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Projeto dificulta
punição de
figuras públicas
Matéria foi aprovada pelos de-
putados federais e passará pelo
crivo do Senado Federal.
Política 6

Goiânia atinge
1 milhão de
doses aplicadas
Capital levou seis meses para
vacinar 1 milhão de habitantes
contra a Covid-19.
Cidades 11

O número de ultrapassagens perigosas aumentou em 150% se
comparado com o mês de julho do ano passado. Cidades 9

Multas em rodovias crescem nas férias

Taxa do Lixo
pode ficar
em R$ 300
por imóvel
O valor limite da Taxa de Limpeza Pública (TLP), em Goiâ-
nia, será de até R$ 300, de acordo com cálculos realizados
pelo grupo de trabalho criado para definir os custos. Foram
feitas duas hipóteses e em ambos os casos o valor seria de
R$ 300 por ano ou R$ 25 por mês. Em um dos cálculos foi
considerado o tamanho da área do imóvel, que seria cobrado
R$ 1 por mês para cada 10 m2. Cidades 10

Período de férias tende a aumentar número de multas em rodovias federais

Após investigação,
Padre Robson segue
fora das missas
Cidades 11

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Polícia Militar ado-

tará critérios mais rígidos na

promoção de oficiais. 

Política 2

Jurídica: Devedor de ali-

mentos pode ter prisão subs-

tituída por outras medidas. 

Cidades 10

Esplanada: De janeiro a julho

deste ano, PRF registrou

30.868 mil acidentes.

Política 6

Governo projeta
base com 28
deputados
Governador deve ter tranquili-
dade para aprovação de maté-
rias na Assembleia Legislativa.
Segundo Caiado, sua base no le-
gislativo tem 28 parlamentares.
Política 2

Atlético-Go
precisa reverter
derrota para avançar
No duelo de volta das oitavas de
final da Copa do Brasil, o rubro-
negro goiano recebe o Athletico
Paranaense após ter sido supe-
rado por 2 a 1.
Esportes 7

Retorno das atividades deve incluir
teatro musical e eventos culturais Essência 13

Curso sobre os bastidores
da música abre inscrições
Essência 15

Mostra Ecofalante de
Cinema chega a 10ª edição 
Essência 14

Jota Eurípedes

Arrecadação com a nova cobrança pode
chegar a R$ 135 milhões, segundo a AGR

Indústria pisa no freio e volta 
ao patamar de produção de 2020
A produção do setor só tem conseguido apresentar resultados positi-
vos quando cotejados com os números do ano passado, quando o de-
sempenho havia sido drasticamente afetado pela pandemia e pelas me-
didas que se seguiram de distanciamento social e de suspensão de ati-
vidades em diversos setores da economia. Economia 4

Essência



Nielton Soares

O Governo Estadual encaminhou à Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego) a proposta de criação de duas
microrregiões de saneamento básico em Goiás. Essa ma-
téria deve movimentar o debate da Casa neste segun-
do semestre de 2021.

É que a iniciativa pretende retirar a autonomia de fis-
calização dos serviços pelos municípios. Os deputados re-
tornam do recesso parlamentar na tarde desta terça-fei-
ra (03/08), em sessões ordinárias híbridas. Isto é, na mo-
dalidade presencial e virtual, permitindo que cada par-
lamentar escolha como participar.

O presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSB), dis-
se que irá primeiramente discutir sobre a matéria com
a direção da Saneago, antes de encaminhar o proje-
to para apreciação das comissões e, na sequência, de-
bate no plenário.

O Governo Estadual propõe que sejam criadas mi-
crorregiões de saneamento básico do Centro-Oeste e Cen-
tro-Leste de Goiás, com as respectivas estruturas de go-
vernança, dividindo os municípios em dois grupos. Cada
um possuindo “natureza jurídica de autarquia inter-
governamental de regime especial, com caráter deli-
berativo e normativo, e personalidade jurídica de direito
público”. (Especial para O Hoje)
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Microrregiões 
de Saneamento
podem ser
criadas em Goiás

Samuel Straioto 

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM), citou que
a base de apoio na Assem-
bleia Legislativa conta com
28 parlamentares. Caiado con-
seguiu ampliar o grupo que
dará a sustentação política no
parlamento estadual. A As-
sembleia Legislativa retomou
as atividades parlamentares
nesta terça-feira (5). Entre os
projetos mais importantes na
reabertura dos trabalhos está
a regionalização do sanea-
mento básico. A medida é
uma imposição do Marco Re-
gulatório do Saneamento
aprovado no ano passado e
que previa regulamentação
pelos estados e municípios
até 15 de julho.

No início do ano a base de
apoio de Ronaldo Caiado na
Assembleia Legislativa con-
tava com 23 dos 41 deputados
estaduais. Apesar de ter maio-
ria, o número ainda preocu-
pava, pois era insuficiente
para aprovação de Propostas
de Emenda à Constituição
(PEC), em que há a necessida-
de de votos de pelo menos 25
deputados. No entanto, quan-
do se discutiu a PEC do Teto de
Gastos e o projeto de autori-

zação ao Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF), houve a
adesão de alguns parlamen-
tares da oposição, por exem-
plo, Francisco Oliveira (PSDB),
que agora é integrante da base
caiadista. Também houve
reintegração de Virmondes
Cruvinel (Cidadania) no grupo
de apoio ao governador

A declaração do governa-
dor sobre a ampliação da base
de apoio foi feita em evento
em Anápolis nesta terça-feira.
Na ocasião, foi inaugurada
uma nova estação de trata-
mento de água que vai ajudar
no abastecimento de água da
cidade. Caiado citou o nome
do deputado estadual Amilton
Filho (Solidariedade) e ao
agradecê-lo citou a expansão
da base de apoio. “Esse jo-
vem que desde o início das vo-
tações tem sido firme com o
governo, momentos difíceis,
delicados, votações polêmi-
cas, mas nunca deixou de nos
apoiar, sempre ali em todos os
momentos, todas as horas.
Meu muito obrigado e cons-
truímos uma base na Assem-
bleia Legislativa em que nós
contamos com 28 deputados
estaduais e mostrado também
o quanto avançamos com essa
parceria com a Assembleia”,

disse Caiado.
Na semana passada, como

destacado pela reportagem,
chamou atenção do deputado
estadual Henrique Arantes
(MDB) no evento realizado no
Palácio das Esmeraldas sobre
a retomada do programa de
aprendizagem. Em discurso
ele fez uma série de elogios ao
governo estadual e ao usar a
palavra, o governador Ronal-
do Caiado também proferiu
uma série de elogios ao parla-
mentar. A troca de afagos re-
trata o momento de uma apro-
ximação gradativa de mem-
bros do MDB com Ronaldo
Caiado. Henrique Arantes é
aliado de Daniel Vilela, cotado
para ser vice ou de participar
na chapa como senador nas
eleições do ano que vem.

Curiosidade
O evento em Anápolis nes-

ta terça-feira além do anúncio
do número de deputados da
base, também teve outra cu-
riosidade, a presença do de-
putado federal Delegado Wal-
dir (PSL) que discursou em
tom amistoso citando Ronaldo
Caiado. O parlamentar citou
que o prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves (Progressistas) ha-
via feito a entrega de uma me-
dalha ao governador na sema-
na passada, durante as come-
morações do aniversário da
cidade.  Waldir brincou que a
honraria se devia as obras e ou-
tros benefícios. “Colocar di-
nheiro na terra não é pra qual-
quer um, a Saneago faz o dever
de casa”, disse Delegado Waldir
que ainda parabenizou.

A conversa não ficou res-
trita apenas ao evento. “No
bate papo com o governador
ali em cima para trazer as nos-
sas crianças para conhecer de
onde sai a água”, destacou De-
legado Waldir. Foi inaugurada
nesta terça-feira uma Estação
de Tratamento de Água (ETA)
Compacta. No Jardim das Amé-
ricas em Anápolis. Segundo o
governo, o investimento para
garantir a qualidade e a regu-
laridade do serviço de abaste-
cimento no município, inclu-
sive no período de estiagem,
soma cerca de R$ 14,2 milhões.
A nova estação de Tratamento
de Água terá capacidade para
ofertar 1000 litros de água por
segundo, até então era 850 li-
tros por segundo. (Especial
para O Hoje)

Governador cita tranquilidade para aprovação de matérias no retorno das atividades na Alego

Número foi citado durante 
entrega de estação de tratamento 
de água em Anápolis

PM adotará critérios mais rígidos 
na promoção de oficiais 

A Polícia Militar adotará critérios mais rígidos nos
processos de promoção de oficiais da ativa, conforme
prevê projeto do Governo que começou a tramitar na
Assembleia Legislativa, a partir de sugestão do co-
mandante-geral da PM, coronel Renato Brum. A medida
estabelece critérios objetivos
para a constatação da
ação meritória, e tam-
bém uniformizar as
decisões relaciona-
das à promoção efe-
tuada pelo critério
da bravura, o que a
torna mais justa,
conforme o tex-
to, que diz que a
alteração vai re-
duzir o número de
procedimentos admi-
nistrativos meritórios
instaurados. Lembra que a
concessão de promoção
por ato de bravura está ve-
dada temporariamente, mas
que não há impedimento para a
tramitação de matérias nesse
sentido no Parlamento. 

Recado dado 
Ao empossar o novo reitor da UEG, Antônio Cruvi-

nel Neto, o governador Ronaldo Caiado disse que não vai
permitir que a universidade em balcão de negócios, re-
ferindo-se, sem citar, gestões do PSDB. 

Mal exemplo 
Enquanto o prefeito de São Simão, Francisco As-

sis (PSDB) encontra-se preso, em Goiânia, acusado
de abuso sexual contra menores, o portal da Pre-
feitura da cidade traz um vídeo alertando sobre com-
bate à pedofilia. 

Na tribuna 
Em meio a antecipação das conversações no MDB, de

eventual aliança para 2022, com o Democratas, o de-
putado Paulo Cezar Martins se mantém nas trincheiras
da oposição na Assembleia Legislativa. 

Sem palanque 
0 senador Vanderlan Cardoso

(PSD) justificou visita ao prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos), no Paço
Municipal, argumentado que não se
faz política olhando para o retrovi-
sor. Os dois estiveram em lados di-
ferentes nas eleições em Goiânia,
em 2020. 

Recesso estendido 
O retorno ao trabalho dos ve-

readores à Câmara de Goiânia, após
férias, previsto para ontem, foi adia-
do para a próxima semana. Até lá, a
Casa funciona em regime de plantão. 

Flagrante  
Delegada de polícia, a deputada

Adriana Accorsi (PT) defende a
instalação de micro câmeras nos
uniformes dos policiais militares e
civis. Cita que o equipamento vai
ajudar no combate à violência con-
tra mulheres. 

Nova derrota 
O grupo dissidente do Patriota,

que tem como um dos líderes o pre-
sidente do partido em Goiás, Jorce-
lino Braga, ganhou mais uma. A Jus-
tiça de Brasília negou a volta do
presidente nacional Adilson Barroso,
ao cargo, do qual está afastado. 

2 Prefeitura vai instituir o Pro-
grama Goiânia em Nova Ação, que
visa transformar o município em
uma cidade inteligente, humana e
igualitária utilizando diversos re-
cursos de tecnologia e inovação. 

2 Começou a tramitar na Câmara
de Goiânia o Plano Plurianual
2022/2025, balizado no cresci-
mento da receita do município e
austeridade nos gastos públicos. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Governador diz que base na
Alego conta com 28 deputados

Alego retomou sessões nesta terça-feira

Wesley Costa
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Auditorias, fraudes e
expectativas do mercado

Ana Carolina Ribeiro de Moraes Paulo

Em janeiro deste ano, um vazamento expôs in-
formações pessoais de mais de 223 milhões de bra-
sileiros em fóruns na internet. Esses dados foram
e podem ser utilizados por fraudadores para a rea-
lização de golpes no ambiente eletrônico. Qualquer
pessoa ou empresa seja de grande, médio, peque-
no ou micro porte deve se adequar a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGDP).

A Autoridade Nacional de Propriedade de Da-
dos (ANPD) iniciou, no final de janeiro, a tomada
de subsídios para a regulamentação da aplicação
da Lei e está elaborando uma norma de fiscali-
zação da LGPD. Já a partir de 1º de agosto de 2021,
as vistorias e as sanções previstas passarão a ocor-
rer sob a ação da ANPD, que poderá aplicar penas
administrativas, que vão desde advertência e
bloqueio de acesso a banco de dados até a apli-
cação de multa de até 2% do faturamento, limi-
tadas a R$ 50 milhões.

Também é esperada a produção de recomen-
dações específicas, como guias, normas, orientações
e procedimentos para as pequenas e médias em-
presas. Mas é importante frisar que, mesmo sem
essas instruções, as empresas menores devem se
preocupar com a segurança do armazenamento dos
dados pessoais de clientes. Além disso, é interes-
sante avaliar se todos os elementos coletados com
o cliente são realmente necessários.

Em resumo, a LGPD tem por base o consenti-
mento e o interesse legítimo para a captura de da-
dos pessoais. Em campanhas de marketing, por
exemplo,as empresas devem questionar ao clien-
te se ele aceita receber informações por e-mail
ou celular ou se os seus dados podem ser utili-
zados para esta finalidade. Entretanto, muitas em-
presas se esquecem de obter esse consentimen-

to, que deve ser feito de maneira clara para que
o titular do dado saiba exatamente quais infor-
mações a seu respeito estão sendo coletadas e
para quais fins serão usadas.

A lei ainda permite que o titular de dados pes-
soais requisite a revogação de sua autorização, bem
como solicite acesso, exclusão, portabilidade, com-
plementação ou correção de dados, e a empresa
tem o dever de atender o pedido do titular do dado
ou o direito de negar a requisição somente me-
diante indicação dos motivos embasados em jus-
tificativa legal. E para estar em conformidade, a em-
presa precisa ainda indicar um encarregado,  que
será responsável para realizar a interação com a
ANDP e com o titular dos dados.

Enfim, a LGPD mudou o Direito Digital no sen-
tido de regular o uso de informações pessoais tra-
tados pelas empresas, permitindo mais transpa-
rência. Infelizmente, na lei ainda há “buracos”,
principalmente, na operacionalização das ga-
rantias desses direitos. Existem diversas dificul-
dades que merecem um debate maior para que so-
luções sejam criadas. As deficiências técnicas,
como a incompatibilidade de sistemas e dificul-
dades de portabilidade entre as empresas e a au-
sência de profissionais especialistas em segurança
da informação no
mercado são alguns
pontos que devem
ser mais discutidos e
melhor definidos.

Importante des-
tacar ainda que o
mundo está cada dia
mais digital e a pan-
demia acelerou a
disseminação de uso
da tecnologia. 

Valdir Coscodai

As pesquisas têm demonstrado que, mesmo com
programas antifraudes implementados pelos ges-
tores das empresas e o trabalho de auditores in-
dependentes, esses problemas continuam aconte-
cendo. A pergunta que não quer calar é por quê?
A primeira reflexão é que eliminar ou minimizar
a ocorrência dessas nocivas situações exige o tra-
balho coordenado de vários atores e ações da ad-
ministração e dos responsáveis pela governança, na
implementação de uma cultura ética, controles in-
ternos responsivos e programas de compliance. De-
pende, ainda, do desempenho dos auditores inter-
nos e auditores independentes, da edição de leis efi-
cazes pelos governos, de ações de órgãos normali-
zadores, de supervisão e reguladores.

A auditoria independente objetiva obter se-
gurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis como um todo estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causadas por
fraude ou erro, para emissão de sua opinião. So-
zinha, contudo, não é suficiente para mitigar pro-
blemas gerados nos controles internos da em-
presa, fraca governança ou legislação ineficien-
te. Neste momento, o International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB) tem um
projeto na agenda para discutir o que pode ser
feito nos trabalhos de auditoria no âmbito do
tema. O propósito é aferir a eventual necessida-
de de novas normas e outras ações.

Em meio a pesquisas e debates internacionais
com uma ampla gama de stakeholders, têm surgi-
do alguns insights interessantes, que levam a uma
segunda reflexão: apesar de existirem diferentes
definições sobre as lacunas no que tange às ex-
pectativas da sociedade na literatura, elas podem
ser definidas, de maneira geral, como "a diferen-
ça entre o que o público em geral pensa que os au-
ditores fazem e o que gostaria que fizessem". Esta
é uma definição bem ampla, proposta pela Asso-
ciation of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Quando surgiu o conceito de expectation gap
em 1974, delineado por Carl Liggio, a definição
era um pouco mais limitada, como sendo a di-
ferença do nível de expectativa de desempenho
percebido pelo usuário das demonstrações con-
tábeis e pelos auditores. Em 1978, o American Ins-
titute of Certified Public Accountants (AICPA) tam-
bém apresentou esse conceito, em relatórios
produzidos pela Comission on auditor’s respon-
sabilities (CAR). Como a diferença de expectati-
vas possui muitas particularidades, a ACCA apre-
sentou uma definição atual e segmentada dos
gaps em três abordagens: a de conhecimento, o
de desempenho e o de evolução. Os conceitos
abordados nessa publicação são utilizados pelo
IAASB em seu Discussion Paper.

O gap de expectativa gerada pelo conhecimento
está relacionado às diferenças entre o conheci-

mento dos usuários de informação contábil e au-
ditores: a percepção do público sobre a atuação da
auditoria e o que de fato é função e responsabi-
lidade dos auditores independentes geram esse
gap. O desconhecimento sobre o que é requerido
do auditor faz com que o público tenha uma ex-
pectativa irreal de que toda e qualquer irregula-
ridade, mesmo que imaterial, deveria ter sido coi-
bida e impedida por esses profissionais.

A diferença das expectativas entre o que se es-
pera do trabalho de auditoria e o que os padrões
e/ou legislações existentes exigem é abordada
pelo gap de desempenho. Este pode ser prove-
niente da falta de clareza ou complexidade de cer-
tas normas, diferentes interpretações delas ou
baixa qualidade nos trabalhos em decorrência de
despreparo ou falta de treinamentos da equipe
responsável pela auditoria.

O uso de novas tecnologias e as dificuldades
de alinhar sua aplicação na auditoria definem o
evolution gap. É o caso do Big Data, Data Analy-
tics e Machine Learning. Um exemplo do impacto
desse gap é demonstrado pelo esforço do IAASB
em criar um grupo de estudo e discussões acer-
ca do uso de tecnologias na auditoria.

Embora a análise do expectation gap propos-
ta pela ACCA esteja voltada primariamente para
a auditoria, cabe destacar que o "ecossistema" dos
relatórios financeiros envolve a gestão e gover-
nança das empresas, auditores internos e audi-
tores independentes, reguladores e autoridades.
É importante que os usuários dos relatórios fi-
nanceiros entendam esse "ecossistema" para dis-
cussões mais abalizadas. Todos os fatores que com-
põem são relevantes no combate às fraudes e re-
dução de gaps de expectativas: estabelecimento de
uma cultura ética, com adequados controles in-
ternos monitorados; eficaz governança corpora-
tiva; auditores internos e externos qualificados e
atualizados; legisladores e reguladores que emi-
tam normas suficientemente exigentes e que
realizem supervisão periódica; e um Judiciário que
atue dentro de seu papel e julgando com consis-
tência, imparcialidade e agilidade.

