o terceiro com a camisa do
Atlético Goianiense

Fase artilheira 
e sequência como titular

Bruno Corsino/ACG

Baralhas marcou o

gol de empate diante

do América-MG, foi

o terceiro dele pelo

Atlético-GO



CIDADES n 9
ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2021

Joao Paulo Alexandre

Uma boa sinalização é ne-
cessária para que haja uma
conscientização e respeito no
trânsito, seja na Capital ou em
cidades do interior. Porém, a
demora para a realização des-
se serviço em ruas recapeadas
ou carente de qualquer tipo de
sinalização, como está aconte-
cendo em Goiânia, pode im-
pactar no aumento do número
de acidentes até mesmo na
formação de motoristas, de
acordo com especialistas ouvi-
dos pelo O Hoje.

O diretor-técnico do Depar-
tamento Estadual de Trânsito
de Goiás (Detran), Isac Silva
Souza, explica que a falta de si-
nalização horizontal e vertical
reflete em como o aluno vai
aplicar isso quando não estiver
com o instrutor do lado. “É en-
sinado que eles têm que parar
antes da faixa. Mas que faixa?
Se o aluno não vê, como é que
ele vai cumprir? O aluno até
questiona o professor sobre
isso”, pontua.

Marcos Rothen, especialis-
ta em Trânsito e Transporte,
completa: "Eles [alunos] não
se acostumam com a sinali-
zação, ou seja aprendem a si-
nalização na teoria, mas não
a vivenciam na prática.”

De acordo com o Código
Brasileiro de Trânsito (CBT),
uma via só pode ser liberada ao
público após receber toda a si-
nalização. Para Rothen, o que
está acontecendo em Goiânia já
se encaixa em ilegalidade.
“Uma sinalização clara ordena
o tráfego. Por exemplo, as faixas
pintadas nas ruas fazem com

que os motoristas ocupem ape-
nas o espaço necessário. Quan-
do não tem faixa é visível que
um carro ocupa mais espaço do
que o necessário.”

Isac conta que é necessário
até 90 dias para que possa
ocorrer a realização da pintu-
ra da sinalização em uma via
que acabara de ser recapeada.
Porém, há outras soluções que
podem ser tomadas de manei-
ra paliativa. “Há uma tinta no
mercado que ela tem uma du-
rabilidade de dois meses e ela
pode ser usada como maneira
até de o prazo necessário para
passar a tinta que é utilizada
normalmente. Isso porque se
ela for colocada de maneira
imediata em um asfalto quen-
te, ele usa todo o produto e o

serviço foi em vão”, destaca. 
Apesar disso, Rothen diz

que há desleixo das autorida-
des para a realização de pin-
tura, mas que há outras regras
inseridas no Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB) que ajudam
na organização do tráfego.
“Existe um desleixo das auto-
ridades que tem por obrigação
sinalizar as vias.No entanto,
as regras de trânsito definem
alguns procedimentos onde a
sinalização falha, por exem-
plo, onde não tem sinal de
pare quem vem da direita tem
prioridade. Essa é uma regra
que está no código, mas os mo-
toristas desconhecem”, explica
o especialista.

Na última semana, uma co-
lisão entre veículos foi regis-

trada no cruzamento entre as
ruas R-16 e Rui Brasil Caval-
cante, no Setor Oeste. De acor-
do com os moradores da re-
gião, o local havia sido palco de
três acidentes em sete dias de-
vido à falta de sinalização. A si-
tuação se repete nas ruas 104 e
115, no Setor Sul, e T-15, no Se-
tor Bueno. 

Tinta
O diretor-técnico explica

que a tinta de boa qualidade
é o principal produto quando
o assunto é sinalização. A me-
dida paliativa citada ante-
riormente não pode ser tida
como saída por completo, mas
o diretor-técnico reforça que
deve-se levar em considera-
ção uma de boa qualidade

para que a durabilidade dela,
que varia entre oito a nove
meses, seja cumprida.

Isac destaca que uma boa
comunicação entre Executi-
vo, pastas e empresas que
executem serviço é funda-
mental para que haja uma
concordância entre as frentes
de serviço. Goiânia, por
exemplo, passou primeiro
pelo recapeamento de algu-
mas ruas, mas o serviço de si-
nalização não começou de
imediato. A Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade (SMM)
apresenta semanalmente
uma lista de bairros que re-
ceberão frentes de serviços
relacionadas à sinalização. 

"Uma obra tem que fun-
cionar como um relógio. Se
algo atrasa, tudo não funcio-
na. Nesse caso da Capital, era
importante ter um mapea-
mento sobre as ruas que já fo-
ram revitalizadas e dar pre-
ferência onde o serviço já
está realizado há mais tempo.
Ou, uma outra saída, é dar
prioridade em vias com maio-
res movimentos e que, auto-
maticamente, são gargalos
mais perigosos”, destaca. 

Rothen afirma que sinali-
zação é importante para orga-
nizar as vias da cidade e defi-
nir regra para que os motoris-
tas e pedestres convivam em
harmonia. “Uma sinalização
que oriente os motoristas pode
auxiliar em muito na diminui-
ção dos acidentes, principal-
mente evitando conflitos, que
é quando dois veículos querem
passar ao mesmo tempo, tam-
bém permite que os pedestres
tenham proteção nas vias.”

Isac explica que muitos
municípios goianos aderiram
ao Sinaliza Goiás, que consis-
te em um programa de inves-
timento na sinalização hori-
zontal e vertical. Goiânia foi
uma dessas cidades, mas dife-
rentemente de como será mi-
nistrada em cidades menores,
a Capital apontará um região
onde o trabalho será desen-
volvido pelo Detran. Para isso,
é aguardado todo o levanta-
mento da região que será be-

neficiada para que, logo após,
comece os trabalhos. 

O Sinaliza Goiás tem como
objetivo implantar e revitali-
zar a sinalização viária de 127
municípios goianos. As obras
começam na região do Entor-
no do Distrito Federal nas ci-
dades de Abadiânia, Águas
Lindas, Alexânia, Cabeceiras,
Cidade Ocidental, Cristalina,
Formosa, Luziânia, Novo
Gama, Santo Antônio do Des-
coberto e Valparaíso.

A primeira etapa custará
R$ 12 milhões. Dos 127 muni-
cípios que serão atendidos, 58
serão contemplados com ma-
teriais de sinalização viária. O
Detran-GO vai adquirir 14.140
placas de sinalização vertical
e implantar 144.390 metros
de sinalização horizontal. Os
outros 69 municípios serão
atendidos por empresas ter-
ceirizadas. Elas devem im-
plantar 15.630 placas e 157.350
metros quadrados de sinali-

zação horizontal.
O programa foi desenvol-

vido pelo governo de Goiás,
por meio do Detran-GO, para
ajudar os municípios a cum-
prirem o que estabelece a le-
gislação federal referente à
sinalização. Para isso, o pro-
jeto, que é dividido em eta-
pas, vai adquirir quase 30
mil unidades de placas e im-
plantar mais de 300 mil me-
tros quadrados de sinaliza-
ção horizontal.

“O Sinaliza Goiás, assim
como o Movimento Maio
Amarelo, simbolizam a con-
vergência de força e objetivos
em prol da construção de um
trânsito mais seguro e huma-
no para todos os goianos”,
defendeu o presidente do De-
tran-GO, Marcos Roberto Sil-
va que agradeceu os investi-
mentos e o empenho do go-
vernador a cada ano para
fortalecer as ações do órgão.
(Especial para O Hoje)

Especialista apontam a importante de vias serem sinalizadas para o desenvolvimento de um bom trânsito

Municípios vão ser sinalizados através do Sinaliza Goiás

Sinalização é fundamental para segurança, embelezamento e organização do trânsito, afirma especialista

Cidade conta com várias vias carentes de qualquer tipo de sinalização

Falta de sinalização impacta desde
acidentes até formação de condutores 
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Daniell Alves

O retorno presencial das aulas na rede estadual de en-
sino, ocorrido ontem (2), embora com poucos alunos,
trouxe o dobro de trabalho para os professores. Isto por-
que todas as atividades  que foram destinadas aos alu-
nos precisam ser feitas nos formatos de Ensino a Dis-
tância (EaD) e impresso, conforme explica Thiago Mar-
tins, professor do Colégio Estadual José Alves de Assis,
em Aparecida de Goiânia.

Segundo ele, o primeiro dia de aula foi marcado por
poucos alunos, mas com muitas mudanças. Entre as
principais estão a rotatividade dos alunos e a obriga-
toriedade de máscara. “Tivemos que ficar pedindo para
os alunos não tirarem as máscaras. Muitos disseram que
estavam incomodados com as mesmas e, por isso,
queriam retirá-las”, revela. 

Para o professor, o trabalho aumentou no mínimo
100%. “Agora temos aulas presenciais, EAD, tarefas im-
pressas e digitais. E o pior que no Estado está ocorren-
do mudanças de direção sem eleições e bem no retorno.
Hoje, no nosso colégio mesmo, fomos informados que a
Diretora será substituída”, afirma. Thiago reforça que os
colaboradores da unidade não concordam com a subs-
tituição da professora e que o colégio tem nota alta no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Es-
tado da Educação (Se-
duc) questionado a si-
tuação, mas não obteve
retorno antes do fecha-
mento da edição. 

Neste primeiro mo-
mento, são esperados
cerca de 265 mil alu-
nos de volta às escolas
goianas, que deverão
seguir uma série de
protocolos de seguran-
ça, informa a Seduc.
De acordo com a pasta,
o retorno será feito
com a ocupação de até
50% da capacidade das
escolas, por isso meta-
de dos alunos voltam
às salas. 

Em sistema de reve-
zamento de alunos, ha-
verá aulas presenciais e
não presenciais, de forma complementar, para alcançar
todos os estudantes. A prioridade de retorno presencial
é para os estudantes sem acesso à internet, com difi-
culdades de aprendizagem e em vulnerabilidade social.  

