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Goiânia registra 15 mil
casos de poluição sonora
Cidades 10

Tosse persistente mesmo
após Covid-19 é comum
Cidades 11

Alvo dos ataques dos adversários que querem chegar ao Palácio das Esme-
raldas, o governador deve viver dias de trégua dos opositores, que não que-
rem se queimar ao bater em um pai que acabou de perder o filho. Política 6

Com luto na família de Caiado, tom da pré-
campanha deve ser ameno nos próximos dias

Crescimento em
2022 será puxado
pelo setor externo
O Banco Central elevou a expec-
tativa de avanço em 1,7% do que
se previa para a economia nos
dois primeiros trimestres do ano,
com projeção de desaquecimento
nos meses seguintes. Econômica 4

Morte de Valério
Luiz completa 10
anos sem solução
O radialista Valério Luiz foi as-
sassinado no dia 5 de julho de
2012 quando saía da rádio em
que trabalhava. Dez anos depois,
o filho quer seguir os passos do
avô e será candidato. Política 5

importância de usar
materiais de qualidade 

na construção civil

Christian sPeyer
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Xadrez: Lissauer Vieira não
gostou da tese em ser vice
de Marconi Perillo
Política 2

Esplanada: PDT resolve peitar
Supremo Tribunal Federal em
questão sobre Lei da Fica Limpa
Política 6

Livraria: Leitor mergulha em
aventura literária com formato
de série em 'Terra Purificada'
Essência 14

Vida Seca toca projeto
feito com instrumentos
fabricados com sucata
Essência 13

Diesel fica mais caro
que litro da gasolina
pela 1ª vez na história
O diesel, combustível mais utilizado no País,
principalmente no setor de transportes, está
mais caro do que a gasolina pela primeira vez
na história. A tentativa do Governo Federal de
empurrar o valor médio do litro do diesel para
baixo não surtiu tanto efeito, tendo em vista

que a incidência do Imposto sobre Circulação
de Bens e Serviços (ICMS) é menor do que o da
gasolina. A alta demanda pelo combustível, im-
pulsionada pela guerra no Leste Europeu e a
chegada do inverno no velho continente, puxam
para cima o preço da commodity. Economia 4

A venda de imóveis no Brasil mantém
crescimento, mesmo com a alta da taxa
básica de juros, hoje em 12,75%. Negócios 17

Jorginho 
classifica revés do
Dragão como injusto
Na visão do comandante ru-
bro-negro, a derrota sofrida
pelo Atlético Goianiense contra
o São Paulo por 2 a 1, no último
domingo (3) diante do torcedor
no Antônio Accioly, não foi jus-
ta porque o time visitante não
construiu jogadas para sair de
campo com a vitória. Esportes 7

Setor imobiliário 
continua a crescer no País

Reprodução

Na fila desde 2015 após sofrer dois acidentes, Relison Daris Pereira lamenta a demora. “Enquanto o juiz come, a gente espera passando fome”

Filas intermináveis persistem
na perícia da aposentadoria

Desde o início da pandemia, as filas da perícia médica para solicitar a aposentadoria têm crescido.
Em Goiás, mais de 15 mil aguardam exames que podem levar anos. No País, mais de 762 mil
aguardam perícias devido ao fechamento temporário e a redução do número de peritos. Cidades 9



O Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou,
na manhã de segunda-feira (4), inspeção na sede da
Caixa Econômica Federal, em Brasília, no âmbito das
denúncias de assédio sexual que na semana passada
levaram à renúncia do então presidente do banco pú-
blico, Pedro Guimarães.

Segundo o órgão, o objetivo é averiguar a dinâmica
de funcionamento e circulação de pessoas no gabinete
da presidência da Caixa, bem como em outros ambientes
ocupados pela cúpula do banco público. O procedimento
é usual nesse tipo de investigação.

Ainda de acordo com o órgão, não houve encontro
entre o procurador titular do MPT Paulo Neto, responsável
pelo caso, e a nova presidente da Caixa, Daniella Marques.
Ele foi recebido pelo diretor jurídico do banco, Gryecos
Attom Valente Loureiro.

Em despacho, o procurador decidiu incluir também o
assédio moral entre os supostos crimes denunciados,
além do assédio sexual.