Um posicionamento ativo para redução de
fraudes é um ponto relevante que deve ser bus-
cado por todas as partes: as diferenças de ex-
pectativas, nas três
dimensões propos-
tas, podem estar pre-
sentes para cada um,
de acordo com o seu
papel. Portanto, não
afetam apenas a cre-
dibilidade da audi-
toria, mas a con-
fiança nas informa-
ções, no mercado
como um todo e, en-
fim, na sociedade.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Valdir Coscodai é presi-
dente do Ibracon - Insti-
tuto dos Auditores Inde-
pendentes do Brasil

Ana Carolina Ribeiro de
Moraes Paulo é advogada
especialista em proteção
de dados pessoais

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por serem
mulheres e me policiado para conter meus senti-
mentos machistas em relação a minha esposa. Não
quero virar estatística. Essas mortes completa-
mente evitáveis se tornam uma lição para mim, que
é a de que minha mulher não é minha proprieda-
de. Ficaria muito triste se nos separássemos, mas
matá-la por não querer que ninguém mais a tenha,
seria um absurdo. Uma pena que esses assassinos
não pensam assim.

Fabiano Alencar
Goianira

Aglomerações 
Desde a reabertura de segmentos do comércio

em Goiânia não houve um único dia que não re-
gistrasse aglomerações de pessoas na Capital. Ago-
ra o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distancia-
mento social. Muitas pessoas não entenderam a pro-
posta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pes-
soas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quan-
do será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos. 

Ana Carolina Martins 
Goiânia

{
Estamos lutando para
que Anápolis não
venha sofrer o que
sofreu durante mais
de 20 anos, com a
ausência completa do
fornecimento de água,
principalmente nas
regiões mais altas 
do município

O governador Ronaldo Caiado inau-
gurou, nesta terça-feira (03/08), a
Estação de Tratamento de Água
(ETA) Compacta, em Anápolis. Tam-
bém entregou outras melhorias no
sistema de abastecimento, como
interligação de poços artesianos,
ampliação de adutoras e um centro
de reservação de água. 

Quem deve se adequar a LGDP
@jornalohoje
“Todo retorno é assim mesmo. Mas logo se
acostumam”, comentou o internauta sobre
o aumento de trabalho dos professores da
rede estadual de trabalho que retornaram
às aulas presenciais. 

Andréia Morais

@ohoje
“Governo incompetente”, comentou o in-
ternauta sobre a Proposta de Emenda a
Constituição (PEC) que o Governo Federal
busca implementar para parcelas as dívi-
das ativas provocadas por débitos judiciais
chamadas de precatórios.

Julio Pereira

@jornalohoje
Amilton Gomes de Paula negou ser pró-
ximo de bolsonaro e disse não se recordar
de ter fotos com o presidente. Ele também
afirma que acredita que foi "usado de ma-
neira ardilosa" para "fins espúrios". Mais
cedo, afirmou ter enviado um e-mail ao Mi-
nistério da saúde para conversar sobre va-
cinas e obtido resposta no mesmo dia.
Amilton é considerado peça-chave na sus-
peita de uso de intermediários entre o go-
verno federal e empresas para a
negociação de imunizantes.
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A indústria pisou literalmente no freio
em junho, emitindo mais uma vez sinais de
falta de dinamismo para sustentar uma re-
cuperação mais duradoura e de maior in-
tensidade. A produção do setor só tem con-
seguido apresentar resultados positivos
quando cotejados com os números do ano
passado, quando o desempenho havia sido
drasticamente afetado pela pandemia e pe-
las medidas que se seguiram de distancia-
mento social e de suspensão de atividades
em diversos setores da economia. Conforme
a pesquisa mensal da produção industrial do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a produção empacou na saída de
maio para junho e retornou aos níveis de fe-
vereiro do ano passado – vale dizer, em um
ano e quatro meses, a indústria virtualmente
não saiu do lugar.

Na avaliação do Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial (Iedi), junho
deste ano “foi mais um mês de obstrução da
retomada industrial (...), confirmando que o
primeiro semestre poderia ter sido muito me-
lhor do que foi, se o País não tivesse demo-
rado tanto para avançar na vacinação con-
tra a Covid-19 e não tivesse interrompido as
medidas emergenciais em meio ao segundo
surto de coronavírus”.

No balanço da primeira metade do ano,
quando considerada a variação mês a mês,
com os devidos ajustes sazonais entre um pe-
ríodo e outro, a indústria registrou “três me-
ses de perda de produção, dois meses de es-
tabilidade e apenas um único mês de cres-
cimento, em maio”, anota ainda o instituto.
Para acrescentar em seguida que o cenário
foi ainda pior no caso da indústria de trans-
formação, que enfrentou cinco meses de bai-

xa e somente um positivo (em maio deste ano
a produção do segmento havia avançado
1,2% frente a abril, quando havia sofrido bai-
xa de 2,1%). Na comparação entre junho des-
te ano e dezembro do ano passado, a pro-
dução no setor de transformação encolheu
5,8%, diante de retração de 3,2% acumulada
pela indústria como um todo. “Isso significa
que boa parte do que foi conquistado na re-
cuperação de 2020 foi perdido em 2021”, re-
força ainda o Iedi.

Celebração excessiva
Na verdade, a celebração em torno dos

números de maio parecia carregar certo ex-
cesso diante dos resultados apresentados
pela indústria nos meses imediatamente an-
teriores. Como mostra o IBGE, os dados
atualizados mostram que a produção acu-
mulou perdas de 4,7% entre fevereiro e
abril, o que nem de longe havia sido com-
pensado pela elevação de 1,4% colhida em
maio, sempre em relação ao mês anterior.
Em junho deste ano, tomando dados sazo-
nalmente ajustados, entre os 26 setores da
indústria, a parcela maior (14) produziu em
junho volumes mais baixos do em feverei-
ro de 2020, antes da pandemia. Para 12 se-
tores, a produção continuou a superar
aquela realizada no último mês antes de o
Sars-CoV-2 desembarcar no País, com des-
taque para os setores de máquinas e equi-
pamentos, com alta de 23,1% na compara-
ção entre junho deste ano e fevereiro do ano
passado, e para outros equipamentos de
transporte (mais 16,6%). No lado mais ne-
gativo, confecções e montadoras de veícu-
los registravam perdas de 15,9% e de 15,2%
respectivamente.

2 A comparação com pe-
ríodos idênticos do ano pas-
sado tem sido favorecida pelo
nível muito baixo da produ-
ção. Como observa o Iedi, “se
a indústria como um todo
registra avanço acumulado
de janeiro a junho de 2021
(+12,9%) frente ao mesmo
período do ano passado é,
em grande medida, devido a
uma base de comparação ex-
tremamente deprimida e ao
carregamento estatístico pro-
vocado pela reação do se-
gundo semestre de 2020,
quando houve melhora no
quadro sanitário e medidas
emergenciais mais robustas
para lutar contra os efeitos
econômicos da pandemia”.
2 O ganho acumulado no
primeiro semestre deste ano
deve ser comparado com a re-
tração de 10,9% registrado
pela pesquisa do IBGE na pri-
meira metade do ano passa-
do. Mas mesma a compara-
ção anual tem apresentado
certa desaceleração mês a
mês, na medida em que a
base do ano passado vai se
tornando menos achatada, o

que apenas reafirma o pouco
poder de fogo da indústria
para sustentar taxas mais
alentadas de crescimento.
2 Em fevereiro deste ano, a
produção havia avançado
0,3% diante do mesmo mês
de 2020, quando a indústria
chegou a anotar recuo de
0,3%. Em março, a produção
avançou 10,5% neste ano,
mais caiu 3,9% em igual mês
de 2020. O salto de 34,7% em
abril deu-se frente ao tombo
de 27,7% registrado no mes-
mo mês do ano passado. O
crescimento atingiu, em maio,
24,0%, o que compara com o
retrocesso de 21,9% no mes-
mo mês de 2020.O ritmo do
avanço industrial caiu pela
metade em junho, com a taxa
passando a indicar alta de
12,0% frente ao mesmo mês
do ano passado, período em
que a produção havia sofrido
baixa de 8,7%.
2 Puxado pelo setor de veí-
culos, a indústria de bens du-
ráveis ilustra melhor essa
tendência. A produção havia
desabado 85,0%, 69,7% e
34,8% em abril, maio e junho

do ano passado, na compa-
ração com os mesmos meses
de 2019. Neste ano, na mesma
sequência, apresentou saltos
impressionantes de 431,1%,
149,4% e, por último, já em ju-
nho, de 31,0%. As montadoras
de veículos, num salto de
81,5%, responderam por um
terço do crescimento de
12,0% registrado por toda a
indústria em junho deste ano
(sempre em relação ao mes-
mo período de 2020).
2 Analisados mais deti-
damente, com base nas sé-
ries estatísticas da Associa-
ção Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea), a produção de
veículos em geral, incluindo
automóveis, ônibus e cami-
nhões, superou 1,148 mi-
lhão de unidades na pri-
meira metade deste ano,
crescendo 57,5% diante dos
729,27 mil veículos monta-
dos nos seis primeiros me-
ses de 2020. Comparada ao
primeiro semestre de 2019,
no entanto, a produção en-
colheu 22,1%, saindo de
1,474 milhões de unidades.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indústria pisa no freio, devolve ganhos
e retorna aos níveis de fevereiro de 2020

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem (3),
em Brasília, que o governo prepara uma Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) para estabelecer critérios e limi-
tes de pagamento de precatórios. Os precatórios são as dí-
vidas contraídas pelos governos, em todas as esferas, quan-
do são condenados em instância final pela justiça a pagar
a pessoas físicas ou jurídicas.

O esboço da PEC, segundo Guedes, prevê, primeiro, o
pagamento integral e instantâneo das requisições de pe-
queno valor, dívidas até R$ 66 mil. No outro extremo, es-
tão o que o ministro chamou de superprecatórios, dívi-
das acima de R$ 66 milhões. Nesse caso, o pagamento se-
ria parcelado com entrada de 15%, mais nove prestações
iguais anuais.

“Não haverá calote”, destacou o ministro da Econo-
mia. “E os mais vulneráveis serão inteiramente pre-
servados”, disse. No caso dos superprecatórios, a ideia
é que a nova regra de parcelamento dê uma previsibi-
lidade orçamentária para os próximos anos. Segundo
Guedes, a proposta também será trabalhada dentro do
teto dos gastos públicos.

Guedes participou na manhã desta terça-feira de um
seminário virtual sobre as dívidas judiciais e o ajuste
fiscal, realizado pelo jornal Poder360, em parceria
com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento
e Pesquisa (IDP). O evento também contou com a pre-
sença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes.

Anteontem (2), Paulo Guedes participou de uma reu-
nião com outros ministros para tratar da PEC, que tam-
bém contou com a presença dos presidentes da Câmara,
Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O ministro da
Economia disse que também já conversou com o presi-
dente do STF, Luiz Fux, e que é importante ter esses res-
paldos político e jurídico.

Fonte de recursos e limitações
A limitação de pagamento de precatórios também

deve ser semelhante para estados e municípios. Uma das
propostas, segundo Guedes, é estabelecer um percentual
anual da receita corrente líquida do ente federativo, em
torno de 2,5%. “Dentro desse limite que dê para pagar to-
das as requisições de pequeno valor e ainda sobre espa-
ço para pagar mais, vamos subindo até R$ 70 mil, R$ 100
mil, R$ 200 mil”, exemplificou.

“Achamos que todas as sentenças menores de R$
450 mil serão pagas à vista, pelo menos nos próximos
anos. Isso nos dá muito conforto”, garantiu, reafir-
mando que os superprecatórios já seriam parcelados
automaticamente.

A novidade, segundo o ministro, é a proposta de usar
programas de privatização como moeda de pagamento.
“Podemos criar um fundo patrimonial para acelerar o pa-
gamento desses precatórios”, disse. 

“Quando o ritmo de criação de obrigações é maior que
a nossa capacidade de pagamento, temos que fazer como
todos fazem, você vende o carro para pagar uma dívida e
continuar solvente”, explicou.

Para o ministro, o fundo de precatórios permite a se-
paração de gastos extraordinários como esse, ajudando
na manutenção do teto de gastos, e é uma garantia de pa-
gamento a quem tem direito. “Se tem estatais a serem
vendidas, se existem fundos do setor privado que com-
pram esses direitos [compram os títulos das dívidas], que
isso seja usado para alavancar a transformação do Estado
brasileiro”, disse. 

“Então, esses direitos estão muito longe de ser calo-
te, são um título, uma exigibilidade contra o governo.
“Devo, não nego, pagarei assim que puder, inclusive es-
tou criando esse fundo para que, vendendo as estatais,
vocês possam usar o mais rápido possível', como era a
intenção desses grupos que andaram acumulando essas
dívidas”, assinalou.

Uma alternativa a ser estudada, segundo o ministro da
Economia, é o leilão de precatórios, para aqueles que ti-
verem urgência em receber a dívida. Nesse caso, ela é ofe-
recida com deságio (abaixo do valor) e, se o governo tiver
alguma sobra no orçamento, uma vez atendidas as re-
quisições de pequeno valor, pode fazer o pagamento.

“Meteoro” de RS 90 bilhões
Paulo Guedes disse que o Executivo foi atingido por

um “meteoro” com a previsão da Justiça de gastos em
torno de R$ 90 bilhões com o pagamento de precatórios
em 2022. (ABr)

Previsão para 2022 chega a R$ 90 bi com esses gastos

Pequenos negócios respondem
por 72% da garação de empregos 
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PEC dos
precatórios prevê
parcelamento 
de dívidas acima
de R$ 66 milhões

Os pequenos negócios apre-
sentaram um saldo positivo
de 2.094.812 empregos com
carteira assinada, o que signi-
fica 71,8% das vagas criadas no
país. Número quase três vezes
superior ao das médias e gran-
des que contrataram, entre ju-
lho de 2020 e julho de 2021,
717.029 trabalhadores, segun-
do levantamento do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
com base nos dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do
Ministério da Economia.

Apenas em junho de 2021,
as micro e pequenas empresas
(MPE) apresentaram 871.197
admissões contra 654.801 des-
ligamentos, resultando em um
saldo positivo de 216.396 em-
pregos gerados. Esse montan-
te equivale a 70% do total de
empregos no território nacio-
nal. Já as médias e grandes em-
presas (MGE) fizeram 663.993
admissões contra 596.048 des-
ligamentos, com saldo positivo
de 67.945 empregos, o que
equivale a 21,9% do total ge-
rado no país.

Ainda de acordo com Se-

brae, o segmento de serviços,
um dos mais afetados pela
pandemia de covid-19, foi o
que mais gerou empregos.
Em junho, essas empresas
criaram 87,2 mil novas vagas,
seguidas pelas do comércio
com 63,2 mil, indústria da
transformação com 30,9 mil,
construção civil com 26,4 mil
e agropecuária com 5,9 mil.
Todos os setores das MPE
apresentaram resultado po-
sitivo, diferentemente do que
ocorreu nas MGE, que fecha-
ram cerca de 6 mil vagas na
construção civil. (ABr)
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Felipe Cardoso

A Câmara Municipal de
Goiânia foi palco de inúmeros
entraves ao longo do primei-
ro semestre de 2021. Ao que
tudo indica, o clima de tensão
deve ser retomado em breve,
haja vista não só o retorno das
atividades em Plenário na
próxima terça-feira (10), mas
também a discussão de maté-
rias polêmicas ao Legislativo
municipal. Entre elas, a pro-
posta de criação da Taxa de
Limpeza Pública (TLP), co-
nhecida como Taxa do Lixo, a
revisão do Código Tributário
e do Plano Diretor da Capital.

Apesar do adiamento do
retorno das atividades, fato é
que nos bastidores os ânimos
seguem exaltados. A justifica-
tiva, segundo vereadores ou-
vidos pela reportagem, seria a
quantidade de pautas “duras”
que serão submetidas ao crivo
dos 35 membros do Parla-
mento, bem como o impacto
trazido por cada uma delas. 

À reportagem do jornal O
Hoje, o presidente da CCJ de-
fendeu a importância da ma-
nutenção de um perfil técni-
co neste ciclo que se inicia.
“Quero dar continuidade
àquilo que já vínhamos fa-
zendo, haja vista que tere-
mos novamente que nos de-
bruçar sobre matérias de peso
como a taxa do lixo, LDO [Lei
de Diretrizes Orçamentárias],
Código Tributário e a revisão
do Plano Diretor. São projetos
que tendem a dominar as dis-
cussões do Legislativo já nas
próximas semanas”, argu-
mentou Henrique Alves.  

De acordo com o parla-
mentar, são matérias que tra-
rão “impacto efetivo” à vida
do cidadão goianiense e, por
esse motivo, devem ser apre-
ciadas com aspecto mais téc-
nico possível. “Teremos que
estudar muito e, dada a mi-
nha passagem e histórico na
Seplam [Secretaria Munici-
pal de Planejamento] tratarei
cada um desses temas com to-
tal prioridade”. O vereador
também assegurou que deve
apresentar muito em breve
projetos de lei relacionados a
regulamentação do arranjo
produtivo da Av. Castelo Bran-
co, com a finalidade de fo-
mentar e potencializar novos

empregos no município.
Já o vereador Santana Go-

mes destacou que seu com-
promisso será com a fiscaliza-
ção. Conhecido pelas duras
críticas ao Executivo, assegu-
rou que não recuará; “pelo
contrário”. “Faço questão de
continuar exercendo a função
de vereador em sua plenitude.
Continuarei fiscalizando e de-
nunciando todas as ações do
Poder Executivo”. Segundo o
parlamentar, há uma “série
de ações” que demandam “ati-
tudes mais enérgicas” por par-
te do Legislativo Municipal.

“Não podemos ficar aga-
chados, por isso quero buscar
uma postura ainda mais aguer-
rida. Do jeito que está, nin-
guém fiscaliza o prefeito e to-
dos sairão perdendo. Ninguém
fala nada. Então vamos traba-
lhar para derrubar ações des-
conexas da prefeitura; ações
que visam interesses particu-
lares. O que vemos é que atual-
mente a Câmara não está se
movimentando e precisamos
que os demais vereadores tam-
bém assumam essa função e
que contribuam fiscalizando
os atos do Poder Executivo.
Precisamos de ações mais
enérgicas. Mato que não tem
onça veado folga”.

Apesar do
adiamento do
retorno das
atividades, fato é
que nos bastidores
os ânimos seguem
exaltados 

Câmara de Goiânia retorna
com três pautas ‘caras’
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criação da Taxa do

Lixo

Protagonistas
Dentre os “protagonistas” do grupo for-

mado por 35 parlamentares figura, sem
dúvidas, o presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação (CCJ), Hen-
rique Alves (MDB). O parlamentar, larga-
mente elogiado pelos colegas, não só co-
manda a mais importante comissão da
Casa de Leis como também é tido como
um vereador, sobretudo, “técnico”.

Não obstante, o vereador Mauro Ru-
bem (PT), além de presidir a Comissão Es-
pecial de Inquérito (CEI) da Enel, que in-
vestiga a prestação de serviço da em-
presa distribuidora de energia no mu-
nicípio de Goiânia, também se destacou
por encabeçar a Frente Parlamentar Va-
cina Para Todos, se tornando ao longo de
todo o semestre anterior uma voz ativa
da causa no Parlamento.  