Para regulamentar a volta às aulas presenciais na
rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação (Se-
duc) lançou, um julho de 2021, o Guia de Implementa-
ção do Protocolo de Biossegurança e Medidas Pedagó-
gicas para Retorno às Atividades Presenciais que dá
orientações de higiene e segurança, organização física
das escolas e atuação pedagógica no regime híbrido de
ensino. Foi lançado também o Guia de Possibilidades Pe-
dagógicas, focado na educação híbrida.

Presencias preocupam Sintego
O Sindicato Trabalhadores em Educação de Goiás (Sin-

tego) afirma que ainda não seria a hora do retorno pre-
sencial. “Entendemos que não é hora ainda, pelo fato de
que o nível de contágio está alto e as UTIs estão lotadas e,
principalmente, a maior parte dos professores e admi-
nistrativos das escolas ainda não terem tomado a segun-
da dose da vacina, ou seja, não estão completamente imu-
nizados”, explica a presidente do sindicato, Bia de Lima.

A recomendação seria que o Estado esperasse pelo
menos mais um mês e meio. “Sem a segunda dose é um
risco muito grande  e não queremos que isso aconte-
ça tanto por parte dos profissionais quanto dos estu-
dantes. As medidas sanitárias tomadas são necessárias,
mas é preciso a imunização completa”, reforça ela. (Es-
pecial para O Hoje)

Alunos tiveram aula no pátio, de forma temporária, no 1º dia

Devido à pandemia, menos
pessoas se inscreveram para
realizar o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Em
Goiás, o número foi de 210
mil, no ano passado, para 129
mil - uma queda de cerca de
38%. O número é o menor re-
gistrado no Estado nos últi-
mos cinco anos. 

Em todo o país, de acordo
com o Instituto Nacional de
Estudo e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep),
3,1 milhões de brasileiros
irão realizar a prova. No úl-
timo ano, mesmo com uma
grande quantidade de inscri-
tos, mais de 50% das pessoas
que se inscreveram não rea-
lizaram o exame. 

A superintendente do En-
sino Médio da Secretaria de
Educação de Goiás (Seduc),
Osvany Cardoso, informa que
o Estado possui o projeto

Goiás Bem no Enem, que con-
ta com atividades de reforço
voltadas para o exame de se-
gunda a sábado. “Estamos nas
redes sociais, na televisão e no
portal do aluno”. A pasta tem
orientado os professores para
que incentivem os alunos a fa-
zerem o Enem. “É a principal
porta de entrada do aluno
para o Ensino Superior. Esse
número tem que aumentar
ano que vem”, diz. 

Para a modalidade digital,
que teve as 101.100 vagas ofer-
tadas preenchidas durante o
período de inscrições, foram
confirmados 68.891 partici-
pantes. As duas versões serão
aplicadas nas mesmas datas:
21 e 28 de novembro.

O Enem Digital será exclu-
sivo para quem já concluiu o
ensino médio ou está con-
cluindo essa etapa em 2021.
Assim, os inscritos que dese-

jam fazer o exame para fins
de autoavaliação — os cha-
mados “treineiros” — partici-
parão do Enem impresso.
Cabe destacar que, nesta edi-
ção, ambas as versões terão
itens de prova iguais e o mes-
mo tema de redação.

Acesso 
Para verificar a situação da

inscrição na Página do Partici-
pante, é necessário ter o login
único dos portais gov.br. Na
mesma página, os inscritos po-
dem acompanhar o andamen-
to das solicitações feitas, bem
como entrar com possíveis re-
cursos. Caso o participante não
lembre a senha, é possível re-
cuperá-la acessando o sistema
do Governo Federal, infor-
mando o número do CPF e se-
guindo as instruções que forem
apresentadas. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Inscrições de goianos para 
o Enem caem cerca de 38%

Retorno
presencial das
aulas dobra
trabalho de
professores

tRÁPIDAS

Para TRF1, meros indícios justificam
ação de improbidade administrativa

A 4ª Turma do Tribunal Regional Fe-
dera da 1ª Região (TRF1) manteve a deci-
são de recebimento da petição inicial em
ação civil pública, ajuizada pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF). A ação visa apu-
ração de supostas fraudes ocorridas em
procedimentos licitatórios. Ao recorrer, o
agravante sustentou que o juiz funda-
mentou a decisão no princípio in dubio
prosocietate, não apresentando os motivos
que formaram o seu convencimento. Ao fi-
nal pediu o reconhecimento de plano da
improcedência da ação, nos termos o art.
17, § 8º, da Lei 8.429/1992, que dispõe so-
bre as sanções aplicáveis aos agentes pú-
blicos nos casos de enriquecimento ilíci-
to no exercício de mandato.O relator, de-
sembargador federal Néviton Guedes, ve-
rificou que “conforme se depreende da
inicial da ação de improbidade e da de-

cisão agravada, há fundados indícios da
prática de atos de improbidade adminis-
trativa, o que, a teor do § 8º, art. 17, da Lei
8.429/1992, desautoriza a rejeição liminar
da ação”.Prosseguindo, o magistrado ex-
plicou que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que o parecer opinativo só pode ser
considerado ato ímprobo se redigido com
erro grosseiro ou má-fé, mas que, no
caso concreto, a petição inicial afirmou
que o agravante elaborava os pareceres e
orientava os gestores públicos sobre como
proceder nas licitações fraudulentas.Con-
cluindo o voto, o relator destacou que o
Supremo Tribunal Federal decidiu, em
sede de repercussão geral, que “o art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente.

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

Jurídica

O Tribunal Superior do
Trabalho retomou suas ati-
vidades judicantes com ses-
são do Órgão Especial. Para
a presidente da Corte, mi-
nistra Maria Cristina Pe-
duzzi, o segundo semestre
vem acompanhado de es-
perança e otimismo. “As
campanhas de vacinação
estão avançando, e há a ex-
pectativa de novos passos

na retomada do trabalho
presencial”, afirmou. De
acordo com a presidente, o
TST avalia a viabilidade do
retorno, ainda que escalo-
nado, segundo as condições
da superação ou do desen-
volvimento da pandemia, e
a comissão de saúde insti-
tuída para esse fim está se-
manalmente examinando
essa possibilidade. 

TST retoma atividades

STM exalta papel da imprensa

O presidente do STM,
Luis Carlos Gomes Mattos,
abriu a primeira sessão
de julgamento do segundo
semestre de 2021, após o
período de recesso judi-
ciário.Na abertura da ses-
são, o presidente do STM
deu boas vindas aos de-
mais integrantes da corte
e ao subprocurador de jus-

tiça militar, Antônio Pe-
reira Duarte.Em sua fala, o
ministro Mattos ressaltou,
entre outros temas: a im-
portância da integração
entre a Justiça Militar da
União e o Ministério Pú-
blico Militar (MPM); a ne-
cessidade de divulgação
de pautas positivas, por
parte da imprensa.

STF 2 Ministro Luiz Fux dia
que harmonia e independên-
cia entre os Poderes não im-
plica em impunidade.

2 Reação à conspiração con-
tra a democracia e o sistema
eleitoral repetida por Bolso-
naro -  18 ex-presidentes do
TSE saem em defesa do sis-
tema eleitoral. 

O Órgão Especial do
TJGO expediu a Resolução
nº 161/21, que altera a com-
petência para o processa-
mento e julgamento de in-
quéritos e ações penais re-
lativos a crimes contra a or-
dem tributária na comarca
de Goiânia. A competência
passa a ser das 1ª e 2ª Va-
ras Criminais dos crimes
apenados com detenção e
crimes de trânsito da co-
marca de Goiânia.

Novas 
varas para
julgamento 
de crimes
contra a ordem
tributária

Câmara pode votar redução
de contrato de trabalho

Pode ser votada hoje (3),
pela Câmara dos Deputa-
dos, a Medida Provisória
1045/21, que renova o pro-
grama de redução ou sus-
pensão de salários e jorna-
da de trabalho com o paga-
mento de um benefício
emergencial aos trabalha-
dores. A sessão deliberativa
remota do Plenário está
marcada para as 15 horas.

O parecer preliminar do
relator, deputado Christi-
noAureo (PP-RJ), inclui vá-
rios outros temas no texto,
como programas de pri-
meiro emprego e de requa-
lificação profissional, mu-
danças na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e
definição de quem pode
contar com gratuidade no
acesso à Justiça. 

De acordo com a

pasta, o retorno 

será feito com a

ocupação de até 

50% da capacidade

das escolas



Em sua atual administra-
ção, a Central de Abasteci-
mento de Goiás (Ceasa), tem
como uma das principais me-
tas a adoção de medidas para
uma melhor gestão dos resí-
duos sólidos e dos esgotos e
uma maior preservação am-
biental. O objetivo é revitalizar
e iniciar projetos ecologica-
mente sustentáveis. Com isso,
inúmeras ações nesse sentido
foram realizadas no local. En-
tre elas, a implementação da
coleta seletiva de lixo e o tra-
tamento e a reutilização da
água do esgoto, por meio da
revitalização da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE).

O entreposto possui há cer-
ca de 10 anos uma ETE, sendo
que o objetivo inicial do pro-
jeto foi entregar à Saneago
uma água mais limpa, seja
para a rede de esgoto, ou para
o reaproveitamento na pró-
pria empresa. Existe um ideal
de reutilização dessa água na
própria central, o que está se
tornando possível, por meio da
adequação do esgoto tratado
na Ceasa aos Indicadores DBO,
o que permitiria reaproveita-
mento da água para limpeza e
irrigação. O indicador DBO é
observado em laboratório e se

refere à quantidade de oxigê-
nio a ser fornecido às bactérias
aeróbicas para que estas pos-
sam consumir a matéria or-
gânica presente nos líquidos,
seja água ou esgoto.

Lixo orgânico e biogás
Para minimizar e dar início

a uma política mais eficaz no to-
cante à destinação correta do
lixo, outra ação foi a instalação
de pontos estratégicos, os cha-

mados Eco Pontos, nos quais
trabalhadores e visitantes po-
dem dar a correta destinação ao
lixo reciclável, que é recolhido
periodicamente pela central.
Também o lixo orgânico é um
dos grandes gargalos da Ceasa
Goiás. A adoção de uma políti-
ca arrojada em relação à ques-
tão tem mudado a realidade na
empresa. Um exemplo é o que
se deu na Rua do Milho e da
Mandioca, anteriormente um

dos principais problemas da
central. Com o investimento do
Governo Estadual, na ordem
de R$ 311 mil, o local, que che-
gou a ser apelidado de “lixão da
Ceasa”, está mais limpo, salubre
e com aspecto mais aprazível ao
comprador. 