Na semana passada, o MPT notificou a Caixa e também
Guimarães a se manifestarem sobre as denúncias. O
então vice-presidente do banco Celso Leonardo Barbosa,
citado nas acusações, também foi notificado.

Nesta segunda-feira (4), o Tribunal de Contas da União
(TCU) também abriu investigação para apurar as denúncias
de assédio sexual dentro da Caixa. A atuação do órgão no
caso foi justificada devido à potencial violação dos prin-
cípios da moralidade em instituição da administração
pública federal. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Ministério Público
inspeciona Caixa
após denúncias
de assédio

Francisco Costa

O destino do PSB em Goiás
ainda está em aberto na eleição
para o governo. Na esfera na-
cional, o partido está fechado
com o ex-presidente Lula (PT),
inclusive por ter o ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo
Alckmin (PSB) como pré-can-
didato a vice na chapa. 

No Estado, contudo, as coi-
sas não são automáticas, como
garante o presidente estadual
da sigla, deputado federal Elias
Vaz. Vale lembrar, o PSB de-
fendia que o nome de José
Eliton representasse a fede-
ração (PT, PCdoB e PV) e par-
tidos aliados, mesmo depois
do ex-governador anunciar o
recuo da pré-candidatura por
falta de consenso. 

Na última semana, contudo,
o PT bateu o martelo e anun-
ciou que ex-reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO), Wolmir Amado, seria
o pré-candidato da sigla a ser
apresentado à federação. Como
o Partido dos Trabalhadores é
a maior legenda do grupo, a
indicação deve ser seguida. 

O PSB, entretanto, não faz
parte da federação. Segundo
Elias, a sigla vai analisar qual

caminho irá trilhar. E estes po-
dem ser vários. “Vamos anali-
sar várias possibilidades, desde
candidatura própria, até dis-
cutir com outras candidaturas
e a própria candidatura do
Wolmir”, explicita. “Agora, eu
sempre disse que o PSB não é
automático, que o PT tomaria
uma decisão e o PSB se ali-
nharia em Goiás…” 

Dito isto, Elias afirma que
a legenda pode caminhar ou
não com o PT em Goiás. “Fare-
mos uma discussão interna,
uma com o próprio PT e vamos
definir o melhor caminho.” No
País, contudo, ele é enfático
ao dizer que a sigla estará
junto com Lula.

Marconi
Vale citar, uma das op-

ções do PSB é compor com
outro candidato. O PSB po-
deria buscar partidos de es-
querda fora da federação
petista para isso. Inclusive,
existe um possibilidade mui-
to específica: o ex-governa-
dor Marconi Perillo (PSDB).

Marconi não oficializa, mas
aliados dizem ser praticamen-
te certa a disputa do tucano
ao Palácio das Esmeraldas. O
PSB poderia buscar uma frente

ampla nesse sentido. O ex-go-
vernador José Eliton, oficial-
mente, não é mais pré-candi-
dato. Quando o PT adiou o pri-
meiro encontro estadual, que
ocorreria em 28 de maio, o
ex-gestor do Estado alegou fal-
ta de consenso e pouco tempo
para estruturar uma pré-cam-
panha e campanha. 

Extraoficialmente, as bus-
cas do PT por Marconi, atro-
pelando tanto ele quanto Wol-
mir, seriam o motivo de maior
peso. Ainda assim, Eliton é
um defensor da frente ampla.
Mesmo fora da disputa, ele

poderia articular uma com-
posição com o tucano, uma
vez que foi fiel escudeiro por
dois mandatos de Marconi.

Senado e vice no PT
seguem abertos

O PT anunciou o candidato
ao governo, mas os nomes para
vice e Senado só serão defini-
dos após o dia 9, que é quando
ocorre o encontro estadual da
sigla. A ideia do partido é con-
templar não só a federação,
mas também os partidos alia-
dos (PSOL, Rede, UP, Solida-
riedade e o próprio PSB). 

O PSOL, por exemplo, já
tem pré-candidaturas postas.
Para o governo, a presidente
da sigla Cintia Dias; para o
senado, a ex-candidata à pre-
feitura de Goiânia, Manu Ja-
cob. A UP tem o professor
Reinaldo Pantaleão, como
pré-candidato a senador. 