Outro, tido como “digno de desta-
que” entre os colegas é o vereador San-
tana Gomes (PRTB). Apesar de figurar na
oposição — diferentemente da esmaga-
dora maioria dos pares —, Santana usou
a tribuna por diversas vezes para de-
nunciar e contestar ações da gestão Ro-
gério Cruz (Republicanos). O vereador re-
presenta, inclusive, o opositor mais
aguerrido ao prefeito na Casa. 

Por fim, e não menos importante, a
vereadora Aava Santiago (PSDB) também
é avaliada como uma revelação política
na Câmara. O ‘título’ se justifica não
apenas pelo fato de ser a parlamentar
com o maior número de projetos de lei
aprovados dentre os vereadores deten-
tores de primeiro mandato, mas também
por ser autora de lei já sancionada pelo
prefeito. Aava também figura entre os
poucos vereadores que não faltaram a
nenhuma sessão plenária ao longo dos
seis primeiros meses do ano. 

CPI e frente pela Vacina
Por sua vez, o vereador Mauro Rubem

disse que uma das prioridades do se-

gundo semestre será, “sem dúvidas”, a
conclusão dos trabalhos da CEI da Enel.
“Queremos que a população tenha con-
dições reais de, o quanto antes, entender
o que paga exatamente, bem como o que
a Enel tem feito com o dinheiro que ar-
recada para a melhoria da prestação do
serviço”, disse. Em seguida, Rubem des-
tacou que o colegiado dará início, agora,
às oitivas com representantes da em-
presa. À reportagem, adiantou que a ex-
pectativa é que os trabalhos sejam en-
cerrados até o final de setembro.

O parlamentar também assegurou
que trabalhará para intensificar os tra-
balhos da Frente Parlamentar Vacina
Para Todos. “Vivemos uma situação crí-
tica. Ainda tenho muita preocupação em
relação a essa liberação geral que esta-
mos vendo por parte da prefeitura. Não
temos segurança suficiente para pro-
mover essa retomada repentina. Esta-
mos vendo agora a discussão sobre a
volta às aulas, o que é algo muito grave.
Muitos não estão dando a devida preo-
cupação à altura de seus cargos”, ana-
lisou. O parlamentar também quer in-
tensificar a fiscalização sobre as ações
da prefeitura, em especial no que diz
respeito às “trocas de auxiliares”, neste
segundo semestre.

Já Aava Santiago, apesar de ser tida e
vista como integrante da base do gover-
no por diversos colegas — e até por au-
xiliares do próprio prefeito — diz não per-
tencer à base de Cruz. “A partir dessa re-
tomada essa postura ficará mais clara. Ha-
verão momentos em que serei mais dura,
especialmente diante de assuntos espe-
cíficos como a contratação de empresa
para aplicação de vacinas, data base e taxa
do lixo por exemplo”. Aava assegura que
estará atenta aos passos do Executivo e
que trabalhará intensamente pela valo-
rização da mulher e o fortalecimento da
educação pública. (Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Após duas semanas, a CPI
da Pandemia retomou os de-
poimentos nesta terça-feira (3)
com o reverendo Amilton Go-
mes de Paula, que interme-
diou negociações paralelas
para compra de 400 milhões de
doses da AstraZeneca. 

Negando ter contatos no
governo, ele disse que enviou
e-mail ao Ministério da Saúde
no dia 22 de fevereiro, pedin-
do uma reunião, e foi atendi-
do no mesmo dia. Às 16h30,
ele foi recebido pelo então di-
retor de Imunização e Doen-
ças Transmissíveis da Secre-
taria de Vigilância em Saúde
(SVS) do  ministério Lauricio
Monteiro Cruz.

A rapidez e a facilidade
com que ele conseguiu aces-
so ao governo espantou al-
guns senadores da CPI. O
vice-presidente do colegia-
do, Randolfe Rodrigues
(REde-AP), foi o primeiro a
desconfiar da situação:

“O senhor mandou e-mail
às 12h, apontou o horário
que queria ser recebido e no
mesmo dia isso ocorreu. Que-

ria essa eficiência do governo
também com a Pfizer. O que
nos espanta é que farmacêu-
ticas de todo o mundo não ti-
veram esse tipo de trata-
mento. É um fenômeno
isso!”, afirmou. 

O presidente da CPI, Omar
Aziz (MDB-AM), também não
acreditou na versão e lembrou
que se ele levasse uma comiti-
va de prefeitos de qualquer lu-
gar do país ao ministério, teria
dificuldade para ter um espaço
na agenda, principalmente
numa época de pandemia.

Defesa
Amilton Gomes afirmou

que acredita ter sido recebido
tão rapidamente em razão da
urgência da demanda e da
escassez de vacinas no mundo
naquela época. Ele confirmou
ainda não ter obtido aval de
nenhum agente público para
negociar vacinas. 

Amilton Gomes foi apon-
tado pelo PM Luiz Paulo Do-
minguetti como intermedia-
dor entre o governo e a Da-
vati Medical Supply, ofere-
cendo vacinas da AstraZene-

ca ao Ministério da Saúde.
Dominguetti relatou à CPI
que tinha procurado a Se-
nah para viabilizar o negócio
e revelou que o ex-diretor
de Logística do Ministério
Roberto Ferreira Dias teria
exigido US$ 1 de propina
para cada dose negociada.

Ao abir seu depoimento,
Amilton Gomes disse que,
diante da situação, a entidade
foi usada "de maneira odiosa
para fins espúrios".

“Vimos um trabalho de
22 anos de uma organização

não-governamental séria
para ações humanitárias jo-
gado na lama. Isso trouxe
prejuízo na credibilidade e
atingindo seus integrantes
nas relações profissionais e
familiares”, apontou.

Soraya Thronicke (PSL-MS)
afirmou que “os crimes de cor-
rupção ativa e passiva são cri-
mes formais, e não é necessária
a consumação para que ele se
efetive”. Ela sobre a relação
dele com Roberto Dias, ex-di-
retor de Logística do Ministério
da Saúde. (Agência Senado)

Depoente chorou
durante a oitiva e
diz ter se
arrependido de ter
participado das
negociação da
compra da vacina

Matéria permite livre utilização de verbas parlamentares

Amilton Gomes afirmou que acredita ter sido recebido tão rapidamente em razão da urgência da demanda 

Um projeto de Lei complementar que traz diversas
alterações na legislação eleitoral, pode entrar em vo-
tação na Câmara dos Deputados hoje (04/08), conforme
intenção do presidente da casa, Arthur Lira (PP/AL).

Além de restrições aos levantamentos eleitorais,
entre outros pontos, a proposta enfraquece as cotas
para estímulo de participação de mulheres e negros
na política, esvazia regras de fiscalização e punição
a candidatos e partidos que façam mau uso das ver-
bas públicas e tenta colocar amarras ao poder da Jus-
tiça de editar resoluções para as eleições, diz a Fo-
lha de São Paulo.

O projeto, relatado pela deputada Margarete Coelho
(PP-PI), pretende revogar toda a legislação eleitoral e es-
tabelecer um único código eleitoral. Para entrar em vi-
gor ainda nas eleições de 2022, a medida precisa ser
aprovada por Câmara e Senado e ser sancionada pelo
presidente da República até o início de outubro, um ano
antes da disputa.

A proposta estabelece que as pesquisas eleitorais
só poderão ser divulgadas até a antevéspera da elei-
ção e que os institutos responsáveis devem informar
o percentual de acertos das pesquisas realizadas nas
últimas cinco eleições. (Victoria Lacerda, espe-
cial para O Hoje)

Projeto esvazia
cotas e dificulta
punição 
de políticos

Senadores estranham fácil
acesso de reverendo a Saúde

Acidentes aumentam
A retoma gradativa das viagens de

turismo, de negócio e das atividades do
dia-a-dia pela população, mesmo dian-
te das restrições por causa da pandemia
do Covid-19, recrudesceu os números de
acidentes nas rodovias federais, se-
gundo registros da Polícia Rodoviária
Federal para a Coluna. De Janeiro a Ju-
lho deste ano, a PRF já registrou 30.868
acidentes nas estradas no Brasil, fren-
te a 29.032 no mesmo período do ano
passado. Dentre estes, os acidentes gra-
ves saltaram 7.754 para 8.502 este ano.

Socorro
Os registros de feridos e mortos ti-

veram um leve aumento. Já foram re-
gistrados 34.011 feridos este ano (fren-
te a 32.858); e 2.462 mortos frente 2.287
para os sete meses.

Grupinho
O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira,

cadastrou-se no Telegram na sexta-fei-
ra. O fez a exemplo de ministros pala-
cianos que usam o aplicativo para con-
versas reservadas.

Guenta, mamãe
Os assessores mais próximos do se-

nador estão apreensivos. Força de von-
tade, ela tem. O receio é como a mãe do
agora ministro, uma senhora, vai as-
sumir a agenda intensa do filho de
viagens no Piauí e as numerosas reu-
niões em Brasília.

Buzinaço na praça..
Um cidadão desprevenido provo-

cou fila de 10 minutos ontem à tarde
na praça de pedágio da Via 40 na ro-
dovia Belo Horizonte-Brasília, pró-
ximo a Sete Lagoas (MG). Esqueceu
de sacar dinheiro para pagar a tari-
fa. E os atendentes não recebem o va-
lor em cartão de débito do banco re-
gional do motorista, o único que por-
tava na carteira. 

..do pedágio
Há um projeto de lei que tramita no con-

gestinado Senado (PL 4.643/20, que altera a Lei
8.987, de 1995), de autoria do senador Eduar-
do Girão. O texto obriga as praças a aceitarem
todo tipo de cartão de débito e crédito. Aliás,
o motorista foi salvo por outro desconhecido,
que emprestou os R$ 5,30.

Notícias do Palácio
Um novo veículo de imprensa nasce em

São Paulo com linha bolsonarista na praça. A
exemplo de José Dirceu, ex-chefe da Casa Ci-
vil de Lula da Silva que buscava uma rede de
mídia de apoio ao partido, aliados de Bolso-
naro tentam criar a sua.

Oi, Fica?
O presidente do PDT, Carlos Lupi, tenta evi-

tar que o dissidente deputado federal Túlio Ga-
delha (PE) dispute a reeleição pelo PSB. Mas
foi a mão pesada de Lupi no PDT quem reti-
rou Gadelha da disputa da prefeitura ano pas-
sado, o que magoou o deputado.

Mercado aberto
Na semana em que o Congresso Nacional

analisa o projeto de privatização dos Correios,
o Mercado Livre ‘postou’ um suspense na pra-
ça. Lançou lindo vídeo publicitário com Zico.
Uma boa jogada de uma empresa argentina,
potencial compradora da estatal, que precisa
cativar os brasileiros – caso se concretize o que
circula na praça.

Concorrentes
Mais especulações entre escritórios e ban-

cos é que outros potenciais compradores dos
Correios – a maior empresa de logística da
América do Sul – são uma grande loja de de-
partamentos e um banco brasileiro.

Em tempo..
.. a mina de ouro dos Correios não é

apenas entrega de encomendas. São suas
agências (boa parte próprias) na maioria
das cidades brasileiras que podem se tor-
nar bancárias ou pontos de vendas de va-
riados produtos.

Pedro França/Agência Senado
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Felipe André

Em desvantagem, o Atléti-
co Goianiense recebe o Athle-
tico Paranaense no segundo
duelo entre as duas equipes
pela Copa do Brasil. Dispu-
tando uma vaga nas quartas
de final da competição, o Fu-
racão levou a melhor no pri-
meiro jogo, semana passada,
quando venceu por 2 a 1. Para
avançar, o time goiano preci-
sa vencer por dois ou mais
gols de diferença, se vencer
por apenas um, a definição vai
para os pênaltis, quem passar
garante R$ 3,45 milhões como
premiação. O confronto acon-
tece hoje, às 19h15 (horário de
Brasília), no estádio Antônio
Accioly, em Goiânia-GO.

“Vai ser um confronto dos
mais equilibrados (entre os
duelos das oitavas), pelas vezes
que jogamos contra. Sempre
decidido nos pequenos deta-
lhes, respeito muito o trabalho
feito no Athletico, mas também
tenho muita confiança no que
estamos construindo e o que
podemos fazer aqui. O jogo
de ida foi bastante tático e
acredito que o de volta tam-
bém vai ter essa característica.
Precisamos estar atentos aos
pequenos detalhes e ele será
equilibrado até o final”, anali-
sou Eduardo Barroca.

Para essa partida, o treina-
dor Eduardo Barroca pode ter
novidades no time titular. Em

relação a equipe que enfrentou
o América-MG, ele volta a con-
tar com Fernando Miguel, que
estava ausente por uma sus-
pensão. O zagueiro Wanderson
já entrou em campo na com-
petição, quando atuava pelo
Fortaleza e não pode ser rela-
cionado, com isso Oliveira vol-
ta a formar dupla ao lado de
Éder. Matheus Barbosa, pelo
Cruzeiro e Luan Polli, pelo
Sport, também não podem fa-
zer sua estreia pelo time rubro-
negro por terem atuados por
outro clube.

A grande dúvida e princi-
pal mistério de Barroca fica
por conta do meio-campo,
mais precisamente com o ca-
misa 10. João Paulo, que se le-
sionou diante do Fluminense,
voltou a jogar na última ro-
dada, quando entrou no se-
gundo tempo. O treinador
não revelou se ele volta a ser
titular já neste duelo. Caso

tenha condições de jogar por
mais que 45 minutos, deve co-
meçar jogando, caso o depar-
tamento médico ainda não li-
bere esse período, Arthur Go-
mes deve ser mantido impro-
visado no setor.

Arthur Gomes que pode
voltar a jogar em sua função.
Com o retorno de João Paulo,
ele volta a disputar posição
com Janderson para atuar na
ponta esquerda do ataque.
Pelo lado direito, mais um
bom jogo de André Luis, com
direito a assistência na última
rodada, credencia ele para ser
mantido entre os 11, assim
como Zé Roberto, que vai ga-
nhar a concorrência de Brian
Montenegro, mas o paraguaio
ainda não está regularizado e
por isso não pode ficar nem no
banco de reservas ainda.

Athletico PR
Com a vantagem da vitória

no primeiro jogo, o Athletico
Paranaense deve mandar a
campo um time similar com o
que iniciou o primeiro duelo
contra o Atlético Goianiense.
Nikão, que foi poupado na
Série A, e Vitinho, suspenso,
retornam aos 11 iniciais, as-
sim como Marcinho, Chris-

tian e Terans. Com isso, Khell-
ven, Léo Cittadini, Fernando
Canesin, Jadson e Carlos
Eduardo saem. A única dúvi-
da é no meio-campo. Léo Cit-
tadini (titular naquele jogo) e
Christian (entrou no segundo
tempo) disputam a vaga. (Es-
pecial para O Hoje)

Com R$ 3,45
milhões em jogo,
Atlético Goianiense
tenta reverter a
derrota no
primeiro jogo para
o Athletico
Paranaense

A goleada de 4 a 1 do Vila
Nova para cima do Guarani, no
último sábado (31), certamen-
te será lembrada pelos torce-
dores colocados por muito tem-
po. Mas o confronto entre Tigre
e Bugre não ficará apenas na
memória dos apaixonados pelo
Colorado. O volante Éder Mon-
teiro, cria da base vilanovense,
também passará a lembrar
com carinho do triunfo con-
quistado em Campinas.

Isso porque, quando seus
companheiros já venciam os
campineiros por 3 a 0, Éder
entrou na partida para subs-
tituir o atacante Alesson. Bas-
taram três minutos em campo
para que o atleta marcasse seu
primeiro gol como profissio-
nal. Emocionado, ele contou
ao Premiere que vinha traba-
lhando há muito tempo para
alcançar o feito. 

“Chega a me dar uma emo-

ção, porque eu venho traba-
lhando há muito tempo para
conseguir isso. Hoje, eu fui fe-
liz. O professor (Higo Maga-
lhães) me colocou (no jogo) e eu
pude aproveitar a oportuni-
dade”, disse Éder Monteiro ao
Premiere.

Ao falar sobre a grande vi-
tória conquistada em solo pau-
listano, Éder Monteiro diz que
o time conseguiu executar tudo
o que foi trabalhado por Higo
Magalhães durante a semana
de treinamentos e que os três
pontos foram importantes para
confirmar o bom desempenho
que a equipe estava tendo nas
últimas rodadas.

“A vitória foi muito impor-
tante, porque a equipe estava
jogando bem tanto dentro
como fora de casa. Mas os re-
sultados não vinham. Hoje, eu
tenho a certeza de que a gente
mostrou que nós estamos vivos

na competição. O time conse-
guiu encaixar e fizemos as jo-
gadas que a gente trabalhou
durante a semana. Daí, o placar
veio positivo”, analisou Éder ao
Premiere.

Peneira
No início da tarde de ontem,

o Vila Nova anunciou, através
de seu site, que realizará novas
peneiras no final do mês de
agosto. As avaliações, para ga-
rotos nascidos entre os anos
de 2001 e 2009, serão realizadas
nos dias 21 e 22, no Centro de
Treinamento do Tigrão, próxi-
mo ao Aeroporto de Goiânia.

As inscrições ocorrem entre
os dias 5 e 11, na loja Nação Co-
lorada, no OBA. A divulgação
dos horários de cada categoria
será feita nas redes sociais e no
site oficial do clube, no dia 18
de agosto. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

André Luis, que voltou a ser titular na última partida, deve ser mantido no ataque atleticano

O Atlético Goianiense
oficializou ontem a con-
tratação do atacante para-
guaio Brian Montenegro. O
jogador, de 28 anos, per-
tence ao Olimpia-PAR, mas
estava emprestado ao In-
dependiente Del Valle-EQU,
onde marcou 10 gols em 26
jogos nesta temporada. O
atleta já está em Goiânia e
iniciou os exames médi-
cos para assinar o vínculo
por um ano, com opção de
compra fixada. O clube
agora busca acelerar a par-
te burocrática para regu-
larizar no Boletim Infor-
mativo Diário (BID).

O atleta está cuidando
de toda a documentação e
realizando os exames mé-
dicos necessários para fi-
car à disposição de Eduar-
do Barroca. O treinador
revelou que ainda não teve
uma conversa individual
com o atleta, já que Brian
Montenegro esteve apenas
ontem no CT do Dragão
para acompanhar uma ati-
vidade do elenco, mas que
já tem planos para ajudar
na adaptação do atacante
paraguaio.

“Eu tenho por hábito,
quando chego aos clubes,
conversar com todos os
atletas individualmente.
Geralmente monto um
cronograma nas duas pri-
meiras semanas para falar
com dois ou três atletas

por dia, conhecer sua his-
tória, o lado familiar,
como foi a formação, o
melhor treinador, o me-
lhor momento como joga-
dor e receber um jogador
estrangeiro, já tenho uma
boa experiência boa, no
ano passado no Botafogo
tivemos o Honda, o Kalou
e outros sul-americanos”,
revelou Eduardo Barroca.