O lixo da Ceasa tem custo
tanto com o transporte quan-
to com o descarte dos resíduos
no aterro sanitário de Goiânia.
Uma das soluções encontradas

pela administração da Ceasa
foi a possível instalação de
uma usina de biogás. No mês
de junho, o presidente da Cea-
sa, Lineu Olímpio, a convite do
Instituto Nacional de Tecno-
logia (INTC CO20), visitou a re-
gião Sul do país para conhecer
projetos de sucesso na insta-
lação de biodigestores, com
objetivo da produção de bio-
gás, e gases GNP e GNL. O
biodigestor é um equipamen-
to relativamente simples, que,
fechado, possibilita a decom-
posição da matéria orgânica
hidratada através da digestão
anaeróbica, tendo como re-
sultado, além do biogás, o
biofertilizante.

Ainda que houvesse a pos-
sível instalação de tal projeto,
com biodigestor e usina de
transformação gasosa, haveria
um excedente de lixo produ-
zido pela Ceasa. Para solucio-
nar a destinação desse mon-
tante, a gestão da empresa
estuda convênio com a Facul-
dade de Agronomia da Uni-
versidade Federal de Goiás
(UFG), para que os detritos
não utilizados no biodigestor
se transformem em fertili-
zantes orgânicos, a partir do
processo de compostagem. 

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2021 CIDADES n 11

Maiara Dal Bosco

A Prefeitura de Goiânia
aceitou um acordo e pôs fim a
uma ação judicial movida pela
Viação Reunidas sobre a ope-
ração do sistema BRT- Norte
Sul na Capital. Agora, a em-
presa terá o direito de explorar
o corredor ainda em constru-
ção, fazendo valer o contrato
firmado com o Poder Público
após a licitação do transporte
público em Goiânia em 2008.
Entretanto, para o especialista
em Trânsito e Transporte Mar-
cos Rothen, a situação é atípi-
ca e, a partir do momento em
que a Prefeitura concorda com
o direito de operação, a em-
presa responsável deve reali-
zar investimentos e melhorias.

“A Prefeitura entrou na Jus-
tiça e depois desistiu, ficou
algo não usual de acontecer, si-
tuação que não tive conheci-
mento com relação a outras ci-
dades, por exemplo”, afirmou.
“A empresa deverá investir
em novos veículos, e até mes-
mo na infraestrutura, como a
adaptação das plataformas de
embarque. Caso isso não acon-
teça, não teremos mudança, o
transporte continuará com os
mesmos problemas já conhe-
cidos pelos goianienses”, des-
tacou Rothen.

Ainda segundo ele, neste
caso, a Câmara de Vereadores
e o Ministério Público são alia-
dos da população no que tange
à vigilância dos serviços que se-
rão prestados: “A Prefeitura

substitui a concorrência neste
processo, e deve cobrar das
empresas. Isso significa que o
transporte é um serviço e que,
deste modo, se a Prefeitura de-
terminar que deve haver ôni-
bus em circulação às 23h, mes-
mo que a empresa não dispo-
nibilize, ela [a empresa] preci-
sará cumprir com a determi-
nação”, pontuou.

40 anos
O especialista em Trânsito e

Transporte avalia ainda que o
BRT Norte-Sul é uma obra que
demorará a ser efetiva devido
à região em que está localiza-
da. “É uma obra que somente
terá sucesso no que se propõe
daqui há 40, 50 anos, já que na
região em que está sendo rea-
lizada, não há demanda. Atual-
mente, o crescimento de Goiâ-
nia não se dá naquela região.
Futuramente, pode ocorrer o
crescimento, mas para o pre-
sente, tem-se que o investi-
mento realizado foi alto para
um retorno que, agora, é pe-
queno. E se, quando pronta,
os ônibus não forem novos, a
qualidade do transporte será

ainda pior”, finalizou.

CMTC
Em nota, a Companhia Me-

tropolitana de Transportes Co-
letivos (CMTC), esclareceu que
a discussão sobre a operação
do BRT Norte/Sul se arrasta
desde 2018, quando o Minis-
tério Público Federal (MPF)
apresentou recomendação
para que o trecho do BRT fos-
se licitado visando a empresa
operadora. No entendimento
do MPF, a obra por ter recur-
sos do governo federal, deveria
passar por processo licitatório.
Nesse mesmo ano a CMTC fez
um parecer técnico e jurídico
esclarecendo e reconhecendo
que a operação do corredor de-
veria ser explorada pelos con-
tratos vigentes e assinados em
2008, data da última licitação
do sistema de transporte me-
tropolitano.

“Essa argumentação segue
os artigos 4º, 7º, 11 e 12, da De-
liberação nº 058/2007, da Câ-
mara Deliberativa de Trans-
portes Coletivos, que define
como direito e dever de cada
Concessionária, em sua área

operacional, a exploração da
integralidade das linhas de
transporte coletivo rodoviário
urbano, de todas as modalida-
des ou categorias, que inte-
gram a outorga no momento
da concessão ou que venham a
integrá-la no curso da vigência
dos Contratos de Concessão”,
traz o comunicado.

“A Concessionária Viação
Reunidas entrou com mandado
de segurança para fazer valer
o Contrato de Concessão nº
002/2008, firmado em
25/03/2008, com vigência pelo
prazo de vinte (20) anos (pror-
rogável por igual período). As
partes do processo (Procura-
doria Geral do Município de
Goiânia; Prefeitura de Goiânia,
CMTC e o representante legal
da Viação Reunidas) resolve-
ram na semana passada, de
forma livre e consensual, e vi-
sando pôr fim ao Mandado de
Segurança impetrado pela con-
cessionária Viação Reunidas
S/A, entrar em um acordo que
gerou esse acordo para agora
ser ou não  homologado pelo
poder judiciário”, continuou.

A CMTC reforça ainda que

desde 2015, data de início da
obra do BRT Norte/Sul, como ór-
gão gestor sempre se apresentou
favorável para que a exploração
fosse realizada pelas empresas
concessionárias vencedoras da
concorrência realizada em 2008,
fazendo valer o direito con-
quistado por processo licitatório
nesse mesmo ano.

Por meio de nota, o Sindica-
to das Empresas de Transporte
Coletivo da região Metropolita-
na de Goiânia (SET) informou
que a operação do BRT Norte-
Sul será feito por três empresas
concessionárias da RMTC: Via-
ção Reunidas, Rápido Araguaia
e HP Transportes, de acordo
com o contrato de concessão.
“Isto porque o corredor é uma
linha interárea, ou seja, atra-
vessa várias áreas operacionais
determinadas pelo contrato.
Mesmo vivendo o momento de
maior crise no setor, a garantia
do cumprimento do Plano
Emergencial, fez com que as
empresas pudessem buscar cré-
dito bancário para a compra dos
ônibus que serão destinados a
essa operação”, diz o comuni-
cado. (Especial para O Hoje)

Prefeitura de Goiânia
aceitou acordo com
Viação Reunidas,
dando direito à
empresa de explorar
o corredor, mas o
especialista destaca
que situação é
atípica e melhorias
devem ser cobradas

Para Marcos Rothen, empresa deverá investir em novos veículos e até mesmo na infraestrutura

Local ganhou sistema de coleta seletiva e tratamento de água e esgoto no local

Investimento é necessário para que
empresa explore o BRT Norte-Sul

Ceasa quer transformar lixo em soluções sustentáveis
PROJETO



Enquanto muitos países ainda enfrentam difi-
culdades para aplicar a primeira dose de vacinas
contra a covid-19 na população, Israel começou a ad-
ministrar, a partir desta sexta-feira (30/07), uma ter-
ceira dose em pessoas com mais de 60 anos. Como
parte da campanha, o presidente do país, Isaac Her-
zog, de 60 anos, recebeu a terceira dose do imuni-
zante da Pfizer-Biontech no Hospital Sheba, num su-
búrbio de Tel Aviv. A mulher dele, Michal Herzog, e
o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tam-
bém foram vacinados com a terceira dose. "Come-
çamos a campanha de reforço da vacinação, para
que a vida possa voltar ao normal o mais rapida-
mente possível", declarou o presidente israelense
após ser vacinado. Segundo dados da Pifzer, a ad-
ministração de três doses da vacina reforça a pro-
teção contra a contagiosa variante delta, mas mui-
tos países avaliam se isso é mesmo necessário. As au-
toridades sanitárias dos Estados Unidos, do Brasil e
da União Europeia, por exemplo, ainda não apro-
varam a necessidade de uma terceira dose.

EXPRESSA
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"Banetla querida", escrevia
Margarete Bamberger a sua
irmã em Berlim. "Tenho que te
comunicar que meus dois fi-
lhos menores morreram." A
carta foi mandada em 1943, es-
condida, a partir do assim cha-
mado "campo dos ciganos" em
Auschwitz-Birkenau, onde a
signatária estava confinada
com o marido e os filhos.

Na carta, ela pedia óleo de fí-
gado de bacalhau, xarope para
tosse, vitamina C, sabão em pó
e um remédio contra sarna, "e
mesmo que seja coisa pequena,
aqui nos ajuda muito". O real
horror da situação está contido
numa mensagem em código:
"Saudações especiais de Baro
Nasslepin, Elenta e Marepin" –
grande moléstia, miséria e as-
sassinato, no idioma romani. O
casal sobreviveu, todos os seus
filhos morreram.

Essa carta é um dos 60 teste-
munhos que se pode ler, em
alemão, inglês e romani, no por-
tal online Voices of the Victims.
Sob a coordenação da historia-
dora Karola Fings, pesquisadores
europeus coletaram correspon-
dência e declarações de perse-
guidos das etnias nômades sin-
ti e roma, durante e após a Se-
gunda Guerra Mundial.