Inclusive, dentro da própria
federação que o PT faz parte, o
PCdoB já colocou o nome da
professora Denise Carvalho para
concorrer ao Senado. Pelo PV, o
presidente estadual Eduardo Cu-
nha também se colocou à dispo-
sição. (Especial para O Hoje)

Elias Vaz: “Faremos uma discussão interna, uma com o próprio PT e vamos definir o melhor caminho”

Partido pode compor com 
PT, com outro candidato ou
ainda ter nome próprio no pleito

Lissauer não gostou da 
tese em ser vice de Marconi

Conceitualmente, a política é exercitada por
especulações de um lado ou outro, em muitas
situações salpicadas de meias-verdades, tendo
como meta alcançar os objetivos que realmente
interessam. A menção de que o presidente da
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer
Vieira (PSD), poderia vir a compor chapa com
o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, como
vice, provocou protestos de Lissauer. A reper-
cussão foi grande e provocou reações diversas,
uns apoiando a tese, outros rejeitando. Faz
parte do jogo democrático, mas Lissauer não
gostou, conforme nota enviada por sua assessoria
à Xadrez. Disse que isso não tem o mínimo fun-
damento e reforça que ele, assim como o PSD,
defendem a candidatura ao Senado na base do
governador Ronaldo Caiado (União Brasil). Lis-
sauer lembra que Henrique Meirelles era o
nome e agora é ele, mas existe um entendimento
antigo entre o próprio Caiado e o presidente da
legenda em Goiás, Vilmar
Rocha, que
o PSD fará
parte da co-
ligação in-
dicando o
nome ao
Senado.

Luto nos poderes
A morte do filho caçula do governador Ronaldo

Caiado (UB) — que tinha o mesmo nome do pai —
deve paralisar a política nesta semana. Com o de-
creto de luto oficial por três dias no Governo de
Goiás, Alego, Prefeitura de Goiânia e Câmara Mu-
nicipal, o vai e vem de lideranças políticas em
busca de apoios tende a diminuir.

Tô nem aí
O anúncio do Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) feito no dia 1°, de que vai retirar a bagatela
de R$ 65 milhões do ‘bolo’ de R$ 4,9 bilhões do
milionário do Fundo Eleitoral e redistribuir
entre outras legendas, não abalou o PL, União
Brasil, Progressistas, PSD e Pros, que vão perder
um pouquinho dessa dinheirama.

Teletrabalho
A Câmara dos Deputados tem agenda

nesta primeira semana de julho com vá-
rias pautas para serem discutidas em
plenário. A que vai interessar muita
gente diz respeito ao trabalho remoto
instituído durante a pandemia. Por ser
uma medida provisória, terá muitos itens
adequados às normas trabalhistas.

Haja candidato!
Águas Lindas, no Entorno do Distrito

Federal com seus 110 mil eleitores, é o
município com maior número de pré-
candidatos a uma vaga na Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego). São aproxi-
madamente 12, sendo quatro mulheres
e cinco a deputado federal.

Mal avaliado
Por falar em Águas Lindas, o pre-

feito Lucas Antonietti — de saída do
Podemos com destino ao MDB — está
em baixa com boa parte dos eleitores
que votaram nele. Pelo menos nas re-
des sociais e blogs, está mal avaliado
no quesito popularidade. Mesmo assim
recebeu as bênçãos para ser o coorde-
nador de campanha de Ronaldo Caiado
no Entorno Norte.

Túlio no ataque
De acordo com o principal líder de

oposição em Águas, Túlio Santillo, o pre-
feito Lucas Antonietti até agora não jus-
tificou o mandato. “Só conseguiu, até o
momento, inaugurar rotatórias e ajudar
empreiteiras amigas. Até o Hospital Mu-
nicipal que estava com 80% da obra con-
cluída, ele resolveu ampliar e transformar
em mais um elefante branco”, diz.