O jogador entrou em
campo pela última vez no
dia 25 de julho, quando foi
titular na vitória sobre o
Orense SC, no campeona-
to equatoriano, e marcou
dois gols. O atacante dis-
putou a Libertadores e a
Sul-Americana com o time
do Equador e enfrentou
times brasileiros como
Grêmio, Palmeiras e Red
Bull Bragantino.

“É muito importante
ter uma conversa, ver o
lado humano, pois ele está
fora do país e você mos-
trar como funciona as coi-
sas por aqui, os treina-
mentos, que o elenco abra-
ce esse cara para que ele
se sinta envolvido, que a
família fique bem adapta-
da. Vou ter essa preocu-
pação, assim como tenho
com todos os jogadores,
mas principalmente com
os estrangeiros pelo lado
humano”, completou Bar-
roca. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Barroca pretende ter conversa
para ajudar na adaptação
de atacante paraguaio

BRIAN MONTENEGRO

Éder Monteiro comemora 
primeiro gol como profissional

VILA NOVA

Bruno Corsino/ACG

VAlE VAGA milionária

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 4 de agosto, 2021; Horário: 19h15 (de brasília); Local: Es-
tádio Antônio Accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: bruno Arleu de
Araujo (Fifa/RJ); Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Cor-
rea (Fifa/RJ) e Thiago Henrique neto Correa Farinha (RJ); VAR:
Rodrigo nunes de sá (Fifa/RJ)

t
TÉCniCA

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, oliveira, Éder e nata-
nael; Willian Maranhão, Gabriel
baralhas e João Paulo (Arthur
Gomes); Janderson (Arthur Go-
mes), André luis e Zé Roberto
Técnico: Eduardo barroca

Athletico PR: bento; Mar-
cinho, Pedro Henrique,
Thiago Heleno e nicolas;
Richard, Christian (léo Cit-
tadini) e Terans; nikão, Viti-
nho e Renato Kayzer
Técnico: António oliveira

xAtlético-GO Athletico-PR

FICHA

O volante marcou o quarto
gol do Tigre diante do

Guarani, no sábado (31)



OLIMPÍADAS

A terça-feira (3) do Brasil
nas Olimpíadas foi mais um dia
histórico. Com quatro meda-
lhas conquistadas e dois pódios
garantidos, o país se aproxi-
mou das 19 conquistas que ob-
teve no Rio de Janeiro, em
2016. Assim como aconteceu
em território brasileiro, há cin-
co anos atrás, a dupla Martine
Grael e Kahena Kunze mais
uma vez levou o ouro na cate-
goria 49erFX da vela.

O segundo ouro olímpico
das duas veio após uma larga-
da muito boa, onde a dupla ad-
ministrou com tranquilidade a
briga com as rivais na baía de
Enoshima. Na última regata,
elas ficaram na terceira colo-
cação, mas à frente das adver-
sárias diretas pelo título, as
holandesas Annemiek Bekke-
ring e Annette Duetz, que le-
varam o bronze, e as alemãs

Tina Lutz e Susann Beucke,
que terminaram com a prata.

Do atletismo, vieram mais
dois bronzes. O primeiro foi
com Alison dos Santos, nos
400 metros com barreiras. Co-
nhecido como “Piu”, o paulis-
ta, de 21 anos, cruzou a linha
de chegada com 46s72, esta-
belecendo o novo recorde sul-
americano da prova. O ouro fi-
cou com o norueguês Karsten
Warholm, com novo recorde
mundial de 45s94. E a prata
acabou com o estadunidense
Rai Benjamin, que terminou
com o tempo de 46s17.

Depois de Alison, foi a vez
de Thiago Braz, do salto com
vara, subir ao pódio olímpico.
Medalhista de ouro no Rio de
Janeiro, o brasileiro saltou 5,87
metros e conseguiu estabelecer
sua melhor marca na atual
temporada, mas acabou fican-

do apenas com o bronze. A
prata ficou com o estaduni-
dense Christopher Nilsen, que
saltou 5,97 metros e o ouro
com o sueco Armand Duplan-
tis, recordista mundial da pro-
va, com 6,02 metros.

Por fim, o boxeador Abner
Teixeira também conquistou
uma medalha de bronze. Na
categoria “peso pesado”, de
até 91 quilos, o paulista foi der-
rotado nas semifinais pelo cu-
bano Julio La Cruz, que venceu
por decisão dividida, por 4 a
1.Quem também já garantiu
medalha no boxe foi Beatriz
Ferreira, que luta na categoria
de até 60 quilos e que também
está nas semifinais. Além dela,
a seleção masculina de futebol
passou para a final e garantiu
a 17ª medalha para o Brasil.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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Assim como em 2016, Martine Grael e Kahena Kunze ficaram com o ouro na vela

Jonne Roriz/COB

Após anunciar Lucas
Oliveira como seu treina-
dor para a disputa da Divi-
são de Acesso, a Anapolina
encaminhou a chegada de
seus primeiros reforços
para a segunda divisão es-
tadual. Tratam-se do late-
ral-esquerdo Marquinhos
e do meia Maxwell Paulo,
que retornam ao clube e do
atacante Gersinho.

Marquinhos
Revelado no Goiás e

com passagens por Luziâ-
nia, ABC, São Caetano,
Anápolis e Vila Nova, o la-
teral de 27 anos estava por
último no Crac, onde dis-
putou o último Goianão
pela equipe de Catalão.

Será a terceira passa-
gem de Marquinhos com as
cores da rubra. A primeira
aconteceu em 2015, onde jo-
gou o Goianão na ocasião. E
na segunda, três anos de-
pois, em 2018, sendo titular
absoluta da Anapolina,
marcando um gol em ca-
torze partidas. O clube deve
confirmar nos próximos
dias outros reforços que
vão chegando para a dis-
puta da Divisão de Acesso.

Gersinho
Natural de Maceió (AL),

o atacante foi revelado
nas categorias de base do
CSA, onde se profissiona-
lizou ainda em 2019, fa-
zendo seis jogos pelo clu-
be alagoano. Depois de lá,
passou pela Tombense, na
disputa da Série C.

Recentemente, o atacan-
te de 21 anos estava atuando
no Goianão 2021, represen-
tando as cores da Jataiense,
realizando sete partidas ao
todo. O jogador pode atuar
de ponta esquerda e de cen-
troavante na rubra.

Maxwell
Com passagens pelos

quatro grandes da capital
goiana nas categorias de
base, o meia de 22 anos en-
controu seu bom futebol
na base da rubra, sendo
um dos principais jogado-
res nas campanhas do Goia-
no e Copa Goiás, indo com
a equipe até as semifinais.

O jogador então se pro-
fissionalizou na Anapolina
em 2020, durante o cam-
peonato goiano, que foi fi-
nalizado no começo da
atual temporada. Foram
quatro jogos e marcou um
gol, no clássico diante do
Grêmio Anápolis. Recen-
temente, Maxwell estava
jogando no Crac, onde
atuou em duas partidas.

A Anapolina deve anun-
ciar nos próximos dias
mais reforços visando o re-
torno a elite estadual. A
apresentação de todo o
elenco está prevista para o
próximo dia 30 de agosto. A
rubra já tem sua data de es-
treia na competição e acon-
tece no dia 3 de outubro. O
time comandado por Lucas
Oliveira viaja para enca-
rar a equipe do Morrinhos.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Anapolina anuncia
retornos de meia e lateral
e acerta com atacante

DIVISÃO DE ACESSO

Victor Pimenta

O Goiás apresentou na tar-
de desta terça-feira (3), seu
mais novo reforço visando a
sequência esmeraldina no
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie B. Trata-se do volante Fel-
lipe Bastos que foi anunciado
recentemente e viu a última
partida do clube, na vitória
por 1 a 0, sobre o Operário
Ferroviário.

Com uma carreira consis-
tente, tendo passado por
grandes clubes no futebol
brasileiro e ainda atuou no
Benfica de Portugal, Fellipe
Bastos estava sem clube des-
de que deixou o Vasco da
Gama após o fim do Brasilei-
ro da Série A e não escondeu
a felicidade de estar vestindo
a camisa de uma grande equi-
pe como o Goiás.

“A importância para mim é
muito grande. Por tudo que
passei nesses últimos seis me-
ses, por esperar uma oportu-
nidade em um grande clube
como o Goiás e estar vestindo
essa camisa. O Harlei junta-
mente com a diretoria e o
Marcelo Cabo fizeram essa
proposta e eu esperando um
grande clube, veio em uma
oportunidade muito boa. Para

mim é muito importante estar
aqui hoje, de estar partici-
pando do Goiás, dos treina-
mentos, dos jogos. Voltar para
meu habitat natural, que é o
jogo, é o treino, ainda mais em
um grande clube como o
Goiás. Venho para somar, para
contribuir com um pouco do
que fiz na minha carreira,
com minha experiência e é
muito importante para mim
hoje estar voltando e somando
com meus companheiros”, dis-
se o volante que falou sobre
sua negociação com o clube.

Desde que seu contrato se
encerrou com o Vasco da
Gama, o volante encontrava-
se sem clube. Foram seis me-
ses de treinos acompanha-
dos até chegar à proposta do

Goiás em sua porta. Ele se vê
bastante motivado para es-
trear pelo clube e a tendência
que estreie somente nas pró-
ximas semanas.

“Nesses seis meses eu trei-
nei muito, juntamente com
meu preparador físico e com
alguns jogadores ou que esta-
vam esperando clubes ou de
férias no Rio de Janeiro. Espe-
ro que em dez dias já esteja
pronto. Como falei, vinha trei-
nando muito, específico e cam-
po também. Lógico que é di-
ferente você treinar com qua-
tro, cinco jogadores do que se
treinar com um grupo e acho
que em uma semana eu já es-
teja pronto. Estou com muita
vontade, parecendo um me-
nino que subiu da base e esses

seis meses que passei em casa
foi de muita apreensão e quan-
do apareceu o contato do Har-
lei e da diretoria, prontamen-
te já respondi que sim”, res-
saltou o novo reforço esme-
raldino.

Fellipe chega ao Goiás
como mais um reforço que
traz com ele bastante conhe-
cimento e experiência aos de-
mais visando o acesso. O jo-
gador que tem contrato até o
final da temporada, espera
cumprir seus objetivos e lá na
frente pensar em renovação
visando a Série A.

“Estreei no profissional
com dezesseis anos e estou
nesta estrada tem quinze anos,
e parece que sou um jogador
mais velho, mas não, tenho

31 anos ainda, com muita coi-
sa para contribuir com o fute-
bol, quero fazer história aqui
e nesse meio tempo, tenho
contrato até o final do ano, fa-
zer uma boa Série B, subir
para a Série A e ano que vem
conquistar grandes coisas pelo
clube, porque com a estrutura
que tem, com a diretoria que
tem, a torcida que tem é para
brigar por coisas grandes e é
isso que quero na minha car-
reira”, pontuou Fellipe Bastos.

O volante foi regularizado
ainda na tarde desta terça-fei-
ra (03), mas não deve estar
presente nos relacionados do
Goiás na partida de sexta-
feira, diante do Coritiba, no
Couto Pereira, às 19h30. (Es-
pecial para O Hoje)

Fellipe Bastos é
apresentado e diz
que proposta veio
no momento certo:
“Quando apareceu
o contato,
prontamente 
disse sim”

importânciA muito grande 

Volante estava sem clube desde que rescindiu com o Vasco da Gama; sua última partida foi diante do próprio Goiás

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Brasil conquista mais quatro
medalhas e garante dois pódios
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Joao Paulo Alexandre

O mês de julho acabou e,
com ele, a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) trouxe o resul-
tado da Operação Férias, que
se encerrou no último dia 31
de julho. De acordo com da-
dos apresentados pela corpo-
ração na última terça-feira
(3), o número de ultrapassa-
gens perigosas aumentou em
150% se comparado com o
mesmo mês do ano passado.
Em 2020, foram registradas
986 infrações dessa natureza
e, neste ano, o número passou
para 2.545 multas. 

De acordo com o levanta-
mento apresentado pela cor-
poração, todos os dados ex-
postos tiveram aumento do
ano passado para cá. O nú-
mero de acidentes passou de
156 para 192. O número de fe-
ridos subiu de 166 para 217 e
as mortes ocorridas nas BRs
saltaram de 12 para 20. A
quantidade de infrações tam-
bém aumentou: passou de 10
mil registradas no ano passa-
do para 11 mil que foram la-
vradas neste ano. 

Além das ultrapassagens,
as irregularidades mais co-
metidas pelos motoristas fo-
ram embriaguez ao volante,
que passou de 56 para 83, e di-
rigir utilizando o celular, que
aumentou de 232 para 292 do
ano passado para 2021. De
acordo com o inspetor New-
ton Morais, da PRF, o aumen-
to de infrações é bastante
preocupante levando em con-
sideração todas as ações fis-
calizatórias realizadas todos
os anos durante as férias. 

“Isso mostra claramente a
irresponsabilidade do moto-
rista. E não pode colocar a
desculpa na pandemia que,
pelo fato de terem mais cida-
des turísticas abertas, as pes-
soas procuraram mais a es-
trada pois estavam cansadas
de estarem em casa. Isso não
cola. Isso mostra o quanto as
pessoas são omissas e colo-
cam em risco a vida de todo
mundo. Mas a pessoa pode
aguardar que, quem foi mul-
tado, receberá a infração em

casa”, destaca. 
De acordo com o Newton, a

maioria das infrações ocorre-
ram em pistas simples. A cam-
peã de irregularidades é a BR-
153, no trecho Anápolis - Po-
rangatu. Em seguida vem a BR-
414, que dá acesso à Corumbá
de Goiás, e a BR-364, no Su-
doeste do Estado. “E alguns fla-
grantes deixam a gente besti-
ficado. Muitos motoristas estão
na direção de carretas. Ou
seja, a gente julga serem pro-
fissionais, mas estão fazendo
tudo errado”, explica. 

A ultrapassagem é uma
manobra comum e permitida
pelo código de trânsito, porém
precisa ser realizada em cir-
cunstâncias favoráveis, como
em faixas simples e, princi-
palmente, tracejadas. Segun-
do os especialistas, caso a mo-
vimentação de veículo ocorra
de forma mal sucedida pode
ser fator determinante para
uma colisão frontal.

Fiscalização
Os trabalhos de fiscalização

tiveram início no primeiro dia
do mês. “Para realizar esse
tipo de trabalho deve-se le-

var em consideração três coi-
sas que chamamos de tripé:
educação, condições de rodo-
vias e fiscalização. Nós tivemos
os três pontos bem praticados,
mas, mesmo assim, alguns mo-
toristas não corresponderam
ao nosso trabalho.Tanto que
além das ultrapassagens e do
abuso do uso de celular na di-
reção, a gente contou com a
falta de cinto de segurança.
Isso é inadmissível nos dias de
hoje”, conta Newton. 

O inspetor lembra que os
motoristas devem evitar as
viagens noturnas. “É muito
importante os condutores es-
tarem atentos nas viagens no-
turnas. Dos 20 acidentes que
foram registrados no mês pas-
sado, 13 ocorreram pela noite.
Um mesmo que chamou mui-
to atenção ocorreu no Sudoeste
do estado onde um carro saiu
da pista e bateu em uma ár-
vore. Duas pessoas morreram
e um adendo: o motorista es-
tava embriagado”

Newton finaliza que as pes-
soas podem fazer denúncias
através do 191. “A gente não
consegue estar em todos os lu-
gares ao mesmo tempo. Mas,

com a denúncia, a gente pode
saber como começar agir
diante da situação”, pontua. 

Aumento de mortes em
seis meses 

O Hoje já tinha adiantado
que o número de mortes nas
rodovias federais que passam
por Goiás teve um aumento de
11,69% nos seis primeiros me-
ses de 2021. De janeiro a junho
deste ano, foram 86 mortes,
enquanto no mesmo período
do ano passado foram regis-
trados 77 óbitos. O número de
acidentes também aumentou
6%: 1.056 ocorridos em 2021
ante 995 que foram registra-
dos no ano passado. 

Apesar dos números ne-
gativos, a quantidade de feri-
dos caiu de um ano para ou-
tro. Em 2020, foram 1.180 pes-
soas que se feriram em aci-
dente nas rodovias e, em
2021, foram 1.126. Os fla-
grantes de infrações de trân-
sito nos primeiros seis meses
de 2021 também registraram
aumento se comparados com
os mesmos meses do ano pas-
sado. Ao todo, são 70.403 re-
gistros em 2021 contra 68.281

em 2020. As ultrapassagens
em local proibido tiveram au-
mento de 65,51%. Foram 9.381
em 2021 e 5.668 em 2020. 

Outro dado que pratica-
mente dobrou foi o manuseio
de celular, infração gravíssima
e que gera sete pontos anota-
dos na carteira. Entre janeiro
e junho de 2020, foram 1.281
flagrantes nas rodovias. Já em
2021, no mesmo período, fo-
ram 2.190 registros. Com au-
mento menos expressivo, as
infrações em decorrência da
falta do uso do cinto de segu-
rança, seja de condutores ou
passageiros, subiu de 5.556
em 2020 para 5.972 em 2021.

Já as infrações pela falta do
uso de cadeirinha e em decor-
rência do álcool ou substâncias
psicoativas, registraram queda
no comparativo. Com relação à
cadeirinha, foram 319 registros
em 2021, sendo que 2020 re-
gistrou 401 flagrantes. As in-
frações decorrentes do uso de
álcool ou substâncias psicoati-
vas nas rodovias federais em
Goiás foram 560 em 2021,
47,32% a menos do que em
2020, quando foram registra-
das 825 autuações. 

A Prefeitura de Goiânia
está na responsabilidade ofi-
cial da iluminação pública do
perímetro urbano da BR-153.
São 20 quilômetros que fica-
rão a cargo do Executivo Mu-
nicipal e os trabalhos para
reposição da luminosidade
no local tem previsão de fi-
carem prontos neste mês, de
acordo com o secretário Mu-
nicipal de Infraestrutura de
Goiânia, Fausto Sarmento.

A iluminação da BR-153
sempre foi um entrave, ape-
sar de estar no artigo 30 do in-
ciso V que a responsabilidade
é do Município. Em setem-
bro de 2019, a Agência Goiana
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra) informou que
não arcaria mais com os cus-
tos da iluminação pública das
rodovias. A Prefeitura pegou,
oficialmente, a responsabili-
dade no último dia 29 de abril.
Agora, a Goinfra prepara todo
o levantamento necessário
para que a Seinfra possa rea-
lizar os reparos na rodovia. 

O principal deles é a quan-
tidade de postes, lâmpadas e
extensão de fios que passam no

trecho condizente com a res-
ponsabilidade da Capital. Des-
se modo, Goiânia tem 365 pos-
tes de iluminação e 730 lâm-
padas. Porém, Fausto destaca
que há trechos que necessi-
tam de reparos que só podem
ser realizados pela Enel. 

“Já é possível dizer que te-
mos três circuitos que estão
sem transformadores e preci-

samos repor, além de mais de
12 mil metros de cabos que fo-
ram roubados. Estamos tra-
balhando em conjunto com a
Enel, para que esse serviço
seja finalizado o mais breve
possível”, explica Fausto.