O diferencial do portal, frisa
Fings, é que quem tem a pala-
vra não são os criminosos, mas
sim os próprios representantes
da minoria, originários de 20
países: Alemanha, Áustria, Croá-
cia, Belarus, Bélgica, Bósnia e

Herzegovina, Eslováquia, Estô-
nia, França, Holanda, Hungria,
Itália, Letônia, Polônia, Repú-
blica Tcheca, Romênia, Rússia,
Sérvia, Suíça e Ucrânia.

Os textos datam da época da
perseguição ou de pouco de-
pois, quando as vítimas pude-
ram depor sobre os crimes de
que foram alvo e testemunhas,
e tentaram levar os perpetra-
dores ao tribunal, explica a
pesquisadora do anticiganis-
mo da Universidade de Hei-
delberg, na Alemanha.

Sem piedade pelas crianças
Assim como os filhos de

Margarete Bamberger, a gran-
de maioria dos internos de
Auschwitz-Birkenau sucumbiu
à fome, doenças e violência. A
noite de 2 para 3 de agosto de
1944 constituiu o "pavoroso
clímax" da campanha racista
contra os sinti e roma, relata
Fings: é quando a força para-
militar nazista SS dissolve o
campo das famílias e mata
com gás tóxico 4.300 mulheres,
homens e crianças, em meio a
seus gritos e choro.

Entre estes estava Gretel, fi-
lha de Zilli Schmidt, assassina-
da aos 4 anos de idade, junta-
mente com os avós e a tia –
esta, por sua vez, acompanha-
da de seus seis filhos. Zilli fora
transportada pouco antes para
outro campo, assim como ou-
tros presos aptos a trabalhar.

Quando ela tentou deixar o
trem para se juntar a sua fa-

mília, o médico da SS Josef
Mengele lhe deu uma bofetada
e a forçou a voltar. "Ele salvou
a minha vida, mas com isso
não me fez nenhum favor", la-
menta a sobrevivente. Hoje,
quase centenária, Zilli Schmidt
é reconhecida por seu trabalho
pela memória dos sinti e roma.

Por sua vez, quatro dos filhos
de Franziska Kurz foram colo-
cados no lar para crianças ca-
tólico Sankt Josefspflege, e de lá,
deportados. Em 1946, a mãe
contava numa carta à madre su-
periora do asilo que a polícia lhe
comunicara verbalmente "que
meus quatro filhos se encon-
travam em Auschwitz".

"O que o senhor ainda quer
com as minhas pobres crian-
ças?", ela perguntou. A respos-
ta sumária: "Exterminar." Além
disso, a advertiram para "ficar
quieta", senão também ela e
sua filha mais nova, Maria,

poderiam parar num campo de
concentração.

Otto, Sonja, Albert e Thomas
foram assassinados em Aus-
chwitz. Das 39 crianças em
Sankt Josefspflege, apenas qua-
tro sobreviveram, a Igreja Ca-
tólica não as protegeu.

Igreja Católica se esquiva
Não se trata de um caso

isolado. Em maio de 1943,
quando pairava a ameaça de
deportação e esterilização
compulsória, Oskar Rose es-
creveu ao arcebispo de Bres-
lau (hoje Wroclaw, Polônia):
"Se a nossa Igreja Católica
não nos tomar sob sua prote-
ção, estamos expostos a uma
medida que, tanto do ponto
de vista moral quanto legal, é
um escárnio a toda noção de
humanidade." Tratava-se de
"14 mil membros da Igreja Ca-
tólica Romana", sublinhou.

Nem este nem outros pedi-
dos de socorro surtiram efeito.
Em contraste, conta Karola
Fings, há exemplos na Iugos-
lávia e na União Soviética ocu-
padas, "em que comunidades
muçulmanas protegeram os
roma, não os entregando".

Onde quer que os nacio-
nal-socialistas avançassem, na
Europa, os sinti e roma eram
perseguidos e tinham que lutar
pela própria vida. Muitos fo-
ram assassinados nos campos
ou em fuzilamentos em massa:
"Variava de acordo com a po-
lítica de ocupação e os parcei-
ros de aliança", explica Fings.

Na Polônia ocupada, além
dos campos de extermínio,
sabe-se de cerca de 180 locais
de massacres. Também na Iu-
goslávia e URSS, "a maioria
das vítimas não foi assassina-
da em campos, mas sim fuzi-
lada imediatamente".

Em 2 de agosto de 1944, 4.300 membros
de etnias nômades foram assassinados
no campo de Auschwitz-Birkenau. A data
é Dia Memorial do Holocausto 

"Ciganos", as outras grandes
vítimas do genocídio nazista

A Polônia concedeu um
visto humanitário para a atle-
ta belarussa Krystsina Tsima-
nouskaya. A velocista de 24
anos havia buscado refúgio na
embaixada polonesa em Tó-
quio nesta segunda-feira
(02/08), um dia após ter se re-
cusado a embarcar num voo
de volta a Belarus.

Tsimanouskaya foi obriga-
da a suspender sua participa-
ção nos Jogos Olímpicos após
ter criticado a federação de
atletismo belarussa e seus trei-
nadores. No domingo, a atleta
disse que foi levada contra sua
vontade ao aeroporto interna-
cional de Haneda, na capital do
Japão, para retornar a seu país
natal. Lá, ela se recusou a em-

barcar e procurou proteção
da polícia japonesa.

A velocista, que passou a
última noite num hotel no
aeroporto de Haneda, deve
permanecer na embaixada po-
lonesa em Tóquio até sua par-
tida para Varsóvia, o que deve
ocorrer possivelmente na
quarta-feira, conforme escre-
veu no Twitter o dissidente po-
lonês Pavel Latushka.

O vice-ministro das Rela-
ções Exteriores da Polônia,
Marcin Przydacz, disse que
Tsimanouskaya está em con-
tato direto com diplomatas po-
loneses no Japão e que Varsó-
via fará "tudo o que for neces-
sário para ajudá-la a prosseguir
com sua carreira esportiva".

Supensa após críticas
Krystsina Tsimanouskaya

deveria ter competido no Está-
dio Olímpico de Tóquio nesta se-
gunda-feira nas eliminatórias da
prova dos 200 metros rasos,
mas acabou sendo suspensa
dos Jogos pelo Comitê Olímpico
Belarusso, que é comandado
por Viktor Lukashenko, filho
do presidente do país.

A justificativa oficial do
comitê apontava para o "es-
tado emocional e psicológi-
co" de Tsimanouskaya. Yuri
Moisevich, treinador prin-
cipal da equipe de atletismo,
disse à televisão estatal be-
larussa ter sentido "sinais
de que algo estava aconte-
cendo com a garota".

Atleta belarussa recebe
visto humanitário

POLÔNIA

Gretel (dir.), filha de Zilli Schmidt, foi assassinada com apenas 4 anos de idade

Tsimanouskaya refutou as declarações e garantiu estar em boa saúde e sem problemas psicológicos
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Lanna Oliveira

Final de férias é sempre motivo de des-
gosto, mas o começo de agosto pode ser
uma ótima oportunidade de aproveitar um
fim de semana sem muita badalação. Mui-
tos turistas deixam para curtir suas viagens
na primeira semana de agosto, isso porque
as cidades esvaziam e atualmente a regra
básica é evitar aglomerações. Um destino
que enche os olhos dos goianos é o Rio
Quente. Com incríveis riquezas naturais, o
pequeno município está a 178 km de Goiâ-
nia e oferece o maior complexo de águas
quentes naturais do planeta.

Vizinha da famosa Caldas Novas, a ci-
dade de Rio Quente conta com um pouco
mais de 4,3 mil habitantes e clima de in-
terior, com ruas e praças tranquilas. No
entanto, o município recebe mais de 1,3
milhão de turistas por ano, figurando
entre os polos turísticos mais importantes
do Brasil. O segredo do sucesso é o maior
rio de águas quentes do mundo, que cor-
ta a cidade com temperatura média de
38°C. A cidade pertenceu a Caldas Novas
até 1988 e hoje integra a Região das
Águas Quentes, rodeada pela bela vege-
tação e fauna do cerrado.

As águas quentes, descoberta em 1722
por Bartolomeu Bueno Filho, conquista-
ram não só os goianos, mas turistas de to-
das as partes do Brasil. O destino tornou-
se opção para quem preza por passeios fa-
miliares e com controle sanitário. Devido
a pandemia, a cidade recebe apenas 30%
de sua capacidade para garantir mais se-
gurança aos seus visitantes. O espaço ofe-
rece desde parque, praias artificiais e
piscinas naturais a eventos nos hotéis. Isso
garante que todas as idades sejam aten-
didas com atividades diversificadas.

E nos meses de agosto e setembro,
eles ainda proporcionam para hóspedes o
‘Remexa Esporte e Dança’. A iniciativa traz
uma programação especial com atividades
espalhadas em ambos resorts com espor-
tes olímpicos, o Festival Ginga, atividades
circenses, coreografias exclusivas, e pre-
senças importantes como a dos tenistas
Fernando Meligeni, um dos 10 maiores te-
nistas brasileiros, e Thalita Rodrigues,
atleta PCD com mais de 50 troféus nacio-
nais e internacionais, e do dançarino e co-
reógrafo Daniel Saboya.

Dos tobogãs à natureza
O município está em posição geográfi-

ca privilegiada, próximo de Goiânia, Bra-
sília, Uberlândia, Uberaba, São Paulo e do
interior paulista, isso faz com que seja polo

turístico. Sua fonte de recursos está no
complexo turístico do Rio Quente que
está localizado no bairro Esplanada e o Hot
Park, que é um dos maiores parques
aquáticos do Brasil. Mas suas atrações vão
além, a cidade conta também com o Par-
que das Fontes e o Parque Estadual da Ser-
ra. Ou seja, não vai faltar atração para
quem quiser visitar as águas quentes.