Pábio e Sorgatto
Os prefeitos de Valparaíso, Pábio Mos-

soró (MDB) e de Luziânia, Diego Sorgatto
(União Brasil), foram designados como
coordenadores da pré-campanha à ree-
leição de Ronaldo Caiado no Entorno de
Brasília. Pábio é também presidente da
Amab, entidade que abrange 19 muni-
cípios da região. (Especial para O Hoje)

Destino do PSB em Goiás
ainda está em aberto

Tribunal de Contas da União abriu investigação sobre o caso
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OPiniãO n 3

Importância de materiais
de qualidade na construção

Rafael Cervone

A lei que reduz o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis,
energia elétrica e serviços de comunicação apro-
vada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo
presidente Jair Bolsonaro poderá ter efeito positivo
no combate à inflação se confirmada a projeção
apresentada pelos parlamentares: queda média
de R$ 0,76 no litro do diesel e R$ 1,65
na gasolina. A diminuição do valor
desta em São Paulo, primeiro Estado
a adotar a medida, está estimada em
R$ 0,48 para os consumidores. Con-
siderando o impacto em cascata nos
custos da produção industrial e agrí-
cola, fretes, serviços, transporte in-
dividual e público, haverá um alívio
nos preços gerais da economia.

A nova lei limita em 18% a alí-
quota do ICMS incidente sobre com-
bustíveis ao defini-los como bens es-
senciais e indispensáveis. Os gover-
nos estaduais não podem mais cobrar
taxa superior a esse teto. É impor-
tante entender que a redução do im-
posto estadual é uma forma de baratear os com-
bustíveis, contornando a impossibilidade de di-
minuir os preços básicos dos derivados de petróleo,
que são uma commodity e, portanto, regulados
internacionalmente em dólares. A lei representa
um exemplo positivo do jeitinho brasileiro, desta
vez aplicado de modo oportuno, numa conjuntura
peculiar, ainda marcada pela pandemia e agravada
pela guerra no Leste da Europa.

No entanto, não devemos tornar uma prática
corriqueira a tentativa de controlar a inflação
por meio de mecanismos provisórios e artificiais.
Com o tempo, independentemente da presente
redução do ICMS, a lei da oferta e da procura,
implacável e irrevogável, irá encarregar-se de
determinar os patamares de preços pagos pelos

consumidores finais. O controle inflacionário
passa por medidas mais amplas de estabilização
da economia. Nesse sentido, as prioridades atuais
são concluir as reformas estruturais, principal-
mente a tributária e a administrativa, realizar
política industrial eficaz que aumente a produti-
vidade e os investimentos voltados a multiplicar
e diversificar as linhas de produtos e a moderni-
zação da infraestrutura de transportes e logística. 

Dados da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA) dão a dimensão
exata deste último aspecto: a des-
pesa no Brasil para levar soja até o
porto é 80% maior do que na média
dos outros países. Precisamos, ain-
da, de um equilíbrio nas taxas de
câmbio e nos juros.

Cabe lembrar, também, que nossa
atual inflação é de oferta, como ocor-
re globalmente. Decorre dos pro-
blemas internacionais, como a pan-
demia e conflitos bélicos, que pro-
vocaram retenção de estoques de
produtos e insumos em muitos paí-
ses, dificuldades de fretes marítimos
e consequente elevação de preços.

Fica muito clara, como já estão fazendo muitas
nações, a prioridade de fortalecer a indústria e
aumentar sua produção e produtividade para
que tenhamos grande oferta de bons produtos,
com preços acessíveis
e estáveis e excedentes
exportáveis, gerando
mais divisas no comér-
cio exterior. O diagnós-
tico é muito claro. Ou
seja, é preciso adotar
as medidas necessárias
para que o Brasil apro-
veite mais essa oportu-
nidade que a História
lhe proporciona.

Christian Speyer

Mesmo perante um cenário de crise provocado
pela pandemia de Covid-19, o Brasil apresentou
dados econômicos bastante relevantes em 2021,
com destaque para a construção civil. Segundo
uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE), o crescimento total do Produto
Interno Bruto (PIB) foi de 4,6%, enquanto que
só no setor da construção foi de 9,7%.

Tendo em vista este cenário aquecido, é fato
que as construtoras devem ficar ainda mais
atentas na hora da execução do projeto e isto
inclui a seleção dos materiais. Com tanta demanda,
um projeto bem-sucedido certamente será um
diferencial. Por isso, é importante que as empresas
levem em consideração, principalmente, a quali-
dade dos produtos a serem utilizados nos projetos
e sigam à risca a norma NBR13755 da ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas), de
11/2017, que estabelece as condições exigíveis
para o projeto, execução, inspeção e aceitação de
revestimentos de paredes externas e fachadas.