O secretário conta que a
Prefeitura até tentou recor-
rer da decisão através da Pro-
curadoria-Geral do Município

(PGM), por entender que não
estava no momento certo para
isso, mas decidiu acatar. “A
gente como qualquer pasta
no Brasil trabalha com um or-
çamento e estamos passando
por uma restrição orçamen-
tária nesse momento. A ma-
nutenção entrou em um mo-
mento em que vamos fazer
um planejamento e cronogra-

mas para ver o que vamos
gastar nesse trecho. O bacana
é que a Goinfra está sendo
muito sensível com a gente,
mas é fato de que toda a mão
de obra e todo o material será
nosso”, reforça o secretário. 

O Seinfra avalia que o
maior desafio a ser enfrenta-
do é a realização dos serviços
na rodovia devido aos horá-
rios, já que o tráfego no local
é constantemente intenso.
Para isso, o secretário afirma
que qualquer modificação
que for feita será realizado
contato com a concessionária
que administra a rodovia,
Triunfo Concebra, e com a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF). “Nós não temos ação
institucional na faixa da ro-
dovia. Isso continua com o
Dnit (Departamento Nacional
de Infraestrutura e Trans-
portes). A gente vai ficar ape-
nas com a iluminação. O nos-
so objetivo é que, se tudo cor-
rer dentro dos conformes, a
gente quer entregar a rodovia
completamente iluminada em
agosto”, pontua. (Especial
para O Hoje)

De acordo com PRF, vias de pistas simples são onde mais ocorrem esse tipo de infração

Iluminação da BR-153 deve ficar pronta neste mês

Número de ultrapassagens subiu de 986, em 2020, para 2.545 infrações em 2021

Ultrapassagens irregulares
sobem 150% durante férias 

Fotos: Jota Eurípedes

BR-153 é a campeã de irregularidades, principalmente no trecho Goiânia- Anápolis 



10 n CIDADES
ohoje.com

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2021

Daniell Alves

O valor limite da Taxa de Limpeza Pública (TLP), em
Goiânia, será de até R$ 300, de acordo com cálculos reali-
zados pelo grupo de trabalho criado para definir os cus-
tos. Foram feitas duas hipóteses e em ambos os casos o va-
lor seria de R$ 300 por ano ou R$ 25 por mês. Em um dos
cálculos foi considerado o tamanho da área do imóvel, que
seria cobrado R$ 1 por mês para cada 10 m2. 

Na segunda hipótese, leva-se em consideração o con-
sumo de água: para cada 10 m3 consumidos no mês, seria
cobrado R$ 10 na taxa de lixo. Já os imóveis com valor ve-
nal, que constam no Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) de até R$ 60 mil, estariam isentos da taxa. 

A dona de casa Maria Cleonice Pereira, 52 anos, diz
que é absurdo criar mais uma taxa para o bolso da po-
pulação. “Estamos no meio de uma pandemia, muitas
pessoas perderam seus empregos. Então, nesse momento,
trazer mais uma conta para as pessoas pagarem é um ab-
surdo”, critica. O projeto que cria a taxa da foi enviado
à Câmara Municipal no dia 15 de julho e ainda não foi
votado devido ao recesso dos parlamentares. 

De acordo com o presidente da Agência de Regulação
de Goiânia (AR), Paulo César Pereira, nos dois modelos
seria possível arrecadar o valor de R$ 135 milhões. Tam-
bém está sendo avaliado pelo grupo de que maneira a
taxa será cobrada, podendo ser um boleto enviado
para o contribuinte, junto com a água e esgoto ou jun-
to com o IPTU. 

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, diz que não tem in-
teresse em criar impostos para a população e que o pro-
jeto para implantação da taxa está sendo bem estudado
para causar o menor impacto possível à população. Se-
gundo ele, a medida se trata de uma lei federal e que as pre-
feituras devem seguir a legislação. Entretanto, a lei tam-
bém deixa claro que a taxa não tem necessidade de cria-
ção caso o município tenha caixa para tal serviço.

“Essa taxa de lixo é um estudo muito técnico, isso, in-
clusive, eu solicitei ao presidente Paulo César da Agên-
cia e Regulação um estudo muito aprofundado junto ao
Alex Gama da Comurg, junto com o secretário de Fi-
nanças e também o secretário de Governo é um estudo
muito aprofundado, uma vez que não é interesse de ne-
nhum gestor cobrar taxa a ninguém. Mas infelizmente
é uma lei federal que precisa ser cumprida”, disse o pre-
feito em coletiva de imprensa.

Conforme o projeto, ficam de fora do rateio os condo-
mínios horizontais, condomínios não residenciais, esta-
belecimentos públicos, institucionais, de prestação de
serviços, comerciais e industriais, entre outros. Esta taxa
já foi discutida na gestão anterior, em 2018, e a estimati-
va era de que os contribuintes pagassem em torno de R$
100 anualmente para uma arrecadação de R$ 40 milhões. 

Lei Federal
A Taxa de Limpeza Urbana é uma exigência do

Novo Marco do Saneamento para a busca de sustenta-
bilidade financeira ao setor, que, segundo o governo fe-
deral, necessita de investimentos. Goiânia é um dos mu-
nicípios que ainda não têm uma taxa específica para este
tipo de tratamento de resíduo sólido.

A justificativa para a criação da TLP é o aumento dos
custos dos serviços de manejo de resíduos sólidos pelos
municípios. As prefeituras que não fizerem a cobrança
dentro do prazo estabelecido poderão sofrer sanções. Na
época da regulamentação, o governo federal argumen-
tou que a cobrança tem o objetivo de assegurar maior
eficiência econômica na prestação do serviço.

“O que tem que se questionar é se um ente federado
como a União pode determinar que um outro ente fe-
derado, como Estados e Municípios, instituam esse ou
aquele tributo. Me parece que, se analisarmos de ma-
neira aprofundada essa temática, nós vamos chegar a
uma conclusão negativa, no sentido de que isso viola o
pacto federativo”, pontua o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional Goiás (OAB-GO), Lúcio Fla-
vio de Siqueira Paiva. (Especial para O Hoje)

A Taxa é uma exigência do Marco do Saneamento

A Prefeitura de Goiânia lan-
ça na sexta-feira (6/8) o proje-
to Secretaria da Mulher nos
Bairros, que vai levar serviços
sociais, psicológicos e jurídicos
para mulheres vulneráveis
mensalmente em todas as re-
giões da Capital, incluindo ins-
crições para cursos de capaci-
tação e alfabetização.

O lançamento será realiza-
do na Secretaria Municipal de
Políticas para as Mulheres,
ocasião em que também será
celebrado os 15 anos da Lei
Maria da Penha, além de uma
reflexão sobre o Agosto Lilás,
mês de combate a Violência
Contra a Mulher. A primeira
edição do projeto será reali-
zada no dia 28 de agosto, no
Jardim Curitiba III, região No-
roeste de Goiânia.

Durante o mês de agosto, a
Secretaria realizará várias
ações e debates sobre a im-
portância das datas mencio-

nadas, como lives, início de
grupos reflexivos contra a vio-
lência doméstica, distribuição
de material informativo sobre
tipos de violência e sobre a lei
Maria da Penha atualizada,
em feiras e bares da capital.

Disque denúncia 
Para denunciar casos de

violência doméstica ou para ti-
rar dúvidas, basta entrar em
contato com a Central de Aten-
dimento à Mulher pelo 180. A
ligação é gratuita e confiden-
cial. O número funciona 24 ho-
ras por dia, de segunda a do-
mingo, em todo o Brasil. O
serviço é da Ouvidoria Nacio-
nal dos Direitos Humanos do
Ministério dos Direitos Hu-
manos (MDH).

Sinal vermelho
Em maio deste ano, o Es-

tado sancionou a Lei N°
21.0001, que instituiu o Pro-

tocolo Sinal Vermelho. A au-
toria do projeto é do deputa-
do Lissauer Vieira, por solici-
tação feita pela Associação
dos Magistrados do Estado de
Goiás (Asmego). Com a medi-
da, as vítimas poderão buscar
ajuda mostrando “X” na pal-
ma da mão em repartições
públicas e estabelecimentos
comerciais, entre outros par-
ceiros do programa. 

Por meio desse sinal, feito
com caneta, batom ou qual-
quer outro material acessível,
de preferência na cor verme-
lha, e sendo mostrado com a
mão aberta, fica clara a co-
municação de "pedido de so-
corro". Outra forma de pedir
ajuda é falando. A mulher po-
derá também, sempre de for-
ma reservada e silenciosa-
mente, aproximar-se de algu-
ma pessoa próxima e dizer
"Sinal Vermelho". (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)

Projeto irá levar serviços sociais
a mulheres vítimas de violência 

Taxa do Lixo 
em Goiânia pode
ser fixada em 
R$ 300 por ano
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Devedor de alimentos pode ter prisão
substituída por outras medidas

A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) estabeleceu que, enquanto
durar a impossibilidade de prisão civil do
devedor de alimentos no Distrito Federal,
em razão da pandemia da Covid-19, é pos-
sível determinar a penhora de seus bens
sem que haja a conversão do rito proces-
sual da prisão civil para o da constrição pa-
trimonial. Com esse entendimento, o cole-
giado manteve acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(TJDFT) que, na execução de uma senten-
ça de alimentos, diante da impossibilidade
de ser cumprida a ordem de prisão decre-
tada contra o devedor, admitiu a penhora
de seus bens. No recurso ao STJ, o devedor
alegou que não seria possível a cumulação
de ritos com procedimentos diferentes na
execução de alimentos, e que a mudança de
rito da prisão para a penhora não poderia

ser decidida de ofício pelo Judiciário, sem
requerimento expresso da parte credora. O
relator do recurso, ministro Marco Aurélio
Bellizze, explicou que o  artigo 528, pará-
grafos 1º a 9º, do Código de Processo Civil
(CPC) possibilita ao credor duas formas de
efetivar o cumprimento da decisão que
fixa alimentos. A primeira dispõe que, caso
o executado não pague ou se a justificativa
apresentada não for aceita, o juiz decre-
tará a prisão por um a três meses. A se-
gunda segue o rito do cumprimento de
sentença que reconhece a obrigação de
pagar quantia certa (artigos 523 a 527 do
CPC). Segundo o relator, caso o credor
opte pelo rito da penhora, não será ad-
missível a prisão civil do devedor. Toda-
via, se optar pelo rito da prisão, a penhora
somente será possível se o devedor, mes-
mo preso, não pagar o débito.

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

Jurídica

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) divulgou a lista
dos magistrados inscritos in-
teressados em ocupar duas
vagas de conselheiro no Con-
selho Nacional de Justiça
(CNJ). As vagas são destina-
das a desembargador de Tri-
bunal de Justiça e a juiz es-

tadual, em decorrência do
iminente término do man-
dato de seus atuais ocupan-
tes. Em conformidade com o
previsto na  Resolução
503/2013 do STF, estão à dis-
posição do público também
os links para os respectivos
currículos dos inscritos.

Lista de magistrados 
para o CNJ

Acessibilidade

Dois projetos foram
apresentados na Assem-
bleia Legislativa para ga-
rantir às pessoas com de-
ficiência auditiva o aten-
dimento nos batalhões da
Polícia Militar e delega-
cias de Polícia Civil em
Goiás. Ambas as proposi-

ções estabelecem que os
Batalhões da PM e as de-
legacias de Polícia deve-
rão contar com, pelo me-
nos, um policial habilita-
do na Língua Brasileira
de Sinais (Libras), para
atendimento à pessoa com
deficiência auditiva.

2 Segunda Turma do STJ –
Existência de inquérito ou
ação penal não implica eli-
minação em concurso.

2 TRF1 -  Interrogatório em
separado de acusado não im-
pede participação dos corréus
por meio de seus defensores
legalmente constituídos.

O Órgão Especial do Tri-
bunal Superior do Trabalho
rejeitou o recurso de um
bancário que pedia para ser
reintegrado por ter sido de-
mitido durante a pandemia
da covid-19. Segundo ele, o
banco havia descumprido
compromisso que previa a
manutenção de empregos
durante a pandemia. Contu-
do, por unanimidade, o co-
legiado entendeu que não há
suporte jurídico para a or-
dem de reintegração. 

TST nega
reintegração
automática de
demitido na
pandemia

Câmara debate reforma
administrativa

Nesta quarta-feira (4) a
comissão especial da Câ-
mara dos Deputados, que
analisa a proposta de re-
forma administrativa (PEC
32/20), realiza nova au-
diência pública para discu-
tir o preenchimento de car-
gos em comissão e funções
de confiança e a contratação
temporária de servidores.
Chamada pelo governo de

PEC da Nova Administra-
ção Pública, a proposta al-
tera 27 trechos da Consti-
tuição e introduz 87 novos,
sendo quatro artigos intei-
ros. As principais medidas
tratam da contratação, da
remuneração e do desliga-
mento de pessoal, válidas
somente para quem ingres-
sar no setor público após a
aprovação das mudanças.

SOCIAL



Seis meses e meio após
iniciar a vacinação contra a
Covid-19, Goiânia atingiu, na
última segunda-feira (02), a
marca de 1 milhão de doses
de vacinas aplicadas. Segundo
dados da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Goiânia, do
total de vacinados, 684.714
são de pessoas que receberam
a primeira dose, 300.162 de
segunda dose e 24.740 de dose
única, o que totaliza 1.009.616
doses ministradas. Na cidade,
58,57% dos goianienses maio-
res de 18 anos já receberam
pelo menos uma dose da va-
cina e 27,79% já foram total-
mente imunizados. Na última
segunda-feira (2), a Capital
aplicou 6.419 doses nos 24
postos destinados à aplica-
ção da vacina contra o novo
coronavírus.

“Este é um esforço coletivo,
que envolve servidores da saú-
de, da tecnologia, da comuni-
cação e, de maneira especial, a
atuação de voluntários como os
estudantes da área da saúde,

médicos dermatologistas, mi-
litares do Exército entre outros,
além das diversas instituições
que cedem seus espaços para a
instalação de postos de vaci-
nação”, afirmou o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz.

Segundo a pasta, o processo
de imunização da população de

Goiânia está avançando con-
forme o recebimento dos imu-
nizantes por parte do Ministé-
rio da Saúde. Ontem (03), a
Capital vacinou, mediante
agendamento, o público sem
comorbidades com idade a
partir de 33 anos, além de in-
tegrantes dos grupos prioritá-

rios, com idade a partir de 18
anos, como trabalhadores da
Saúde, Educação, pessoas com
comorbidades, gestantes e
puérperas, e, ainda, a aplicação
de segunda dose em 12 pontos
de vacinação.

UTIs em alta
Apesar do número expres-

sivo da vacinação, a situação da
pandemia segue distante de
um cenário tranquilo. Nas úl-
timas semanas e próximo de
atingir a marca de 21 mil óbi-
tos em decorrência pela Covid-
19, o Estado de Goiás voltou a
registrar aumento nas taxas
de ocupação dos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI)
destinados ao tratamento da
doença. Os números já são su-
periores aos registrados há um
mês. Segundo dados da Secre-
taria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO), na tarde de on-
tem (03), a taxa de ocupação
dos leitos de UTI nos hospitais
sob gestão estadual estava em
82%, o que significa somente

106, dos 609 leitos disponí-
veis. Já com relação a Goiânia,
dados da SMS deram conta
de que 78,29% dos leitos de
UTI na rede municipal para
tratamento de Covid-19 esta-
vam ocupados, o que significa
que dos 327 leitos, somente 66
estavam disponíveis.

Com relação às taxas de
ocupação das enfermarias, da-
dos da SES apontam que, on-
tem (03), 54,91% dos respecti-
vos leitos nos hospitais sob
gestão estadual encontravam-
se ocupados, ou seja, 369 dos
743 implantados. Já nos leitos
da rede municipal, a taxa de
ocupação em enfermarias che-
gou a 67,88%, segundo dados
da SMS. Com isso, dos 298 lei-
tos, somente 88 encontravam-
se disponíveis. Em Goiás, des-
de o início da pandemia, em
março de 2020, a Covid-19 já
contaminou 749.191 pessoas,
das quais 20.975 são óbitos
confirmados em decorrência
da doença. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)
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O Padre Robson de Oliveira,
fundador e ex-presidente da
Associação Filhos do Pai Eterno
(AFIPE), e ex-reitor da Basílica
de Trindade, que teve o uso de
ordem revogado pela Arqui-
diocese de Goiânia em agosto
de 2020, segue sem autorização
para realizar celebrações reli-
giosas, inclusive missas. O im-
peditivo na realização do ofício
segue mesmo diante da inves-
tigação do Ministério Público de
Goiás (MP-GO), denominada
“Operação Vendilhões”, ter sido
bloqueada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), em maio
deste ano.

A ação do Ministério Pú-
blico goiano, da qual o Padre
Robson é alvo, investiga su-
postos crimes como lavagem
de dinheiro, apropriação in-
débita, falsificação de dados e
sonegação fiscal. O caso en-
volve a Afipe, presidida pelo
religioso à época, que tinha
função de arrecadar recursos
que deveriam ser utilizados
em projetos sociais. Até o mo-
mento, a Arquidiocese de
Goiânia não restabeleceu os
direitos do sacerdote, e pro-
curada pela reportagem, não
retornou o contato até o fe-
chamento desta edição com os
questionamentos.

Relembre o caso
A Operação Vendilhões foi

deflagrada em 21 de agosto do
ano passado e cumpriu 16
mandados de busca e apreen-
são na sede das Afipes, em-
presas e residências em Goiâ-
nia e Trindade, expedidos pelo
Juízo da Vara de Feitos Relati-
vos a Organizações Criminosas
e Lavagem de Capitais, em de-
cisão da juíza Placidina Pires.

Participaram da operação 20
promotores de Justiça, 52 ser-
vidores do MP-GO, quatro de-
legados, oito agentes da Polícia
Civil e 61 policiais militares

No mesmo mês, o uso de or-
dem do padre Robson de Oli-
veira foi revogado. O docu-
mento, que foi assinado pelo
arcebispo metropolitano, dom
Washington Cruz, e pelo chan-
celer dom Levi Bonatto, consi-
derou “a necessidade de pre-
venir escândalos, garantir o
curso da justiça e tutelar a fé,
bem como de investigar as
acusações realizadas contra o
padre Robson". 

Denúncia
No final de 2020, o MP-GO,

por intermédio do Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco),
ofereceu denúncia contra 18
pessoas por organização cri-
minosa destinada a obtenção
de vantagem (inclusive pecu-
niária), mediante a prática de
infrações penais, em prejuízo
da Afipes e seus associados. À
ocasião da denúncia, o padre
Robson de Oliveira Pereira foi

descrito como o comandante de
uma "organização criminosa
empresarial que se utilizava
de associações e empresas para
realizar apropriações indébitas,
falsidades ideológicas e lava-
gem de capitais em benefício
próprio, desviando recursos
recolhidos em nome das asso-
ciações de caráter religioso e
com a finalidade declarada de
construção da nova basílica de
Trindade e de realização de
atos de caridade. Os promoto-
res apuraram que, para aco-
bertar seus crimes, Robson des-
viava dinheiro da associação e
passava para terceiros, condu-
ta especialmente reprovável
pela agravante prevista no art.
61, II, b do código penal.