O Rio Quente Resorts é um complexo de
sete hotéis com piscinas e fontes de águas
naturalmente aquecidas, rios cristalinos e
até praias formam um enorme circuito de
belezas naturais em pleno cerrado. Ele pos-
sui 18 nascentes que formam o famoso
Parque das Fontes, com funcionamento de
24h por dia, 7 dias por semana. Além dis-
so, os hóspedes têm acesso liberado a um
dos melhores parques aquáticos da Amé-
rica Latina, o HotPark, e ao recém-inau-
gurado EkoAventura Park. 

O Parque das Fontes, coração do Rio
Quente Resorts, está situado a 630 metros
de altitude. É formado por piscinas, duchas,
saunas e ofurôs de águas quentes, cor-

rentes e naturais de 37,5°C. Lá ficam a
maior parte das fontes que abastecem
todo o complexo, com vazão de 5,2 milhões
de litros de água por hora, o que permite
que toda a água do espaço seja renovada
a cada 20 minutos. As piscinas contam com
estruturas de apoio aos turistas com bares,
onde você pode relaxar tomando drinks e
comendo boa comida.

Já o Parque Estadual da Serra está lo-
calizado entre as cidades de Rio Quente e
Caldas Novas. Ele foi criado em 1970 para
proteger as áreas de abastecimento das
águas termais e é considerado vitrine do
Cerrado. No parque, é possível fazer ca-
minhadas com guia, uma de suas principais
trilhas, a Trilha da Cascatinha termina
em uma bela queda-d’água com piscina na-
tural. Já a Trilha do Paredão termina em
uma cascata protegida por um paredão de
pedra. No fim de cada trilha, é possível to-
mar banho nas cachoeiras.

E por fim, a tração mais conhecida da re-
gião, o Hot Park. Inaugurado em 1997, o
parque aquático conta com diversas atra-
ções radicais, outras para relaxar, tudo em
meio à natureza. Entre os brinquedos es-
tão o Xpirado, o Half Pipe, Mega Tirolesa e
a Praia do Cerrado, com ondas e rês mil me-
tros cúbicos de areia. É a maior praia arti-
ficial de águas quentes do mundo e ele ain-
da oferece atividades como rafting, qua-
driciclo no Eko Aventura Park, Passeio de
Caiaque, Praia do Cerrado, Eco Pesca, Bi-
rdland, o viveiro de pássaros, Lazy River,
Quadras de areia e o mergulho. (Lanna Oli-
veira é estagiária do jornal O Hoje)

No fim das férias, aumenta a procura para a cidade Rio Quente, que conta com programação especial

Essência

Rumo as águas quentes

O Parque das Fontes,

coração do Rio Quente

Resorts, é formado por

piscinas, duchas, saunas 

e ofurôs de águas quentes,

correntes e naturais 

de 37,5°C
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malhação - sonhos
Gael implica com rené. sol e

Wallace visitam Bete. Wallace
conta para Bete que sol está tra-
balhando em seu lugar, e a mãe
insiste para que a filha volte ao
colégio e não desista de seus so-
nhos. Lincoln fala com Jeff e
Mari e acredita que eles não
queiram voltar para o rio de Ja-
neiro. nando dá em cima de Del-
ma e Lincoln avisa a Marcelo e
Tomtom. sol e Wallace se bei-
jam, mas o rapaz afirma que
gosta de Bárbara. Delma, Lin-
coln e Tomtom se divertem e
Marcelo lamenta com Dalva.
Gael salva Dandara.

gênesis
Lia é sincera com Jacó. Éder

tenta aconselhar Jacó. esaú per-
de a paciência com reuel. Jacó
age com frieza diante de Lia.
Jacó se casa com raquel. ele fica
entusiasmado com a notícia
dada por Lia. Labão tenta se en-
tender com salma. raquel sen-
te ciúmes do tratamento que
Jacó está dando à Lia. raquel
fica chocada ao reconhecer
Bila. Jacó encontra nanum. ele
se explica para o amigo de isa-
que. esaú descobre notícias so-
bre o irmão. Labão não gosta
da reação das pessoas ao anun-
ciar a gravidez de Lia.

a Vida da gente
Lourenço diz a Tiago que é

seu pai. Lúcio e Daniel esclare-
cem a rodrigo e ana o porquê
de não poderem ser doadores
de Júlia. Lourenço conta para
Tiago que é seu pai. Por conta
da compatibilidade sanguínea,
Manuela e eva são escolhidas
para fazer os exames. Jonas
tenta disfarçar a presença de
Ângela em sua casa, mas cléber
não acredita em suas justifica-
tivas. Dr. Daniel avisa que eva e
Manuela estão aptas a serem
doadoras. Daniel explica a to-
dos os riscos que Manu e Júlia
correm com a cirurgia.

Coração indomável
Lucia diz a esther que está

segura de que ela paquera José
antônio. Lucia pergunta a es-
ther se ela planeja ter um ro-
mance com José antônio. na
casa de Maria alessandra ela
conta a otávio o que ocorreu no
escritório do governador e o pe-
dido de Dóris para que a ex-
pulsem de ilha Dourada. José
antônio diz a santa que esther
lhe ensinará a escrever e a ler,
para ele poder escrever uma
carta a Maricruz. otávio diz a
Maria alessandra que por ela
ser uma mulher muito bonita,
Dóris está com ciúmes. 

império
José alfredo vai para casa e

impede que silviano avise a
Maria Marta. Beatriz pede que
amanda procure por Leonardo.
severo decide apostar seu di-
nheiro no pior cavalo do páreo.
José alfredo manda Merival e
cristina irem até sua casa. cora
se prepara para seu encontro
com o comendador. valquíria
pede que Maria Marta e seus fi-
lhos permaneçam na joalheria
império. José alfredo afirma a
cristina que estará sempre ao
seu lado. vicente manda um de
seus ajudantes pegar comida e
Felipe fica apreensivo. 

RESUMO
t

De noveLas

Trabalhadores
da cultura
‘Mais Crédito’ garante a trabalhadores da
Cultura do Estado linha de crédito especial
para superação de efeitos da pandemia

Elysia Cardoso

O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Esta-
do da Cultura (Secult), segue
com o agendamento para o
Mais Crédito Cultural, pro-
jeto que apresenta linha de
crédito especial a artistas e
fazedores de cultura no Es-
tado. Desde sexta-feira (30),
na Vila Cultural Cora Cora-
lina, um posto de atendi-
mento recebe interessados,
após agendamento pelo
whatsapp (62) 98237-0116.

O contribuinte deve le-
var o credor no horário
agendado, ou ter pelo me-
nos um norte em relação à
negociação. É importante
ter o contato do credor para
que se tenha como conver-
sar, caso ele não possa com-
parecer. O atendimento e a
conciliação poderão ser rea-
lizados de forma remota se
necessário.

Atendido no primeiro
dia, na ocasião do lança-
mento do programa Reto-
mada Cultural que inclui o
projeto, o produtor cultural
Cristiano Porfírio elogiou a
iniciativa do governo. “O
setor foi muito prejudica-
do, e agora temos um pro-
grama que pensa em todas
as etapas, pois irei regula-
rizar minha situação e de-
pois quero, também, o pro-
grama de espaços cultu-
rais”, afirma.

O Projeto Evento Seguro
permite a reabertura de es-
paços culturais, seguindo to-
dos os protocolos de segu-
rança sanitária contra a Co-
vid-19, segundo orientações
da Organização Mundial de
Saúde. Os espaços culturais
do Governo Estadual terão
descontos para os artistas
goianos de até 100%.

Além do Mais Crédito
Cultural e do Evento Cul-
tural Seguro, o governa-
dor anunciou o Plano Es-
tadual de Cultura; a Con-
trapartida Cultural/FCO e o
Juventude Cultural. “Tenho
orgulho em iniciar a reto-
mada da Cultura. Com ela,
resgatamos toda esta clas-
se que sofreu duramente, a
dos artistas que ficaram
totalmente sem público e

sem perspectiva de tê-lo”,
discursou o governador.

O titular da Secult, César
Moura, destaca: "O gover-
nador pensou em todas as
etapas para o setor cultural.
Em limpar o nome da pessoa,
depois em ajudar a dimi-
nuir o custo do retorno com
o Evento Cultural Seguro, na
liberação do espaço; depois
com o fomento, por meio do
empréstimo no Mais Crédito
e já cuidando das próximas
gerações com o Juventude
Cultural, que vai promover e
incentivar novos talentos
culturais no Estado".

O Sebrae e a GoiásFo-
mento atendem durante
todo o dia de forma pre-
sencial, seguindo o horário
da agenda; a Caixa aten-
derá nas agências, o agen-
damento deve ser feito com
mínimo de 48 horas de an-
tecedência, no fim do dia
do agendamento, enviar
no e-mail: seg6884go@cai-
xa.gov.br, nome, CPF, ho-
rário, telefone, e-mail e su-
gestão de agência.

A Caixa entra em conta-
to com as pessoas, por e-
mail ou ligação, para infor-
mar em qual agência elas se-
rão atendidas, e que tentarão
seguir a data e o horário
constantes no agendamento
com a equipe da Secult. O
Banco do Brasil atenderá de
forma presencial no local
do evento, apenas no perío-
do vespertino, devendo ser
enviado no whatsapp: (62) 9
9133-9262, os agendamentos
do dia seguinte.

Por meio do Mais Crédi-
to Cultural, artistas, produ-
tores culturais e empresá-
rios do segmento artístico-
cultural conseguirão em-
préstimo com 12 meses de
carência e até 36 meses de
prazo para a quitação, com
taxa de 0,5% ao mês, para
realizarem seus projetos.

No local, a equipe tam-
bém ajudará os interessados
a fazer contato com os cre-
dores, oferecerão consulto-
ria do Sebrae e uma Câma-
ra de Conciliação para re-
negociar os débitos que es-
tão em abertos, podendo
assim abrir o acesso ao cré-
dito. (Especial para O Hoje) 

Mais Crédito Cultural integra o programa Retomada Cultural

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

NOTA AO LEITOR
t

Nascida em Cuiabá, Maria Filomena Bouissou Lepecki é autora de 'Uma Ponte para Istambul'

LIVRARIA
t

Em 1929, um fragmento
do mapa mundi foi encon-
trado em uma prateleira em-
poeirada do palácio Topkapi,
em Istambul. Confeccionado
em 1513, sobre couro de ga-
zela, o objeto suscitou muitas
questões. Por exemplo, a
Ilha de Marajó que aparece
em destaque só seria des-
crita oficialmente pelos por-
tugueses em 1530. Como, en-
tão, um almirante turco po-
deria saber tantos detalhes
da costa brasileira quase
duas décadas antes?