Neste sentido, as telas soldadas têm papel fun-
damental na execução de obras. Mesmo não tendo
uma função estrutural nas construções, este ma-
terial pode auxiliar na prevenção de fissuras e no
revestimento de argamassa das fachadas. Além
disso, podem ser utilizados como elemento de re-
forço na argamassa do revestimento da fachada
nas regiões de elevadas tensões que ocorrem prin-
cipalmente na interface estrutura-alvenaria.

Principais desafios do 
mercado de construção civil

Atualmente, é possível alegar que um dos
principais gargalos do setor está relacionado
aos custos. Contudo, é necessário atentar-se à
qualidade dos investimentos, especialmente
quando se trata dos materiais. Muitas marcas,
inclusive importadas, vendem materiais similares
às telas soldadas, por exemplo, mas que não se-
guem as normas exigidas.

O uso desses materiais paralelos tende a in-
fluenciar no resultado final da obra, uma vez
que, devido à falta de qualidade, como conse-
quência, pode haver a necessidade de constantes
manutenções, eventuais acidentes e demais in-
cômodos, causando desgaste na reputação das
construtoras. Portanto, o que em princípio seria
uma economia, torna-se um prejuízo em dife-

rentes áreas. É importante compreender, ainda,
que os níveis de qualidade devem estar presentes
em todos os materiais envolvidos na obra,
mesmo que não tenham funções estruturais.

Como identificar telas de qualidade
O primeiro ponto a ser observado na análise

de um material é a espessura do fio da tela. As
telas soldadas para ligação de alvenaria mais re-
sistentes, por exemplo, apresentam fios com es-
pessura em torno de 1,65 mm, garantindo a pre-
venção de fissuras. Aquelas que fogem das normas
estabelecidas contam com fios com espessura de
1,24 mm. Desta forma, os fios não são tão resis-
tentes e podem provocar prejuízos à obra.

Já as telas utilizadas para o apoio de revesti-
mento de argamassa para reforço das fachadas
nas regiões de elevadas tensões devem apre-
sentar fios com de diâmetro de 1,24mm, que
proporcionam maior resistência a fissuras. Esses
produtos também são de fácil aplicação e fabri-
cados com fios zincados, garantindo proteção e
durabilidade à tela dentro do revestimento.

Outra característica das telas de qualidade
superior é a galvanização, ou seja, o processo
de aplicação de uma camada de zinco sobre su-
perfícies de aço ou ferro, feito para evitar a cor-
rosão. Nos materiais mais baratos, a galvanização
é bem mais simples e, como consequência, além
de estarem expostos à corrosão, são menos re-
sistentes. Além disso, é crucial verificar a certi-
ficação do material e se ele se enquadra nas
normas da ABNT. Caso não esteja dentro dos
critérios estipulados, esses produtos nem ao
menos devem fazer parte do orçamento da obra.

Por fim, os preços também devem ser anali-
sados. Contudo, é preciso levar em consideração
que o aspecto financeiro não é o primordial,
mas sim a qualidade e a prevenção de riscos.
Afinal, a obra se torna-
rá um imóvel e a ideia
é que ele perdure por
longos anos. Conclui-se
então que materiais de
baixa qualidade não
são duráveis e acabam
exigindo muitos repa-
ros e manutenções e,
como diz o famoso di-
tado popular, “o que é
barato, pode sair caro”. 
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Rafael Cervone é enge-
nheiro e presidente do
Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo

Christian Speyer é gerente
de marketing de metalúr-
gica brasileira com atua-
ção em três setores

Trânsito
Se o goiano reclama do trânsito da Capital,

saiba que em Aparecida de Goiânia a situação
está crítica, trafegando para o caos. A quantidade
de veículos aumentou consideravelmente, mas a
cidade não acompanhou com infraestrutura. Há
diversos pontos críticos em horários de picos, o
que transforma em pesadelo o ato de transitar
pela cidade. Um desses pontos é o Anel Viário que
corta o município, e na rotatória, próxima ao Hos-
pital Municipal de Urgências de Aparecida (HMAP),
os veículos pequenos precisam disputar passagens
entre carretas e caminhões. Para lá, onde são
constantes os acidentes, não há projeto de melhoria,
como a construção de um viaduto.