Em maio deste ano, o de-
sembargador convocado Olin-
do Menezes, do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), não co-
nheceu do agravo interposto
pelo Ministério Público de
Goiás (MP-GO) contra deci-
são da Justiça estadual que
julgou prejudicado seu re-
curso especial no processo
contra o padre. Para o Tribu-
nal de Justiça de Goiás (TJGO),

houve perda do objeto do re-
curso após o recebimento da
denúncia contra o religioso,
que é acusado de apropriação
indébita e lavagem de capi-
tais, supostamente pratica-
dos por organização crimi-
nosa que teria desviado re-
cursos doados por fiéis à As-
sociação Filhos do Pai Eterno.

O recurso considerado pre-
judicado foi interposto pelo
MP-GO contra decisão do TJ-
GO que determinou o tranca-
mento do inquérito policial,
por reconhecer a atipicidade
das condutas imputadas ao
padre. Na ocasião, o órgão
ministerial obteve efeito sus-
pensivo para continuar as
apurações até o julgamento fi-
nal do recurso. Posterior-
mente, com o recebimento
da denúncia, o TJGO entendeu
por prejudicado o andamen-
to do recurso especial. O
MPGO pediu a reconsideração
dessa decisão, para que o seu
recurso fosse submetido ao
exame de admissibilidade,
para posterior remessa ao
STJ, mas o pedido foi negado.
(Especial para O Hoje).

Impeditivo,
existente desde
agosto do ano
passado, continua
mesmo diante do
bloqueio realizado
pelo STJ

Cidade chega a 1 milhão de doses aplicadas

Após investigação, Padre Robson
segue impedido de realizar missas 

Goiânia atinge a marca de 1 mi de doses aplicadas 
COVID-19

Padre foi investigado

por apropriação

indébita e lavagem

de capitais,

supostamente

ocorridos na Afipe



A polícia da Espanha con-
cluiu que o jovem de origem
brasileira Samuel Luiz Muñiz,
de 24 anos, que morreu es-
pancado em Corunha, sofreu
violência brutal por seis mi-
nutos. Amostras de DNA tam-
bém comprovaram o envolvi-
mento direto no crime dos dois
primeiros detidos pelo ataque.
As informações foram divul-
gadas após quebra de sigilo
da investigação, nesta segunda-
feira (02/08).

O crime chocou a Espanha
e levou milhares de pessoas a
saírem às ruas de grandes ci-
dades do país em defesa da co-
munidade LGBTQ. A família e
amigos de Samuel afirmam
que se trata de um crime ho-
mofóbico, porque o primeiro
homem que agrediu o jovem
começou a discussão o cha-
mando de "bicha". Amigas que
testemunharam o ataque in-
sistem que o crime foi de ódio,
por Samuel ser gay.

O processo segue em aber-
to, e novas prisões não estão
descartadas.

Samuel nasceu no Brasil e
chegou à Espanha quando ti-
nha 1 ano. Ele conciliava o tra-
balho como auxiliar de enfer-
magem em um lar de idosos
com os estudos do curso técni-
co em prótese dentária.

Os ataques ocorreram pró-
ximo a uma casa noturna, na
madrugada de 3 de julho. Tes-

temunhas disseram que os sus-
peitos começaram a atacar Sa-
muel, que estava em uma vi-
deochamada, por acharem que
ele estava tentando filmá-los.

Os dois principais suspeitos
presos são o jovem que re-
preendeu Samuel e um amigo
dele, que se juntou ao con-
fronto e agarrou a vítima pelas
costas, derrubando-a no chão.

A namorada de um deles
também chegou a ser detida,
mas responde em liberdade
porque não participou direta-
mente do espancamento, em-
bora tenha ajudado a enco-
brir o crime. Outros três jovens
também foram detidos, dois
deles menores de idade. 

Agressão em dois
momentos

Mais de 40 depoimentos fo-
ram coletados e, juntamente
com imagens de câmeras de se-
gurança, análise dos celulares
e do acompanhamento das re-
des sociais dos detidos, ficou

confirmado que os agressores,
que não tinham antecedentes
criminais, não conheciam Sa-
muel. Os suspeitos, que têm en-
tre 16 e 25 anos de idade, são
amigos ou conhecidos entre si
e agrediram Samuel ao longo
de 150 metros, em dois mo-
mentos.

Depois de uma primeira
discussão e ataque, um grupo
de pessoas perseguiu o brasi-
leiro quando ele já havia atra-
vessado a rua e caminhava so-
zinho. Neste momento, ocor-
reram os ataques fatais.

A polícia também revelou
que a autópsia não constatou
que a morte foi provocada por
um único golpe. Portanto, não
há apenas um único autor ma-
terial do assassinato.

Além disso, as investiga-
ções mostraram que, além de
socos e chutes, Samuel foi agre-
dido com uma garrafa de vidro.
Testemunhas relatam que um
dos agressores portava um ob-
jeto de metal, possivelmente

uma navalha, mas a polícia
não deu mais detalhes. 

Imigrantes tentaram
salvar Samuel

Entre as dezenas de teste-
munhas do ataque, apenas o
senegalês Ibrahima Shakur, de
38 anos, e seu compatriota Ma-
gatte tentaram intervir para
salvar Samuel.

A quebra de sigilo possi-
bilitou que viesse à tona que
Shakur, inclusive, recebeu
contínuos golpes ao se colo-
car entre os agressores e a ví-
tima. Por essa razão, a juíza
do caso decidiu indiciar, tam-
bém, cinco dos seis investi-
gados por tentativa de homi-
cídio contra Shakur.

Os dois senegaleses são imi-
grantes e, até o momento do
crime, não tinham documentos
na Europa. Eles receberam au-
torização de residência e de tra-
balho na Espanha por sua "ati-
tude humanitária" ao tentar
salvar a vida de Samuel.
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Samuel Luiz Muñiz,
de 24 anos, foi
brutalmente
agredido em
Corunha em julho.
Amostras de DNA
comprovam
envolvimento
direto de dois dos
detidos pelo ataque

Brasileiro morto na Espanha
foi espancado por seis minutos

Desde o início da pande-
mia, os negócios estão difíceis
para Sylvain Belaud. Seu café,
o Francoeur, na região de
Montmartre, no norte de Paris,
fechou o ano passado com re-
ceita 60% menor. E ele espera-
va que as coisas fossem voltar
ao normal agora.

Só que surgiu o que Belaud
vê como mais um obstáculo à
recuperação: em breve será
necessário um "passaporte sa-
nitário" em trens, voos do-
mésticos e ônibus de longa dis-
tância, assim como em restau-
rantes e cafés, como o dele.

O "passaporte" é um código
QR em um smartphone ou em
um pedaço de papel, e mostra
que as pessoas foram total-
mente vacinadas, tiveram um
resultado negativo recente no
teste PCR de covid-19 ou se re-
cuperaram de uma infecção.

O código QR já é obrigatório
em locais culturais, e seu uso
será estendido em 9 de agosto,
caso a mais alta corte de ape-
lação judicial da França dê seu
aval. A lei também tornará a
vacinação contra a covid-19
obrigatória para os profissio-
nais de saúde e aqueles que tra-
balham com pessoas vulnerá-

veis. Em caso de não cumpri-
mento, o funcionário será sus-
penso sem remuneração.

"Alguns clientes não
virão mais"

As autoridades francesas es-
tão implementando o passa-
porte sanitário numa tentativa
de aumentar as taxas de vaci-
nação e conter uma quarta
onda da covid-19, alimentada
pela variante delta, inicialmente
detectada na Índia e altamente
contagiosa. As taxas diárias de
infecção explodiram nas últi-
mas semanas – de 3 mil casos
no início de julho para mais de
20 mil atualmente.

O objetivo do governo é atin-

gir a imunidade de rebanho,
que os virologistas acreditam
poder ser alcançada com uma
taxa de imunização de 80% a
90% de toda a população.

Belaud é pró-vacinação, já to-
mou as duas doses e espera que
seus 20 funcionários façam o
mesmo em breve. Mas ele teme
que as novas regras possam
afastar clientes. "Alguns de nos-
sos clientes nos disseram que
não viriam mais", diz. "Nem to-
dos eles vão querer ser vacina-
dos ou fazer um teste a cada 48
horas. E nosso faturamento já
está 30% abaixo do que nor-
malmente vemos durante o ve-
rão, pois há menos turistas do
que nos anos normais."

O francês de 32 anos diz
que as medidas acabam sendo
novos obstáculos apenas dois
meses após ele ter sido auto-
rizado a finalmente abrir seu
restaurante. "Estamos felizes
de poder receber os clientes de
volta no interior e não apenas
no lado de fora – isso nos dá
uma opção adicional quando
está chovendo. E é ótimo que
o toque de recolher seja adia-
do e eventualmente encerra-
do", comenta.

A revolta das ruas
Belaud não é o único que

está decepcionado. Dezenas de
milhares de manifestantes saí-
ram às ruas nos últimos três
fins de semana, desde que o
presidente Emmanuel Macron
anunciou as novas regras, em
12 de julho.

Os manifestantes dizem que
sua liberdade pessoal está em
perigo, e alguns denunciam
que as regras estariam levando
a sociedade francesa à segre-
gação. Entre outras coisas –
como o relaxamento da exi-
gência de vacina para profis-
sionais de saúde – eles exigem
que o governo volte atrás no
passaporte para vacinados.

O número de manifestantes
cresce a cada semana, mas
eles não parecem representar
a maioria dos franceses. Ape-
nas um terço da população
apoia suas reivindicações, de
acordo com uma pesquisa re-
cente realizada pelo instituto
de pesquisas Ifop.

Outra pesquisa recente rea-
lizada pelos institutos Ipsos e
Sopra Steria, sob encomenda
da rádio Franceinfo, mostra
que mais de 60% dos franceses
são favoráveis ao passaporte, e
que 74% aprovam a vacinação
compulsória para trabalhado-
res do setor de saúde.

Falando à mídia francesa no
final de julho, Macron rejeitou
os apelos dos manifestantes
por mais liberdade. "Não exis-
te liberdade sem nada em tro-
ca", disse ele.

Aumento nas doses
aplicadas

Desde que Macron anun-
ciou as novas regras, o número
de vacinas aplicadas diaria-
mente disparou. Hoje, está em
cerca de 650 mil na média se-
manal, em comparação com
cerca de 350 mil no início de ju-
lho, segundo o site Doctolib.fr.

França amplia o cerco a não vacinados
COVID-19

Protesto contra a vacina em Paris

Protestos após a

morte de Samuel

foram

registrados em

várias grandes

cidades

espanholas
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Elysia Cardoso

Pouco a pouco a população
brasileira é vacinada, e com isso
a tão esperada volta do trabalho
presencial e dos estabelecimen-
tos comerciais. E o setor que
mais demorava a retornar, da
arte nos palcos nacionais, já
tem data para retorno: no dia 2
de Setembro é esperada a estreia
de ‘Cinderella’ e ‘Donna Summer
– O Musical’. Uma luz no fim do
túnel para todos os artistas, que
passaram por dificuldades du-
rante a pandemia, já que a arte
depende tanto dos teatros lota-
dos e da proximidade humana. 

Com teatros fechados e even-
tos cancelados, a classe artística
se deparou com uma enorme di-
ficuldade para se manter ativa.
Catarina Marcato, formada em
Teatro Musical pela New York
Film Academy, voltou ao Brasil
com o sonho de conquistar os
palcos por aqui, e foi logo sur-
preendida com o lockdown. “Co-
mecei a entrar no mercado e me
estabelecer por aqui, tinha data
de estreia de um musical para
Abril em 2020, mas tudo fe-
chou”, diz Catarina. 

Mas, a jovem atriz diz que
não se deixou abater, e que pro-
curou se manter ativa, produ-
zindo e participando em proje-
tos novos mesmo durante esse
momento difícil. “Embora os es-
petáculos no formato tradicio-
nal, com a plateia calorosa e o
friozinho na barriga, tenham
sido interrompidos, tivemos a

oportunidade de atuar em es-
paços alternativos e especial-
mente ter projetos para a inter-
net. O mercado online cresceu
muito em todas as áreas, espe-
cialmente na arte”, afirma.

Nova rotina 
Em entrevista foi possível

entender como ela construiu
sua nova rotina de trabalho e es-
tudo. Como professora de canto,
continuou dando aulas nor-
malmente, adotando o mundo
Online: “É claro que você perde
um pouco por causa da distân-
cia, e por não poder encostar
nos alunos para uma correção
ou outra, o contato faz diferen-
ça sim. Mas vejo que todos os
meus alunos (e eu mesma!)
apresentaram evoluções signi-
ficativas no aprendizado!”.

A cantora também conta
que não interrompeu seus es-
tudos, mas pelo contrário, in-
tensificou a rotina, uma vez
que o home office lhe deu mais
tempo livre. Além disso, iniciou
uma especialização em voz
cantada, o curso Canto Cons-
ciente, ministrado por Fer-
nanda Lopes, Fonoaudióloga,
especialista em voz cantada,
que desenvolveu uma versão
toda online do curso, para Fo-
noaudiólogos que trabalham
coma voz cantada, para canto-
res e professores de canto. 

Segundo Catarina, havia pro-
fissionais de todos os cantos
do país, e até uma cantora de
Portugal participando do curso:

“O online nos possibilitou que
nos conectássemos com profis-
sionais incríveis de todo o mun-
do. Por conta deste hiato de es-
petáculos, grandes nomes da
dança e do canto internacional
puderam criar espaços em suas
agendas para oferecerem
workshops e palestras online. O
próprio Clubhouse teve boa
participação nisso”.

As oportunidades que surgi-
ram com esse sistema online
foram além de buscar conheci-
mento e novos mentores, Cata-
rina teve a chance de tornar-se
aluna da coreógrafa e diretora
Fernanda Chamma em uma tur-
ma pequena de Jazz Dance, o
que acabou se transformando
em um convite para lecionar no
Estúdio Broadway (escola de
Teatro Musical de Fernanda),
ser Diretora Residente e atuar no
espetáculo musical ‘Heathers –
a Teen musical’.

Espetáculos online 
Muitos espetáculos que

aconteceriam presencialmen-
te, encontraram outra saída
que não o adiamento da tem-
porada: a filmagem. A peça ‘Ca-
baret dos Bichos’ do Grupo Gota
e composições originais e Dire-
ção Musical de Fernanda Maia
foi completamente ensaiada à
distância para ser filmada nas
últimas semanas.

Já o espetáculo ‘A Dança no
Universo Pop de Quentin Ta-
rantino’, uma homenagem em
forma de Jazz aos grandes su-

cessos do diretor americano Ta-
rantino, teve ensaios esporadi-
camente de acordo com as nor-
mas de segurança estabeleci-
das pelo Ministério da Saúde e
também foi gravada, para pos-
terior veiculação. Catarina, que
fez parte do corpo de baile in-
terpretando a vingadora Beatrix,
de Kill Bill, diz que foi um alívio
voltar a participar de um pro-
cesso presencial. “Foi tudo mui-
to diferente, todos estávamos
ainda com bastante receio, mas
conversamos muito sobre como
a arte nos salvou nos tempos de
confinamento”. 

A última performance de Ca-
tarina foi no papel da protago-
nista Satine no espetáculo ‘Mou-
lin Rouge’, uma versão reduzida
do antes filme e agora sucesso da
Broadway, produzido pela Les
Arts, Escola de Artes e Produto-
ra a inaugurar em agosto de
2021, sob direção de Letícia Cha-
de aonde Marcato também dará
aulas de canto. 

O show foi feito inteiramen-
te ao ar livre, com quatro can-
tores e um elenco de bailarinos
testados e negativados para o Co-
vid-19, e encantou e emocionou
um público que há muito tempo
não tinha contato pessoalmente
com a arte. “Foi maravilhoso!
Nós conseguíamos enxergar a fe-
licidade e esperança nos olhos
que cada pessoa que estava lá. A
energia que recebemos só re-
força a importância da arte no
coração das pessoas”. (Espe-
cial para O Hoje) 

Enquanto os teatros estavam fechados,
artistas se prepararam e reinventaram
para nova temporada presencial

Essência
REtoRno 
do teatro
musical Catarina Marcato é

formada em Teatro
Musical pela New

York Film Academy,
e em Fisiologia da

Voz Cantada



ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 202114 n Essência

Malhação - sonhos 
Wallace demonstra ódio

de simplício e Heideguer o
incentiva. Tomtom sabota a
comida de Roberta. sol beija
Wallace e barbara chega. Ro-
berta passa mal e Marcelo a
leva para casa. barbara e Wal-
lace conversam sobre sol. Jade
grava as cenas de beijo entre
Henrique e bianca e envia
para Duca. Roberta se declara
para Marcelo e lhe pede per-
dão. Duca interrompe os en-
saios da peça e pede que Jade
pare de lhe enviar vídeos. 

a Vida da Gente 
Daniel explica a todos os

riscos que Manu e Júlia correm
com a cirurgia. Rodrigo con-
fessa a lourenço que teme
pela vida da filha e da ex-mu-
lher. Maria critica Matias por
ter traído lorena com Cris.
Manu comenta com Gabriel
sobre o amor que ela, Rodrigo
e Ana sentem por Júlia, e como
o sentimento é capaz de uni-
los novamente. Eva tenta con-
vencer lúcio de que Manu
não é a pessoa ideal para doar
o fígado para sua neta.

Gênesis
labão sente orgulho de

lia. Éder se declara para Zilpa.
labão pede salma em casa-
mento. Esaú é seduzido por
Aolibama. Esaú faz uma im-
portante descoberta. lia sofre
durante o parto.Esaú arma
contra Jacó. Maalate observa o
treino de Reuel. Raquel sente
inveja de lia. Éder e Jacó caem
na armadilha de Esaú. Raquel
deixa nanum na saia justa.Ao-
libama questiona Maalate e
Akia. Todos se surpreendem
com o retorno de Jacó. 

a Vida da Gente 
Dóris diz ao governador

que jamais permitirá que Ma-
ria Alessandra entre em sua
casa e roube o lugar que foi de
sua mãe. Maria Alessandra diz
a Joaninha que será a futura
noiva do governador e que se
casará com ele a menos que
Dóris a peça para não faze lo
de joelhos. Dóris diz a otávio
que o governador está louco
por Maria Alessandra. Mo-
hammed mostra a Karim o in-
forme da proibição da venda
do cassino a estrangeiros.

império
José Alfredo consegue fazer

com que Cora revele o local
onde escondeu seu diamante.
Magnólia e severo fazem uma
reserva no restaurante de Vi-
cente. Maria Marta convence
José Pedro a não passar a noi-
te com Danielle. José Alfredo
pede para falar com Maria
Ísis. Cristina se preocupa com
José Alfredo. Josué vai à casa
de Cora para pegar o diaman-
te rosa. Amanda encontra leo-
nardo, mas é atacada por um
morador de rua. 

RESUMO
t

DE noVElAs

O mundo através
do cinema
A Mostra Ecofalante de Cinema
chega a sua 10ª edição dedicada 
às temáticas socioambientais

Lanna Oliveira

De forma online e gra-
tuita, a Mostra Ecofalante
de Cinema chega a sua 10ª
edição. Para celebrar, a pro-
gramação do mais impor-
tante evento audiovisual
sul-americano dedicado às
temáticas socioambientais,
traz 101 títulos de 40 países,
30 deles inéditos no Brasil.
Com atrações nacionais e
internacionais, o evento
tem abertura no dia 11 de
agosto. A partir das 19h,
será exibido o premiado
filme ‘O Novo Evangelho’,
de Milo Rau, eleito o me-
lhor documentário no
Swiss Film Awards 2021.