O Mapa de Piri Reis é um
dos enigmas do mundo real
transplantados para a ficção
‘Uma Ponte para Istambul’. O
romance da escritora Maria
Filomena Bouissou Lepecki
tem o enredo entrelaçado a
este e outros quatro objetos
arqueológicos: o helicópte-
ro de Abydos, do Egito; o
aeroplano de Saqara, que se
encontra no Museu do Cairo;
as baterias de Bagdá; e a
moeda fenícia  com um pos-
sível mapa mundi microscó-
pico disfarçado de grama sob
as patas do cavalo.

Estes Ooparst - Out of pla-
ce (and time) artifacts - aju-
dam a contar a trajetória de
Catarina, ou Arzu, uma jo-
vem professora de História
do Brasil que viaja para Is-
tambul à procura das pró-
prias origens. Ao confrontar
sua metade turca em um pa-
lácio Otomano do século XIX,
ela experimenta uma aven-
tura insólita que a trans-
porta no tempo.

Concomitante à expe-
riência de conhecer a vida
no harém dos sultões, a pro-
tagonista intercala relatos
que transportam o leitor
para o Brasil, mais especifi-

camente a Praia de Ipanema,
no Rio de Janeiro. Objetos e
cheiros ativam as memórias
de Arzu sobre a zona sul da
cidade, onde a professora
lecionava para adolescentes
em um colégio particular, a
duas quadras do mar.

Não por coincidência, Ipa-
nema foi um dos endereços
da escritora Maria Filomena
Bouissou Lepecki. Nascida
em Cuiabá, morou ainda em
Brasília, Recife e Vinhedo, no
interior paulista. Foi nesta
cidade que escreveu sua pri-
meira ficção, ‘Cunhataí – um
romance da Guerra do Para-
guai’, obra vencedora de três

prêmios e que rendeu outras
três teses acadêmicas.

Sobre a autora 
A autora revelação 2003

pela FNLIJ - Fundação Na-
cional do Livro Infantil e Ju-
venil - Maria Filomena viveu
também na Malásia e África
do Sul. Por lá e no Oriente,
realizou pesquisas in loco
já em busca de uma pers-
pectiva literária. Foi assim
que aprendeu noções de
zulu, bahasa malaio, alemão
e francês, além de falar in-
glês e espanhol. Médica por
formação, abraçou oficial-
mente a carreira literária.

Mil e um enigmas
arqueológicos
Objetos controversos como o Mapa de Piri Reis 
e o helicóptero de Abydos fazem de ‘Uma 
Ponte para Istambul’ uma enciclopédia histórica
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A organização do Con-
curso Nacional Literário In-
fantil Espantaxim e o Caste-
linho Mágico - Prêmio Es-
pantaxim 2020/21 - informa
que as crianças interessa-
das em participar do con-
curso agora têm até 8 de de-
zembro de 2021 para enviar
seus trabalhos. Apesar das
dificuldades enfrentadas
nesse período de pandemia
pela Covid-19, o andamento
do Concurso não foi cance-
lado e centenas de traba-
lhos já foram recebidos.

O Prêmio Espantaxim tem
como objetivo principal des-
pertar nas crianças o gosto
pela leitura e escrita. Podem
participar do concurso ‘pe-
quenos autores’ com idade
entre 7 e 12 anos, estudantes
de escolas públicas ou priva-
das de todo o Brasil. Por con-

ta dos impactos causados pela
pandemia na rotina escolar,
a edição de 2020/21 vai acei-
tar, excepcionalmente, tra-
balhos enviados por jovens
escritores de até 13 anos.

Não há necessidade de
inscrição para participar do

Prêmio Espantaxim. O envio
da obra pelo pequeno escri-
tor, em um dos formatos
aceitos pela organização do
concurso (redação, mensa-
gem ou poesia), já configura
sua participação.

A autora e escritora Dul-

ce Auriemo conta que mes-
mo com a pandemia e o fe-
chamento temporário das
escolas, a organização do
Concurso recebeu centenas
de trabalhos. "Isso nos anima
e mostra que mesmo com as
restrições do momento, as es-
colas retornam incentivando
seus alunos e os pequenos
autores continuam a de-
monstrar interesse em com-
partilhar suas obras e talen-
to com outros participantes
do Prêmio", comenta.

O regulamento completo
do Prêmio Espantaxim
2020/21 conta com o Portal
do Professor com dicas e in-
formações que ajudarão o
professor na orientação dos
alunos e no desenvolvi-
mento dos trabalhos. E pode
ser consultado no site:
(www.espantaxim.com.br/).

VI Concurso Literário ‘Prêmio Espantaxim’
anuncia nova data limite para o envio das obras

espetáculo de dança 
o amor e suas singulari-

dades entram em cena com
a Quasar cia de Dança nes-
te mês de agosto. a com-
panhia apresentará o espe-
táculo 'sobre isto, meu cor-
po não cansa' hoje (3), no
Teatro sesi, às 20h. a apre-
sentação será transmitida
ao vivo no canal do YouTube
do teatro com tradução de
libras e conta com apoio da
Lei Municipal de cultura de
Goiânia. o espetáculo, que
teve sua estreia em 2014, é
dirigido por Henrique ro-
dovalho, que também assi-
na a coreografia e cenário
do trabalho. Quando: terça-
feira (3). onde: YouTube
(Teatro sesi Goiânia). Horá-
rio: 20h.

esquadrão de Tubarões
nesta terça-feira (3), às

21h30, a Tv Brasil leva ao ar
um novo episódio do seriado
esquadrão de Tubarões. o

documentário inédito ‘Quão
espertos são os tubarões’
mostra que as águas límpi-
das e azuis de Bimini, nas Ba-
hamas, estão repletas de
mais de 40 espécies, que vão
desde tubarões-brancos
oceânicos a tubarões-tigre. a
diversidade destes animais
no local deve-se à proibição
da caça do peixe no arquipé-
lago desde 2011. Quando:
terça-feira (3). onde: Tv Bra-
sil. Horário: 21h30.

Conexão sobreviva summit
o sócio-fundador da

XporY.com, rafael Barbo-
sa, conduz nesta terça-feira
(3) uma palestra sobre eco-
nomia colaborativa. o even-
to, que terá início às 17h,
faz parte do conexão so-
breviva summit e será com-
pletamente digital e com
inscrições gratuitas. o ob-
jetivo é estimular o turismo
goiano por meio de per-

mutas multilaterais. os in-
teressados podem se ins-
crever pelo site: (conexao-
sobreviva.4.events).

Cursos culturais 
a partir de hoje (3), a es-

cola itaú cultural abre ins-
crições para pessoas inte-
ressadas de todo o país para
outros dois cursos on-line,
totalmente gratuitos, nas
mais diversas áreas da cul-
tura. ‘Gestão organizacio-
nal: estratégias para cultu-
ra’, tem por objetivo apri-
morar os conhecimentos de
quem já atua na área da cul-
tura há pelo menos dois
anos. as inscrições ficam
abertas até o dia de 10
agosto, às 18h.em ‘introdu-
ção à escrita teatral’, os par-
ticipantes são convidados
a um mergulho na drama-
turgia teatral. as inscrições
ficam disponíveis até o dia 9
de agosto, também até às
18h.inscrições pelo site: (es-
cola.itaucultural.org.br).

Terça no Teatro exibe espetáculo da Quasar Cia de Dança, hoje (3)

Concurso tem como objetivo despertar o gosto pela leitura e escrita 
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mãe de mC Kevin explica
briga com Deolane bezerra
em podcast

a mãe do Mc Kevin, val-
quíria nascimento contou em
entrevista ao ‘sem Limite Pod-
cast’ sobre a briga que prota-
gonizou com a viúva do can-
tor, Deolane Bezerra. “não foi
bem uma briga. Foi um de-
sentendimento. uma fala de
um lado, outra fala de ou-
tro... e o resumo é: somos
duas mulheres maduras, e
ela como mulher do Kevin,
eu como mãe do Kevin, a gen-
te sentou e conversou. eu
gosto dela, ela gosta de mim,
então, a gente tem que deixar
esse negócio de internet pra
lá. Por isso sempre fiquei quie-
tinha no meu canto e não fa-
lava nada. Porque eu nem fa-
lava e já diziam que eu falava
indireta", disse ela. Hoje, as
duas revelam ser próximas.
"sogra é assim, briga mas
ama", escreveu valquíria em
foto recente com Deolane no
instagram. (raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

letícia bufoni nega alfine-
tada a Yasmin brunet e ga-
briel medina

Yasmin Brunet e Gabriel
Medina viraram meme nas
olimpíadas após o nadador
Bruno Fratus comemorar o
terceiro lugar na competição
dando um beijo na esposa,
Michelle Lenhardt, que tam-
bém é sua treinadora, nutri-
cionista e psicóloga. no Twit-

ter, internautas brincaram
com o momento de carinho
dos dois, escrevendo: "ima-
gina Yasmin e Medina vendo
isso". a piada aconteceu por-
que a modelo foi vetada de
acompanhar o surfista em
Tóquio, apesar da insistência
tanto dela quanto de Medina.
Letícia Bufoni, que já teria vi-
vido um romance com Ga-
briel, viu o meme nas redes
sociais e o repostou, acres-
centando emojis de risadas.
Diante da repercussão de
suas ‘risadas’, Letícia tentou
explicar. "oxi, pode nem rir
mais?", questionou a atleta.
"Pessoal não sabe levar as

coisas na esportiva! sou uma
pessoa feliz e gosto de brin-
car. não gostou, tchau,
bebê", disse. a skatista tam-
bém avisou que não tinha
tido a intenção de alfinetar
ninguém. (igraínne Marques,
Purepeople)

Thales bretas explica roti-
na com filhos após morte
de Paulo gustavo

Paulo Gustavo morreu em
maio, aos 42 anos, vítima de
complicações em decorrên-
cia da covid-19. o ator, ca-
sado com Thales Bretas, dei-
xou dois filhos, romeu e
Gael, que teve com o médico

dermatologista. convidado
para falar sobre a vida com
os meninos após a morte do
marido para uma ação de Dia
dos Pais da natura, Thales
assumiu: "eu fico exausto e
preenchido. É uma sensação
louca continuar vivendo mes-
mo depois de perder meu
grande amor". no vídeo, Tha-
les, que tem compartilhado
momentos fofos com os fi-
lhos em sua rede social, clas-
sificou como uma experiên-
cia "linda e desafiadora" a
chegada de romeu e Gael
em seu casamento com Pau-
lo Gustavo. (carmen Moreira,
Purepeople)

CELEBRIDADES

Neymar e Bruna Marquezine não estão
passando as férias juntos em Ibiza, na Es-
panha. A suspeita de uma possível volta do
casal começou quando o jogador foi clica-
do com uma mulher que seria, segundo in-
ternautas, uma espécie de ‘clone’ da atriz.
O atleta levou Bruna Biancardi, uma in-
fluencer com mais de 100 mil seguidores,
em um passeio de barco com amigos. A em-
presária aparece de óculos e chapéu, mas
a semelhança com Marquezine foi o bas-
tante para que a web começasse a criar me-
mes. A artista já tinha sofrido com piadas
nesta segunda-feira (2) ao perguntar o
que seriam ‘fleets’. Agora, fãs lamentam
que Marquezine tenha sido substituída
pelo que eles chamaram de ‘impostora’.
(Igraínne Marques, Purepeople)

Neymar e Marquezine juntos? Web confunde
Brunas e acredita em retorno de Brumar

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia não traz facilidades
na questão de comunicação. você
pode se ver numa ilha, falando de
um jeito que ninguém te entende
e se achar um eT. É preciso ter
muita paciência. além disso, o dia
traz uma realidade diferente da-
quela que você imaginou.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pede cautela ao
mexer com dinheiro, fazer trocas
e negociações. seus desejos e
suas expectativas estão altas,
mas você pode estar desatento
com questões práticas. o dia
será um tanto quanto caótico,
então tome cuidado com brigas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

suas ações podem estar con-
traditórias, portanto você pode
fazer coisas opostas daquelas que
gostaria de fazer, indo contra si
mesmo e, ainda por cima, cul-
pando pessoas e situações exter-
nas. cuidado! Perceba como está
reagindo e agindo no dia de hoje.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

você pode estar bem focado
e atento hoje, mas as demandas
são maiores do que você pode
dar conta. É importante delegar
ou deixar as coisas acontece-
rem sem esquentar muito a ca-
beça. Tome cuidado com a fala-
ção excessiva e com a reclama-
ção.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Tome cuidado com perdas fi-
nanceiras no dia de hoje. Man-
tenha o foco nas suas tarefas. o
dia pede uma boa dose de de-
sapego para conseguir seguir
em frente. não tente controlar as
coisas externas e mantenha o
foco em si mesmo.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

você pode sentir que o dia
está pesado, tenso ou confuso —
e está mesmo. Tome cuidado com
as altas expectativas, principal-
mente no trabalho. Hoje o dia
pode trazer muito mais proble-
mas do que soluções. contratos e
conversas podem ser adiados.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

as dúvidas e as indecisões fa-
rão parte do seu dia. Pessoas in-
decisas atravessam o seu cami-
nho. Pode ser até que você mes-
mo precise repensar algumas coi-
sas antes de tomar suas deci-
sões, e isso é realmente indicado.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia favorece o descan-
so e a descontração. Tome cui-
dado com a tensão e com a ne-
cessidade de levar tudo muito a
sério. as coisas não vão acontecer
como você gostaria, então vale a
mais a pena rir dos entraves e tra-
zer leveza para a sua rotina.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Pode ser difícil se relacionar
no dia de hoje, simplesmente
porque parece que você não en-
tende o que as pessoas desejam.
Para conseguir se conectar bem
com as pessoas neste dia, você
precisará estar muito amoroso e
muito pacifico.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

É um dia em que a rotina fica
muito caótica. os planos podem
não acontecer como você gos-
taria, então saiba delegar e abrir
mão para não perder a sua saú-
de e a sua paciência neste dia. os
objetivos podem não ser atingi-
dos hoje.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

você pode estar precisando
de foco e hoje o dia pede isso, po-
rém as questões que estão sob o
seu controle acabam degringo-
lando, portanto o foco precisa es-
tar no autocontrole. Tome cuida-
do para não descontar sua raiva
e sua decepção na comida.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pode trazer muita an-
siedade e preocupações. É pre-
ciso tentar resolver problemas
que retornam, ou seja, questões
do passado atrapalham o seu
dia. É preciso ter atitude e man-
ter a calma. você pode sentir que
as pessoas não te ajudam.
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Elysia Cardoso

Existe uma grande relação
entre o aleitamento materno e
o desenvolvimento facial pois
a amamentação é o primeiro
exercício da musculatura fa-
cial no qual estão envolvidos
os lábios, a língua e bochechas
do recém-nascido. “Costuma-
mos dizer que a amamentação
é uma preparação para todo o
processo de fala do bebê, além
do crescimento harmonioso
da parte osteomuscular, das
arcadas dentárias, da língua e
também do desenvolvimento
da região e da respiração na-
sal, fator importante para evi-
tar amigdalites, pneumonias e
outras doenças respiratórias”,
explica a fonoaudióloga e di-
retora da FonoBabyKids, Da-
niella Brom.

Toda a musculatura facial
é fortalecida durante o inter-
valo da sucção. Quando suga
a mama, o bebê favorece o
crescimento da mandíbula
que prepara a face para as
próximas etapas do desen-
volvimento. “Aqui temos uma

dinâmica da cadeia neuro-
muscular, das estruturas li-
gadas à respiração, mastiga-
ção, deglutição e fonação. To-
das essas etapas dependem
da amamentação porque to-
dos os sistemas são interliga-
dos. Ao mamar, aprendemos a
respirar, mastigar e deglutir
de maneira adequada. A po-
sição da boca nos mamilos é
que faz a estimulação dos
pontos articulatórios respon-
sáveis pela produção dos fo-
nemas”, pontua Daniella.

O bebê que mama no peito
é mais tranquilo. Além disso,
tem menos chances de desen-
volver problemas como atresia
maxilar (parte superior da
boca estreita), mordida aberta

(que os dentes da frente não se
tocam), retrusão mandibular
(queixo pequeno), apinha-
mento dental (falta de espaço
entre os dentes). Por isso, é
muito importante a amamen-
tação ser acompanhada tam-
bém nesse processo por um fo-
noaudiólogo e quando há al-
gumas alterações somos nós
que conseguimos organizar
para que a criança tenha me-
lhor pega, melhor adequação
postural e assim melhor suc-
ção também.

Benefícios emocionais,
funcionais e anatômicos

O aleitamento materno não
é só um ato nutritivo, é um ato
de amor e é nesse momento

que as mães e as crianças esta-
belecem vínculos. Durante a
amamentação acontece um tra-
balho muscular que tem uma
grande importância para o es-
tímulo do crescimento harmô-
nico da face da criança. A ama-
mentação estimula também o
desenvolvimento dos maxila-
res, já que o bebê precisa ficar
com os lábios firmes ao seio
para evitar o vazamento do
leite, o que promove o fortale-
cimento da musculatura labial,
com o correto fechamento dos
lábios que é a chamada “bo-
quinha de peixe”.

O bebê precisa usar a lín-
gua para deglutir assim esti-
mular o crescimento trans-
versal (largura do maxilar su-

perior) e também a maturação
da musculatura da língua, evi-
tando problemas na fala e na
deglutição. Ele leva a mandí-
bula (arcada inferior da boca)
para frente e para trás para
conseguir ordenhar o seio ma-
terno e isso estimula o cresci-
mento desse maxilar inferior.

“No meio disso tudo ele ain-
da precisa respirar pelo nariz
ao mesmo tempo e isso esti-
mula o desenvolvimento da
região nasal e da respiração, ga-
rantindo uma passagem de ar
mais ampla. E é até possível que
ele evite desenvolver amigda-
lites, pneumonias e outras
doenças respiratórias. Quan-
do temos um bom desenvolvi-
mento das vias respiratórias
são afastadas a chance da crian-
ça se tornar uma respiradora
bucal”, explica Daniella.

Para as que não
conseguem amamentar

“O crescimento inadequado
da face pode resultar em uma
respiração incorreta que pode
prejudicar o sono, a memória
e a concentração. Porém, a
mamãe que não consegue rea-
lizar a amamentação pode uti-
lizar outras táticas que fazem
bom uso do vínculo da emoção
e da nutrição da criança, como
a translactação (com o uso de
uma ‘sondinha’ que simula o
aleitamento com o leite da
própria mãe) e a relactação
(fórmula, leite animal ou leite
humano pasteurizado)”, fina-
liza a fonoaudióloga. (Espe-
cial para O Hoje)

Mês promove a
conscientização
sobre a
importância da
amamentação
para a nutrição e
desenvolvimento

Fonoaudióloga e diretora da FonoBabyKids, Daniella Brom explica relação entre amamentação e saúde

Agosto dourado

esTreias

Jungle Cruise ( Jungle cruise,
2021, eua). Duração: 2h08min.
Direção: Jaume collet-serra.
elenco: emily Blunt, Dwayne
Johnson, Jesse Plemons. Gê-
nero: aventura. Jungle cruise
gira ao redor do malandro e
brincalhão Frank Wolff (Dway-
ne 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 árvore com poderes
de cura que poderá mudar
para sempre o futuro da me-
dicina. no caminho, eles vive-
rão inúmeros perigos, enfren-
tando animais selvagens e até
mesmo forças sobrenaturais.
cinemark Flamboyant: 14h50,
17h45, 20h40. cinemark Pas-
seio 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 drastica-
mente. cinemark Flamboyant:
15h30, 18h20, 21h. Kinoplex
Goiânia: 13h10, 21h20. cineflix
aparecida: 17h, 21h40. cine-
flix 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 es-
treia com o lançamento do fil-
me BLacKPinK THe Movie,
que também é um presente es-
pecial 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 licen-
ça sabática para proteger Da-
rius (samuel L. Jackson) e sonia
(salma Hayek), o casal estranho
mais letal do mundo. enquan-
to Bryce é levado ao limite por

seus dois protegidos, o casal
Kincaid se mete em uma trama
global, onde são perseguidos
por aristotle Papadopolous (an-
tonio Banderas), um louco vin-
gativo e poderoso. cinemark
Flamboyant: 18h40, 21h15. ci-
nemark Passeio das Águas:
18h45, 21h15. Kinoplex Goiânia:
13h20, 19h20. cineflix apareci-
da: 17h15, 19h20. cineflix Buriti:
17h, 18h50, 21h30.