A Mostra Ecofalante de
Cinema é organizada nas
seções ‘Panorama Interna-
cional Contemporâneo’,
com os mais premiados  fil-
mes internacionais; ‘Com-
petição Latino-Americana’,
que reúne produções de
sete países da região; ‘Pro-
grama Especial - Territó-
rios Urbanos’, uma retros-
pectiva de obras brasileiras
produzidas a partir de 1999;
‘Especial Energia Nuclear -
35 Anos de Chernobyl, 10
Anos de Fukushima’, docu-
mentários que abordam es-
ses desastres nucleares; e
‘Concurso Curta Ecofalante’,
premiação voltada a estu-
dantes brasileiros.

Para o diretor da mos-
tra, Chico Guariba, “A Mos-
tra chega ao seu décimo
ano em um momento de
grande crise no Brasil e no
mundo, marcada pela pan-
demia, a emergência cli-
mática, a enorme destrui-
ção da biodiversidade e a
crescente desigualdade so-
cial. Os desafios são enor-
mes e a função da Mostra,
que sempre foi a de trazer
informação de qualidade
e promover o debate de-
mocrático, plural e inclusi-
vo, tem se tornado cada
vez mais importante. Não é
à toa que foi o festival que
mais cresceu no Brasil nes-
ses últimos anos".

A cerimônia de abertura
ocorre no dia 11 de agosto,

a partir das 19h, com a pre-
sença do diretor e convida-
dos. Em seguida, às 20h,
será exibido o premiado fil-
me ‘O Novo Evangelho’, de
Milo Rau, eleito o melhor
documentário no Swiss
Film Awards 2021 e copro-
duzido entre Alemanha,
Suíça e Itália. Sua narrativa
imagina o que Jesus prega-
ria no século 21 com uma
nova encenação da crucifi-
cação de Cristo, já filmada
pelo cineasta italiano Pier
Paolo Pasolini no ‘O Evan-
gelho Segundo São Mateus’,
1964 e Mel Gibson em ‘A
Paixão de Cristo’, 2004. 

Por dentro da
programação

Além de produções na-
cionais como ‘A Bolsa ou a
Vida’, mais recente traba-
lho do consagrado diretor
Silvio Tendler e o longa in-
ternacional 1Jogo do Po-
der1 de Costa-Gavras, ci-
neasta vencedor do Oscar e
do prêmio de melhor dire-
ção no Festival de Cannes,
a mostra realiza entrevistas
e debates. Entrevistas com
personalidades ligadas aos
filmes exibidos na mostra
serão disponibilizadas ao
longo da programação.
Tudo por meio do canal da
Mostra Ecofalante no You-
tube (youtube.com/mos-
traecofalante).

Realizada em parceria
com o WWF-Brasil, a série
com figuras marcantes do
ativismo socioambiental já
tem confirmada a partici-
pação de Alessandra Mun-
duruku, Rita e Vincent Ca-
relli, Luiz Bolognesi, Van-
dana Shiva, Isael Maxakali
e Sueli Maxakali, Deia
Schlosberg e Marina Silva.
Também serão realizados
debates virtuais, reunindo
ativistas, cientistas e espe-
cialistas que discutem, entre
outros temas, ativismo, bio-
diversidade, cidades, eco-
nomia, povos e lugares, tec-
nologia e trabalho. Os de-
bates ocorrerão sempre às
quartas-feiras e sábados, às
19h. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Filme mostra a saga de Mutulu Shakur A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

O autor Matthew Polly conta como Bruce Lee rompeu barreiras em sua carreira

LIVRARIA
t

Responsável por abrir as
portas do Oriente para o res-
to do mundo, Bruce Lee, um
perito em artes marciais, nas-
cido nos Estados Unidos e fi-
lho de pais chineses (Hong
Kong ainda pertencia à China
quando ele nascera), tornou-
se um símbolo desta cultura e
foi venerado no mundo todo.
Em ‘Bruce Lee – Uma Vida’,
lançamento da Editora Seo-
man, Matthew Polly premia-
do jornalista e autor best-sel-
ler, traz passagens inéditas so-
bre a trajetória de Lee, além
de mais de uma centena de
entrevistas – até mesmo com
a atriz em cuja cama ele veio
a falecer – e relatos sur-
preendentes sobre a carreira
do homem que abriu as por-
tas das artes marciais na in-
dústria cinematográfica nor-
te-americana

Da infância como ator mi-
rim até a idade adulta, pas-
sando por trás das espe-
culações sobre sua con-
troversa morte, nada es-
capa de Matthew, que
reuniu ainda dezenas de
fotos raras, e traz uma vi-
são dos momentos finais
de Bruce Lee – mostran-
do inclusive novas infor-
mações sobre sua re-
pentina morte. Um olhar
honesto e revelador há
muito esperado e uma
homenagem mais do
que merecida no mês
em que se comemoram
48 anos de seu faleci-
mento, a 20 de
julho de 1973.

Em seus bre-

ves 32 anos de vida, Bruce
Lee passou de instrutor de
artes marciais a astro de
cinema internacional. Nas-
cido em San Francisco e
criado em Hong Kong, era
filho de pai artista e desde
cedo viveu em meio ao uni-
verso das telonas. Durante
a infância, o ator se envol-
via em muitas confusões,
então seus pais decidiram
matriculá-lo em aulas de
artes marciais para canali-
zar sua raiva e energia.  

Aos 18 anos, Bruce Lee já
colecionava 20 aparições no
cinema local e um sem nú-
mero de brigas no currículo.
Seus pais decidiram, então,
enviá-lo para estudar nos Es-
tados Unidos onde começou a
ensinar artes marciais orien-
tais (uma mescla de diversos
estilos e da filosofia por trás
dessas práticas), posterior-

mente batizada de Jeet Kune
Do. Essas aulas, muitas dadas
para astros do cinema, de-
ram a possibilidade de Lee re-
tomar sua carreira de ator nos
Estados Unidos.

Entretanto, Lee teve de
vencer diversas barreiras
nesse caminho, a começar
pelo preconceito existente
para um ator asiático em con-
seguir papéis de protagonis-
ta, Lee perdeu diversos tra-
balhos importantes para ato-
res com os olhos pintados
para parecerem orientais).
No entanto, seus últimos anos
de vida lhe renderam exce-
lentes e aclamadas atuações.
Contudo, sua morte precoce
pôs fim àquele que é, até
hoje, considerado a figura
mais influente dentro das ar-
tes marciais da história.

O autor
Matthew Polly é au-

tor dos best-sellers
American Shaolin e
Tapped Out. Formado
pela Universidade de
Princeton e bolsista
Rhodes na Universida-
de de Oxford, estudou
kung fu por dois anos
no Templo Shaolin em
Henan, na China. Seus
textos encontram-se
em publicações como
The Washington Post,
Esquire, Slate, Playboy
e The Nation. Matthew
é pesquisador na Uni-
versidade de Yale e
mora em New Haven,
Connecticut, nos Esta-
dos Unidos.

Biografia definitiva 
e autorizada
Com fotos e entrevistas inéditas, livro detalha a vida e a
carreira meteórica do lutador Bruce Lee, que popularizou as
artes marciais em todo mundo
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Quem adora música e so-
nha em trabalhar nos basti-
dores de grandes shows na-
cionais e internacionais já
pode se programar.  No mês
de agosto ocorrem dois cursos
que já levaram milhares de
pessoas a trabalhar no en-
tretenimento ao vivo. A On
Stage Lab, a primeira escola
de formação de profissionais
de entretenimento ao vivo e
negócios da música da Amé-
rica Latina está com inscri-
ções abertas para os cursos
‘Showbusiness um panora-
ma do entretenimento ao
vivo’ e ‘Backstage com Ingrid
Berger’. O primeiro ocorre
de agosto a dezembro e o se-
gundo de 16 a 19 de agosto.

Os dois cursos serão mi-
nistrados por videoconfe-
rência com profissionais de
peso no mercado do entrete-
nimento, com aulas teóricas
e práticas. O primeiro curso
lançado pela escola e muito
procurado, o ‘Showbusiness
um panorama do entreteni-
mento ao vivo’ ocorre de 14
de agosto a 4 de dezembro,

das 10h às 17. São 14 encon-
tros virtuais que percorrem
toda a cadeia produtiva da
indústria da música. Com
carga horária que ultrapassa
80 horas.

Entre os assuntos, desde a
indústria dos shows no Bra-
sil e no mundo, novos palcos,
os festivais, produção exe-
cutiva, o artista e o empre-
sário, comunicação, arquite-
tura e segurança, público,
entre outros. Além da teoria,
os alunos terão eventos prá-
ticos presenciais. 

Outro curso para quem

quer se aperfeiçoar para
atuar no entretenimento ao
vivo promovido pela   On
Stage Lab é o ‘Backstage com
Ingrid Berger’. Nele, Ingrid vai
compartilhar sua experiência
de mais de vinte anos coor-
denando os camarins no Rock
in Rio em Lisboa, Madrid, Las
Vegas e Rio de Janeiro, além
de inúmeros shows interna-
cionais. Ela vai apresentar
como um profissional deve
atuar em camarim e outras
salas de produção, para que
toda equipe possa trabalhar
em conjunto para o bom es-

petáculo. Ingrid também vai
dividir as curiosidades que
acontecem nas grandes tur-
nês e festivais internacionais.

Entre os assuntos, o que é
o backstage, rider artístico,
orçamento, os novos proto-
colos, passagem de som,
abastecimento camarim,
montagem, desmontagem,
etc. Os cursos trazem os me-
lhores profissionais do mer-
cado do entretenimento ao
vivo. Entre eles: Ingrid Ber-
ger (há 20 anos coordena
camarins no Rock in Rio em
Lisboa, Madrid, Rio e Las
Vegas, além de shows inter-
nacionais); Alexandre Mu-
tran (Gerente de Comunica-
ção Regional da TV Globo e
professor de pós-graduação
na ESPM), Marcelo Beraldo
(gerente de conteúdo da T4F
e responsável pela realiza-
ção do Lollapalooza), Giu-
liano Cassola Ribeiro (Atuou
em Festival Lollapalooza,
Villa Mix, Ringo Starr, Paul
Mccartney, Disney On Ice,
Zezé Di Camargo e Luciano,
entre outros).

Dois cursos sobre os Bastidores da
Música estão com inscrições abertas

Música instrumental
Começa nesta quarta-feira

(4) a versão online e televisiva
do ‘Festival sonido - Música
instrumental & Experimen-
tal’, que ocorre desde 2015 na
capital paraense. A apresen-
tação é às 20h30, no canal de
TV fechada Music box e a par-
tir das 21h tem lançamento e
acesso gratuito no canal do se
Rasgum no YouTube. o even-
to traz shows combinados
que reúnem a guitarrada, ca-
rimbó e o tecnobrega pa-
raense, com uma música ele-
trônica mais universal, além
de entrevistas nos arredores
do Mercado do Ver-o-Peso. o
projeto começa com o Clube
da Guitarrada, movimento
formado por uma nova gera-
ção de músicos com a missão
de manter a chama da gui-
tarrada acesa, reverenciando
seus mestres e criadores.
Quando: Quarta-feira (4).
onde: youtube.com/seras-
gum. Horário: 21h.

semana do 
empreendedorismo

Continua até o dia 6 de

agosto, o ‘semana Empreen-
der é...’ oferecido pelo espaço
de aceleração de startups e
empreendedorismo Hub.Ro.
são dias de aulas onlines e
gratuitas sobre as diferentes
formas de empreender e as
características do ecossiste-
ma inovador. o evento reune
nomes como Alexandre Mori,
coordenador de Ciência, Tec-
nologia e inovação na sEDi do
Governo de Rondônia, Victor
Hugo Ribeiro, Master em li-
derança, inovação e Gestão
pela PuC-Rs, Ana Charnizon,
consultora de inovação social
da semente negócios, e Josy
santos, especialista em ne-

gócios liderados por Mulhe-
res, Diversidade e inovação.
Quando: Quarta-feira (4).
onde: hub-ro.com.br/even-
to/semana-empreender. Ho-
rário: 20h30.

Feira de empregos
Hoje (4) e amanhã (5), às

19h, o Centro universitário Al-
ves Faria (uniAlFA) realiza a
i Feira de Empregos para es-
tudantes universitários do
Estado de Goiás. o evento
ocorre de forma remota e
tem como objetivo aproxi-
mar os participantes e as em-
presas com vagas em aberto,
a partir de palestras, ofici-

nas e mesas redondas, pro-
movidas por profissionais de
diversas áreas. Para participar
é só se inscrever gratuita-
mente por meio do site. As
vagas de emprego estão dis-
poníveis aos inscritos do
evento. Quando: Quarta-feira
(4) e quinta-feira (5). onde: fei-
radeempregosgoias.com. Ho-
rário: 19h.

episódio inédito
A TV brasil apresenta o

quarto episódio inédito da
série ‘segredos do Ártico’,
com o título ‘outono na Tun-
dra’, nesta quarta (4), às
21h30. Essa edição mostra
os desafios das rigorosas
temperaturas no bioma ca-
racterístico da província de
Quebec, no Canadá. A pro-
dução documental explica
como a fauna e a flora en-
frentam o frio típico da região
de nunavik. Enquanto os dias
encurtam e a temperatura
cai, os seres que habitam
essa área se preparam para li-
dar com o inverno ártico que
está para começar. Quando:
Quarta-feira (4). onde: TV
brasil. Horário: 21h30.

Começa hoje o ‘Festival Sonido - Música Instrumental & Experimental’

Serão emitidos certificados aos alunos com participação de 75%

AGENDA
t

CulTuRAl HORÓSCOPO
t

Biah Rodrigues explica au-
sência de sorocaba em
viagem após web indicar
término

biah Rodrigues está apro-
veitando viagem a Campos
do Jordão com o filho, em vi-
sita à sua irmã. Ao ser inda-
gada sobre o porquê de so-
rocaba não ter acompanhado
a família no passeio, biah teve
que se explicar. os fãs estra-
nharem a ausência do cantor,
e uma seguidora falou com a
modelo. "Você brigaram? Por-
que foi sozinha para Campos?
não me diga que acabou."
"Acabou o que pirada? Gen-
te!", respondeu ela, grávida de
6 meses da segunda filha com
sorocaba, que já pensam em
ter mais um filho e expandir a
família, rindo. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

João Figueiredo revela so-
nho de ter filhos com sasha
Meneghel: 'Família grande'

Recém-casado com sasha
Meneghel, João Figueiredo re-
velou desejo de ter filhos com
a designer. A notícia veio em
bate-papo com seus segui-

dores do instagram nesta se-
gunda-feira (2). João, de 22
anos, não poupa declarações
a sasha, que acaba de com-
pletar 23 em arraiá organiza-
do pelo marido e com direito
a parabéns de bruna Mar-
quezine. o músico contou um
pouco sobre como tem sido a
vida de casado com sasha,
além da revelação do sonho
de deixá-la grávida, e formar
grande família. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

namoro de Paolla oliveira
e Diogo nogueira ganha
música de Mumuzinho

Mumuzinho foi o cupido no
namoro de Paolla oliveira e
Diogo nogueira e decidiu ho-
menagear o novo casal com
uma música. o pagodeiro teve
aprovação do cantor e da atriz,
apresentada por ele ao sam-
bista em chamada de vídeo, e
contou a novidade. "liguei ago-
ra para saber como eles estão
e saber se posso já fazer uma
música", indicou Mumuzinho
ao colunista Felipeh Campos,
do programa 'A Tarde É sua'.
(Marilise Gomes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Whindersson Nunes
vai interpretar filho de
Gloria Pires em novo fil-
me! O humorista com-
partilhou a notícia com
seus seguidores do Twit-
ter. Ele ainda citou Fiuk,
brincando que a atriz não
é mãe do cantor. "Vem
coisa boa por aí, gente!
Este é meu novo futuro fi-
lho... Talentoso e gente

fina!! Em breve", escreveu
Gloria Pires ao exibir ví-
deo com Whindersson
Nunes. Animado, o jovem
repostou e comemorou.
"Finalmente posso con-
tar que vou ser filho da
Gloria Pires num filme.
Ela não é mãe do Fiuk viu,
eu perguntei", brincou
Whindersson. (Raphaela
Fernandes, Purepeople)

Whindersson Nunes se
emociona ao anunciar novo

filme com Glória Pires

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pode ser desafiador
se você quiser que tudo seja como
deseja. É importante saber que
você vai precisar ter flexibilidade.
Tome cuidado com a possibilida-
de de descontar na comida suas
frustrações e ansiedades.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Tome cuidado com as mentiras
que você conta e com autossabo-
tagens. Você pode perder a con-
fiança das pessoas por causa da-
quilo que você fala. Discussões po-
dem acontecer. saiba deixar as coi-
sas fluírem e não se apegue a coi-
sas sem importância.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Tome cuidado com a insegu-
rança, que pode fazer você se sa-
botar. o dia pode trazer preocu-
pações com relação ao lado fi-
nanceiro. o dia não está favore-
cendo gastos. É importante man-
ter o foco e ir com calma nas ta-
refas, para evitar se machucar. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

suas ações podem estar de-
sencontradas no dia de hoje. Você
pode perder muito tempo fazen-
do coisas de forma complicada. o
desafio é ser o mais objetivo pos-
sível para ganhar tempo no seu
dia. Vale a pena não exagerar nas
tarefas para não se cansar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Tome cuidado com a tendência
à angústia e ao desânimo. Você
pode estar muito ‘esponja’, absor-
vendo tudo externamente. Cuida-
do com a tendência a querer fazer
tudo para todo mundo. Você pode
acabar magoado quando perceber
que não está agradando.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Para que os seus planos acon-
teçam no dia de hoje, é preciso ter
uma boa dose de leveza e fluidez.
Manter o foco pode ser difícil,
justamente porque você pode não
conseguir seguir seu planeja-
mento. Você pode mudar de ideia
ou receber convites a situações
que te tiram da sua zona de con-
forto. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

É preciso ter muita paciência e
desapego neste dia. Cortes e fi-
nalizações podem acontecer. Você
pode estar iniciando um novo tra-
balho, finalizando o atual ou ain-
da finalizando tarefas, o que pode
te deixar mais tranquilo. se estiver
atrasado em alguma tarefa, pode
acabar ficando ansioso. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

sua necessidade de liberdade
pode ser extrema hoje. A sua
mente pode estar bem teimosa e
decidida. Você pode tomar deci-
sões importantes hoje e até rom-
pimentos podem acontecer. nem
tudo acontece com a rapidez que
você gostaria hoje. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje, suas emoções podem
estar oscilando. Tome cuidado
com a agressividade. Você pode
estar sem muita paciência. Além
disso, você pode estar querendo
viver as coisas conforme sua ca-
beça, mas isso nem sempre pode
dar certo, portanto o dia pede
uma boa dose de humildade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Tome cuidado para não se de-
sentender com as pessoas mais
próximas no dia de hoje. Você
pode estar bem focado em si
mesmo, mas é preciso buscar
compreender o outro, senão você
pode magoar alguém. o ciúme e
as cobranças poderão irritá-lo. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

seu trabalho e a sua rotina se-
rão afetados no dia de hoje por
mudanças de última hora, e isso
pode te irritar. Mantenha o jogo de
cintura. Tome cuidado com as an-
siedades, os medos e a dificulda-
de de soltar, de desapegar. o ex-
cesso de controle pode trazer des-
gastes até mesmo físicos. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia pode trazer muito
poder de comunicação, mas, ao
mesmo tempo, você pode estar
sendo duro demais e extrema-
mente exigente. Além disso, você
pode enfrentar dificuldades no
trabalho e sofrer críticas, por-
tanto tome cuidado para não
perder a paciência e entrar em
discussões. 