Em Um Lugar Silencioso - Par-
te 2 (a Quiet Place Part ii, 2021,
eua). Duração: 1h37min. Dire-
ção: John Krasinski. elenco: emi-
ly Blunt, John Krasinski, cillian
Murphy. Gênero: suspense, fan-
tasia, terror. em um Lugar si-
lencioso - Parte 2, logo após os
acontecimentos mortais do pri-
meiro filme, a família abbott
(emily Blunt, Millicent sim-
monds e noah Jupe) precisa
agora encarar o terror mundo
afora, continuando a lutar para
sobreviver em silêncio. obri-
gados a se aventurar pelo des-
conhecido, eles rapidamente
percebem que as criaturas que
caçam pelo som não são as úni-
cas ameaças que os observam
pelo caminho de areia. cine-
mark Flamboyant: 15h15,
17h40, 20h10. cinemark Pas-
seio das Águas: 15h30, 16h20,
20h40, 21h10. Kinoplex Goiânia:
14h50, 17h10, 19h10, 21h30. ci-
neflix 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 ro-
driguez) vivem uma vida pa-
cata ao lado de seu filho Brian.
Mas eles logo são ameaçados
pelo passado de Dom: seu ir-
mão desaparecido Jakob (John
cena). Trata-se de um assassi-
no habilidoso e motorista ex-
celente, que está trabalhando
ao lado de cipher (charlize
Theron), vilã de velozes & Fu-
riosos 8. Para enfrentá-los, To-
retto vai precisar reunir sua
equipe novamente, inclusive
Han (sung Kang), que todos
acreditavam estar morto. ci-
nemark Flamboyant: 15h40,
17h10, 19h10, 20h30. cine-
mark Passeio das Águas:
16h55, 18h, 20h05, 20h20. Ki-
noplex Goiânia: 14h20, 17h20.
cineflix aparecida: 16h05, 19h,
21h55. cineflix Buriti: 17h, 20h.

Viúva Negra (Black Widow,
2021, eua). Duração: 2h14min.
Direção: cate shortland. elenco:
scarlett Johansson, Florence
Pugh, rachel Weisz. Gênero:
ação, espionagem, aventura.
no novo filme da Marvel stu-
dios, ‘viúva negra’, natasha ro-
manoff (scarlett Johansson) pre-
cisa confrontar partes de sua
história quando surge uma
conspiração perigosa ligada ao
seu passado. Perseguida por
uma força que não irá parar até
derrotá-la, natasha terá que li-
dar com sua antiga vida de es-
piã, e também reencontrar
membros de sua família que
deixou para trás antes de se tor-
nar parte dos vingadores. Diri-
gido por cate shortland e pro-
duzido por Kevin Feige, ‘viúva
negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo cine-
matográfico Marvel. cinemark
Flamboyant: 17h15, 20h20. ci-
nemark Passeio das Águas:
17h, 20h. Kinoplex Goiânia:
15h30, 18h20, 21h10. cineflix
aparecida: 18h45. cineflix 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 co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e
construir um futuro juntos. ci-
nemark Flamboyant: 14h40,
16h10. cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 15h25, 17h55. Ki-
noplex 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 Martin-
Green. Gênero: animação, co-
média, família. em space Jam:
um novo Legado, a inteligên-
cia artificial, al G (Dom chea-
dle) sequestra o filho de Le-
bron James e envia o lendário
jogador dos Los angeles La-
kers 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 mis-
são, 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.

‘Jungle Cruise’ é uma diversão à moda antiga
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Giovana Andrade

Definido como a falta ou di-
minuição de atividades físi-
cas, o sedentarismo, conside-
rado a "doença do século", é
amplamente associado ao
comportamento cotidiano de-
corrente dos confortos da vida
moderna. O educador físico
Paulo Henrique Menezes, que
é um dos sócios da academia
Big Box Crossfit, conta que
sempre escuta a pergunta: “sou
sedentário, posso dar início
às atividades do Crossfit?”.

Ele explica que, se não
houver contraindicações mé-
dicas, a resposta é sim. “Quan-
do uma pessoa leva uma vida
sedentária o ideal é que co-
mece qualquer tipo de ativi-
dade física de forma cautelar,
com autorização médica e
sob orientação de um profis-
sional”, diz.

A respeito do crossfit, ele
conta que há muitos mitos
acerca da modalidade. “Pre-
cisamos desmistificar toda a
história contada na mesa de
bar ou em uma conversa com
o colega que se machucou, fez
uma aula mal direcionada
e/ou passou mal na aula ex-
perimental”, afirma.

O crossfit é uma modali-
dade esportiva que, por meio
de movimentos variados e
realizados em alta intensida-
de, promove a melhora da
capacidade cardiorrespirató-
ria, do condicionamento físi-
co, ganho de massa muscular,
e garante mais força, resis-
tência e definição muscular.

Entretanto, é importante
que o crossfit seja realizado
sob orientação de um profis-
sional devidamente qualifi-
cado, pois assim é possível
que sejam percebidas as li-
mitações do praticante, evi-
tando movimentações erra-
das e que possam resultar
em lesões. Além disso, como
se trata de um exame de alta
intensidade, é importante que
seja realizada uma avaliação
médica antes de iniciar a prá-
tica, para que seja avaliado o
estado geral de saúde da pes-
soa e, assim, possa ser verifi-
cado se a pessoa está apta ou

não para praticar o crossfit.
Em meio às mudanças im-

postas pela pandemia de Co-
vid-19, a prática de exercícios
físicos também se tornou alvo
de adaptações. Ao mesmo
tempo em que as academias
baixavam as portas, no início
do período, se destacava a
importância de manter o cor-
po em movimento para, con-
sequentemente, mantê-lo o
mais saudável possível, evi-
tando que uma possível con-
taminação pela Covid-19 evo-
luísse para um quadro grave.

A educadora física Vanessa
Pelegrini, que trabalha com
aulas de musculação, ioga e
treinamento funcional, desta-
ca que o Covid tem uma rela-
ção muito forte com as co-

morbidades, ou seja, as doen-
ças crônico-degenerativas, e
que, nesse contexto, se destaca
a importância da atividade fí-
sica. “A principal forma de
você prevenir e tratar essas
doenças crônicas é alimenta-
ção saudável, exercício regular
e sono reparador”, ela explica.

Segundo Vanessa, um dos
impactos causados pela pan-
demia de coronavírus foi a
mudança do olhar sobre a
atividade física e também so-
bre os educadores físicos. “As
pessoas não viam tanto os
efeitos positivos do exercício
físico na saúde, mas sim na es-
tética, e eu acho que isso mu-
dou”, ela opina.

A respeito da importância
dos exercícios físicos, tanto no

contexto da pandemia de co-
ronavírus quanto fora dele, a
prática tem benefícios tanto
para a saúde física quanto
para a mental. Paulo Henrique
explica que a atividade física
ajuda no combate do sobrepe-
so e da obesidade, melhora os
níveis de ansiedade e a quali-
dade do sono, fatores impor-
tantes para uma boa saúde.

No aspecto da saúde men-
tal, Vanessa destaca que, du-
rante a prática de exercício fí-
sico, são liberados hormô-
nios, neurotransmissores, que
trazem a sensação de bem
estar e ajudam a regular pro-
blemas como a depressão e
sintomas da ansiedade.

Vanessa relata que, no co-
meço da pandemia, buscou se

adaptar no primeiro mo-
mento, e hoje mantém algu-
mas das práticas que im-
plantou no início do período.
“Eu logo adaptei as minhas
aulas de personal pro online,
e fazia também aulas gratui-
tas via live do instagram, e
atualmente eu continuo com
a turma de aulas online cole-
tivas”, conta.

Além das aulas via internet,
uma vez que os decretos per-
mitiram o retorno das ativi-
dades presenciais em acade-
mias, a educadora passou a
atender os alunos em espaços
abertos, como praças e, atual-
mente, em um espaço privado
cedido por um de seus alunos.
“As adaptações que eu fiz fo-
ram as aulas coletivas online
e sair do espaço fechado da
academia e trabalhar num es-
paço ao ar livre”, ela explica.

Nas aulas presenciais, as
orientações pedem que os
alunos façam uso de máscara,
não revezem materiais e apa-
relhos, e mantenham distân-
cia mínima de 2m entre os
alunos. De forma semelhante,
Paulo Henrique destaca a im-
portância da higiene das
mãos e dos equipamentos uti-
lizados, garrafa de água indi-
vidual e manter o distancia-
mento adequado. 

“Não podemos esquecer
que continuaremos conviven-
do com a Covid-19, suscetível à
fácil contaminação, então, o
uso de máscaras durante a ati-
vidade física, seja em ambien-
te fechado ou ao ar livre, é fun-
damental”, ele complementa.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Como a visão a
respeito dos exer-
cícios e a forma de
praticá-los se
transformaram

Educadores físicos se
reinventam na pandemia

Pandemia provocou
alterações nas
relações de
trabalho e na
prestação de
serviços de
profissionais da
saúde física