Isabella Moraes
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As exposições voltam a
acontecer em Goiás, e elas che-
gam em grande estilo com ‘Pin-
turas Recentes de Pitágoras
Lopes 2020/2021’ do artista
plástico goiano Pitágoras Lo-
pes. Instalada na sala Antônio
Poteiro, na Vila Cultural Cora
Coralina, ela conta com 11
obras que trazem o colorido
exuberante próprio do artista.
Mediante a agendamento, o
público também pode conferir
a mostra de Livros de Arte e Ar-
tísticos, que compõe a parte da
biblioteca de apoio da unidade,
tudo dentro dos protocolos sa-
nitários necessários.

A exposição ‘Pinturas Re-
centes de Pitágoras Lopes
2020/2021’ revive o universo
particular de Pitágoras, com
seus escafandros, nomeados
por ele como “viajantes do
tempo”; animais intergalácti-
cos e metrópoles futuristas,
envoltos na magia do cinema,
da música, da literatura e da
ficção cientifica. Ela fica dis-
ponível até o dia 31 de agosto
e promete reabrir as portas
do espaço com muita arte e
responsabilidade. Já que o
momento ainda é delicado e
merece um olhar cuidados
quanto a eventos públicos.

Para ele, expor em um mo-
mento de reabertura da cena

cultural, com protocolos ainda
rígidos, é simbólico para outros
artistas e para o próprio pú-
blico. “A Arte é uma coisa que,
necessariamente, está atrelada
ao olhar. Os quadros desta
mostra falam da vida que tem
que continuar e a resposta é
continuar trabalhando”, re-
flete Pitágoras, que conta não
ter parado com suas criações
durante a pandemia: “Todo
dia eu desenho!”. A produtivi-
dade foi a salvação de muitos
artistas nesse período.

Segundo ele, a pandemia
trouxe uma nova “pegada ar-
tística” ao seu trabalho, fazen-
do com que ele pudesse com-
partilhar seu olhar sobre o mo-
mento e assim fazer-se com-
preender. “Artistas não se re-
petem, somos colecionadores
de momentos. Tem muita soli-
dão nestes trabalhos, uma so-

lidão forçada, e ao mesmo tem-
po o registro do novo”, avalia o
artista, cuja obra foi objeto de
estudo de críticos e curadores
importantes no Brasil e que
está presente em dezenas de
publicações sobre arte.

De acordo com o diretor da
Vila Cultural Cora Coralina,
Gilmar Camilo, a escolha por
obras recentes de Pitágoras
Lopes para o evento-teste se
deu pela sua relevância ao lon-
go de três décadas de trajetória
artística. Pitágoras possui obras
em várias coleções privadas e
públicas, nacionais e interna-
cionais, no Rio de Janeiro, em
São Paulo, Bahia, em Goiás,
dentre outros. “E também pela
sua produção contínua que se
integrou ao que buscávamos
para simbolizar a reabertura
das exposições aqui na Vila
Cultural”, afirma o curador.

De volta às atividades
Exposta durante todo o mês

de agosto, as obras de Pitágo-
ras e a seleção de livros raros
de Arte e artísticos marcam o
recomeço da Vila Cultural Cora
Coralina. Realizadas pelo Go-
verno de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado de Cultu-
ra (Secult), elas são as primei-
ras exposições no espaço que
recebem o público desde o iní-
cio da pandemia de Covid-19,
sendo mais um evento-teste
promovido pelo Estado. O ob-
jetivo é avaliar os protocolos de
segurança contra a dissemi-
nação do vírus em diferentes
formatos de eventos.

Para visitar as exposições, é
preciso agendar horário pelo e-
mail vilacultural.coracorali-
na@goias.gov.br ou pelo tele-
fone (62) 3201-9863. São per-
mitidos apenas seis visitantes

por horário, sendo que a visi-
tação está aberta das 9h às
16h, de segunda a sexta-feira,
até o dia 31 de agosto. A previ-
são é que o passeio pelas duas
mostras dure em torno de 40
minutos. Para o secretário de
Estado de Cultura, César Mou-
ra, realizar a exposição de Pi-
tágoras na Vila Cultural Cora
Coralina, neste momento, tam-
bém tem o objetivo de motivar
a classe artística. 

Em meio a esse retorno,
além da exposição do artista
goiano, a mostra de livros de
Arte e Artísticos está disponível
na sala Benedito Barbosa. Ela
reúne 60 publicações selecio-
nadas entre mais de 200 doadas
que farão parte da biblioteca de
apoio a artistas e pesquisado-
res, em fase de criação para o
pós-pandemia na Vila Cultu-
ral Cora Coralina. Estão pre-
vistas outras nove exposições
na Vila Cultural Cora Coralina,
que já estavam agendadas an-
tes do início da pandemia, e
com o avanço da vacinação, se-
rão realizadas em breve. 

Dentre os 60 livros expostos
estão ‘Vik Muniz – Obra Com-
pleta’ (1987/2009); ‘Mulheres do
Brasil’ (Vera Golik – Hugo Len-
zi); ‘Arquitetos da Paisagem –
Memoráveis Jardins’ (Roberto
Burle Marx – Henrique L. de
Mello Barreto); ‘Museu Afro
Brasil, Um Conceito em Pers-
pectiva’; ‘Debret e o Brasil –
obra completa’ (Julio Bandeira
e Pedro Corrêa Lago). “É um
material que salta aos olhos. A
mostra de livros foi projetada
para ser uma exposição visual,
uma prévia de um projeto
maior da secretaria”, reforça
Gilmar. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Exposições
marcam o retorno
das atividades da
Vila Cultural Cora
Coralina

Esta mostra é uma prévia de uma grande exposição que Pitágoras Lopes organiza para 2022

De volta aos corredores da Vila

esTReia

Dupla Explosiva 2 - E a Pri-
meira Dama do Crime (The
Hitman's Wife's bodyguard,
2021, EuA). Duração: 1h57min.
Direção: Patrick Hughes (ii).
Elenco: Ryan Reynolds, samuel
l. Jackson, salma Hayek. Gê-
nero: Ação, comédia. Em Dupla
Explosiva 2 - E a Primeira Dama
do Crime, o guarda-costas Mi-
chael bryce (Ryan Reynolds)
terá que abandonar sua licen-
ça sabática para proteger Da-
rius (samuel l. Jackson) e sonia
(salma Hayek), o casal estra-
nho mais letal do mundo. En-
quanto bryce é levado ao limi-
te por seus dois protegidos, o
casal Kincaid se mete em uma
trama global, onde são perse-
guidos por Aristotle Papado-
polous (Antonio banderas), um
louco vingativo e poderoso.
Cinemark Flamboyant: 17h50.
Cinemark Passeio das Águas:
18h30, 21h. Kinoplex Goiânia:
21h20. Cineflix buriti: 18h40.

eM CaRTaZ

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

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

Velozes & Furiosos 9 (F9 The
Fast saga, 2021, EuA). Duração:
2h23min. Direção: Justin lin.
Elenco: Vin Diesel, Michelle Ro-
driguez, Jordana brewster. Gê-
nero: Ação. Em Velozes & Fu-
riosos 9, Dominic Toretto (Vin
Diesel) e letty (Michelle Rodri-
guez) vivem uma vida pacata
ao lado de seu filho brian. Mas
eles logo são ameaçados pelo
passado de Dom: seu irmão de-
saparecido Jakob (John Cena).
Trata-se de um assassino ha-
bilidoso e motorista excelente,
que está trabalhando ao lado
de Cipher (Charlize Theron),
vilã de Velozes & Furiosos 8.
Para enfrentá-los, Toretto vai
precisar reunir sua equipe no-
vamente, inclusive Han (sung
Kang), que todos acreditavam
estar morto. Cinemark Flam-
boyant: 16h20, 17h10, 19h40,
20h30. Cinemark Passeio das
Águas: 16h40, 17h, 20h, 20h30.
Kinoplex Goiânia: 14h50,
17h50, 20h50. Cineflix Apare-
cida: 14h05, 16h, 19h, 21h45,
21h55. Cineflix buriti: 15h40,
19h20, 21h.

Viúva Negra (black Widow,
2021, EuA). Duração: 2h14min.
Direção: Cate shortland. Elenco:
scarlett Johansson, Florence
Pugh, Rachel Weisz. Gênero:
Ação, espionagem, aventura.
no novo filme da Marvel stu-
dios, ‘Viúva negra’, natasha Ro-
manoff (scarlett Johansson) pre-
cisa confrontar partes de sua
história quando surge uma
conspiração perigosa ligada ao
seu passado. Perseguida por
uma força que não irá parar até
derrotá-la, natasha terá que li-

dar com sua antiga vida de es-
piã, e também reencontrar
membros de sua família que
deixou para trás antes de se tor-
nar parte dos Vingadores. Diri-
gido por Cate shortland e pro-
duzido por Kevin Feige, ‘Viúva
negra’, é o primeiro filme da
fase quatro do universo Cine-
matográfico Marvel. Cinemark
Flamboyant: 14h50, 19h30,
20h20. Cinemark Passeio das
Águas: 17h30, 20h10, 20h45. Ki-
noplex Goiânia: 15h30, 18h20,
21h10. Cineflix Aparecida:
15h30, 17h05, 19h05, 21h50. Ci-
neflix buriti: 14h20, 16h10, 19h,
21h15.

Croods 2: Uma Nova Era (The
Croods: A new Age, 2021, EuA).
Duração: 1h36min. Direção: Joel
Crawford. Elenco: nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma stone.
Gênero: Animação, aventura,
família, comédia. Em Croods
2: uma nova Era, em busca de
um habitat mais seguro, os
Croods descobrem um paraíso
que atende todas as suas ne-
cessidades. Entretanto, outras
pessoas já moram neste lugar:
os bettermans, uma família
que se considera melhor e mais
evoluída. À medida que as ten-
sões entre os novos vizinhos co-
meçam a aumentar, uma nova
ameaça impulsiona os dois clãs
em uma aventura épica que os
força abraçar suas diferenças,
extrair forças um do outro e

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

Space Jam: Um Novo Legado
(space Jam: A new legacy,
2021, EuA). Duração: 1h55min.
Direção: space Jam: A new le-
gacy. Elenco: lebron James,
Don Cheadle, sonequa Martin-
Green. Gênero: Animação, co-
média, família. Em space Jam:
um novo legado, a inteligência
artificial, Al G (Dom Cheadle) se-
questra o filho de lebron James
e envia o lendário jogador dos
los Angeles lakers para uma
realidade paralela, onde vi-
vem apenas os personagens
de desenho animado da War-
ner bros. Para resgatar o seu
filho, ele precisará vencer uma
partida épica de basquete con-
tra superversões digitais das
maiores estrelas da história
da nbA e da WnbA. Para essa
dura missão, King James terá
a ajuda de Pernalonga, Patoli-
no, lola bunny, dentre outros
personagens. Cinemark Flam-
boyant: 14h30, 15h10, 18h,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 14h35, 17h20. Kino-
plex Goiânia: 13h05, 18h50.
Cineflix Aparecida: 15h10,
17h35, 20h. Cineflix buriti:
13h50, 16h20, 18h50, 21h20.

Invocação do Mal 3: A Ordem
do Demônio (The Conjuring:
The Devil Made Me Do it, 2021,
EuA). Duração: 1h52min. Di-
reção: Michael Chaves. Elenco:
Patrick Wilson, Vera Farmiga,
Ruairi o'Connor. Gênero: Ter-
ror. invocação do Mal 3: A or-
dem do Demônio revela uma
história assustadora de ter-
ror, assassinato e um desco-
nhecido mal que chocou até os
experientes investigadores de
atividades paranormais Ed (Pa-
trick Wilson) e lorraine Warren
(Vera Farmiga). um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta
pela alma de um garoto, de-
pois os leva para além de tudo
o que já haviam visto antes,
para marcar a primeira vez na
história dos Estados unidos
que um suspeito de assassi-
nato alega ter tido uma pos-
sessão demoníaca como de-
fesa. Kinoplex Goiânia: 14h10.

Cruella (Cruella, 2021, EuA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. Elenco: Emma
stone, Mark strong, Emma
Thompson. Gênero:  Comé-
dia, drama, família. Ambien-
tado na londres dos anos 70
em meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra
a história de uma jovem viga-
rista chamada Estella (Emma
stone). inteligente, criativa e
determinada a fazer um nome
para si através de seus de-
signs, ela acaba chamando a
atenção da baronesa Von Hell-
man (Emma Thompson), uma
lenda fashion que é devasta-
doramente chique e assusta-
dora. Entretanto, o relacio-
namento delas desencadeia
um curso de eventos e reve-
lações que farão com que Es-
tella abrace seu lado rebelde
e se torne a Cruella, uma pes-
soa má, elegante e voltada
para a vingança. Kinoplex
Goiânia: 13h50.

Em 'Space Jam: Um Novo Legado', LeBron James embarca em uma aventura 
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Victoria Lacerda 

A moda, como qualquer
outro setor que movimenta a
economia, é responsável pelo
consumo desenfreado e, mui-
tas vezes, um consumo in-
consciente, ou fast fashion. O
conceito chegou em 1999, com
as grandes lojas de departa-
mentos, onde o espaço entre a
criação, a produção e a co-
mercialização das peças era
muito curto, aumentando con-
sideravelmente o consumo,
por serem peças que são con-
sumidas de forma “rápida”.

Por trás das peças novas
que compramos há um longo
processo de produção que con-
some muitos recursos naturais
e gera resíduos poluentes. O
relatório do Global Fashion
Agenda e The Boston Consul-
ting Group mostrou que ape-
nas 20% do lixo de roupas é co-
letado para reuso e recicla-
gem, enquanto que o restante
para nos aterros sanitários ou
é incinerado. Diante dos efei-
tos no planeta, como reduzir
impactos e consumir de forma
consciente? O brechó pode ser
o seu primeiro passo para
uma vida mais sustentável.

Você já parou para pensar
o quanto os seus hábitos de
consumo podem estar impac-
tando o mundo? Viver de for-
ma sustentável vai além de
economizar água e luz e en-
volve outros hábitos, como
comprar uma roupa ou sapa-
to novo. É inegável que o mun-
do da moda está cada vez
mais buscando alternativas
para a conservação do meio
ambiente. Daí surge a moda
sustentável e a necessidade de
engajar cada vez mais consu-
midores em atitudes que es-
tejam ligadas ao conceito de
consumo consciente.

Mas, o que é moda sus-

tentável? Também chamada
de eco fashion, a moda sus-
tentável está ligada à forma
que os artigos de moda são
produzidos. A moda susten-
tável se preocupa em usar
métodos de produção que
não produzam ou pelo menos

minimizem o impacto am-
biental. Neste sentido, a moda
sustentável está na contra-
mão das fast fashions, já que
possui como principal objeti-
vo oferecer peças com dura-
bilidade e que tenham o uso
prolongado.

Brechós
Comprar roupas em bre-

chó está se tornando mais co-
mum à medida que o tempo
passa. Apesar de muitos bre-
chós ainda serem escuros e
desorganizados, esses deta-
lhes estão mudando para me-
lhor, fazendo com que mais
pessoas comecem a ir nesses
locais para comprar suas pe-
ças de roupas.

Ir em um brechó é diferen-
te de ir em uma loja conven-
cional de roupas. Nele não há
muitas unidades de uma mes-
ma peça com numerações e
cores diferentes. Lá as peças são
únicas. Além disso, hoje en-
contramos muitos brechós bem
iluminados, com roupas chei-
rosas e organizadas. Quando
compramos uma peça em um
brechó estamos dando conti-
nuidade às roupas que pode-
riam parar no lixo. Isso evita
que o meio ambiente seja ex-
posto a mais materiais difíceis
de se decompor. Além disso,
menos roupas serão produzi-
das nas fábricas têxteis, isso faz
com que menos substâncias
tóxicas sejam despejadas no
meio ambiente. Ao final, você
auxilia de duas formas a pro-
teger o planeta Terra.

Em Goiânia é muito co-
mum encontrarmos diver-
sos brechós online ou até
mesmo físicos, principal-
mente na região central. 

“Consumir de forma mais
responsável, evitando comprar
peças em excesso e que não se-
rão muito usadas, também é

uma forma de poupar a natu-
reza. Antes de comprar, pare
para se perguntar se realmen-
te usará a roupa, se ela é de fato
necessária e se não apresenta
nenhum rasgo ou defeito. Doar
suas roupas usadas para bre-
chós significa compartilhar
com a comunidade e promover
a reutilização. Outra opção in-
teressante é encaminhar as
peças que não estão mais sen-
do usadas para instituições de
caridade, onde essas roupas
serão de grande utilidade”, ex-
plicou a responsável pelo Vi-
chó, um brechó online iniciado
em 2018 através do seu perfil
pessoal do instagram. 

Victoria explicou que toda
vez que compra uma peça de
roupa nova coloca uma para
vender ou doa para quem pre-
cisa. “A moda dita sobre o com-
portamento das pessoas na so-
ciedade e estamos em um mo-
mento que o meio ambiente
não sustenta mais a demanda
do capitalismo e ele precisa
modificar. Por isso, os brechós
surgem como uma possibili-
dade de transformação nas
nossas formas de consumo,
não só na moda, mas no geral.
Possibilitando uma ressignifi-
cação sobre o futuro que que-
remos criar e o que queremos
deixar de legado para as pró-
ximas gerações. O consumo
consciente é sobre estar a fa-
vor da vida, a liberdade de ser
e respeitando a singularidade
de cada um. Os brechós unem
tudo isso!”, declarou. (Espe-
cial para O Hoje)
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Negócios

Consumir de for-
ma mais responsá-
vel, evitando com-
prar peças em ex-
cesso e que não
serão muito usa-
das, também é
uma forma de
poupar a natureza

Moda sustentável: 
por que comprar em brechó?

Clientes devem ter
atenção com preços
altos em roupas
reutilizadas 

2 aplicação de corantes natu-
rais e colas menos tóxicas
para que não haja a poluição
dos oceanos e lençóis freá-
ticos;

2 uso de tecidos eco-friendly,
onde são usadas fibras or-
gânicas e que são usados
menos água e produtos quí-
micos na produção;

2 Reutilização e reutilização

de tecidos e outros materiais
usados e descartados;

2 a preocupação em produzir
peças que possam ser utili-
zadas por um longo tempo,
tendo em vista que a pro-
dução voltada para as fast
fashions valoriza o consu-
mismo e o descarte rápido
das peças, que são usadas
em média somente 5 vezes.

Na moda susteNtável, são aplicados métodos 
que são meNos polueNtes, como:

Saiba maiS