Roger Cross
Goiânia

Escravidão doméstica
Triste a realidade de trabalho escravo de pessoas

dentro das casas e apartamentos das cidades brasi-
leiras. Mais trágico saber que esses trabalhadores
estão próximos de nós, apenas separados por muros
e muitas vezes por uma parede apenas, o que se
torna mais difícil de se acredita que tal pessoa está
sendo vítima de um trabalho análogo à escravidão.
São no geral mulheres, que chegam nas casas de fa-
mílias “acolhidas” ainda crianças vindas de ambientes
carentes de tudo, na esperança de terem teto, comida
e frequentar a escola. Porém, o que seria um sonho
é na verdade um pesadelo. Denuncie!

Maria Beatriz
Goiânia

{
Meu filho querido. Minha
dor neste momento só
não é maior do que o
meu amor por você. Que
Deus o acolha na Sua
Glória Infinita”

Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás, ao falar nas redes sociais
sobre a morte do filho, Ronaldo
Ramos Caiado Filho, no domingo (3),
aos 40 anos. O corpo começou a ser
velado na noite de domingo e a cre-
mação foi realizada na manhã de se-
gunda-feira (4). Governo do Estado,
Prefeitura de Goiânia e Tribunal de
Justiça de Goiás (TJ-GO) decretaram
luto oficial de três dias em respeito
ao luto da família de Ronaldo Caiado
e Thelma Gomes, primeira esposa
de Caiado e mãe de Ronaldo Filho.

Jeitinho oportuno, 
medidas perenes

@jornalohoje
O governo federal quer começar a pagar
os benefícios criados com a PeC eleitoral
ainda neste mês, caso a Proposta de
emenda à Constituição seja aprovada nesta
semana na Câmara dos Deputados, como
prevê o presidente da Casa, arthur Lira (PP-
aL). O texto foi aprovado pelo senado na
última quinta-feira (30). “auxílio eleitoral
enganar bobo. Lembrando que só vai até
dezembro”, criticou o leitor.

Abraão Silva

@ohoje
O pré-candidato ao governo de Goiás, de-
putado federal Vitor hugo (PL), afirmou
que a intervenção divina levou um impro-
vável para a presidência. ele se referiu ao
presidente Jair Bolsonaro (PL). “sério
isso?”, indagou o leitor.

Filemon Tiago (@filemontiago.bioarquiteto) 

@jornalohoje
O Governo de Goiás publicou decreto de
luto oficial de três dias pela morte de ro-
naldo ramos Caiado Filho, filho do gover-
nador ronaldo Caiado (União Brasil) e de
thelma Gomes. a publicação no Diário Ofi-
cial ocorreu ainda na noite de domingo (3),
quando aconteceu o velório. “Que Deus
conforte a família”, desejou a leitora.

Sinthialuna (@sinthialuna) 

aos colaboradores do O hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Na mais recente edição de seu Relatório
Trimestral da Inflação, onde consolida suas
projeções para o comportamento dos prin-
cipais indicadores macroeconômicos e para
a economia brasileira como um todo, o
Banco Central (BC) decidiu recalibrar as
suas expectativas para o atual exercício,
revisando ligeiramente para cima as pre-
visões para o Produto Interno Bruto (PIB)
e seus componentes. Os números traba-
lhados pelo BC consideram uma expectativa
de avanço mais acentuado do que se previa
para a atividade econômica nos dois pri-
meiros trimestres do ano, com desaqueci-
mento nos dois trimestres seguintes, le-
vando o PIB a uma variação de 1,7% frente
à previsão anterior, que fixava uma esti-
mativa de 1,0% para os 12 meses deste
ano, saindo de variação de 4,6% em 2021,
na sequência do tombo de 3,9% registrado
no primeiro ano da pandemia.

Em grande parte, o crescimento de 1,7%
realizado no primeiro trimestre deste ano
pode ser explicado por um efeito meramente
estatístico, relacionado ao incremento de
2,8% registrado na segunda metade do ano
passado, o que já sinalizava forte desacele-
ração em relação à taxa de 7,9% observada
nos seis meses finalizados em setembro do
mesmo ano. Esse crescimento expressivo
só foi possível, no entanto, porque comparado
a uma base muito deprimida. Para compa-
ração, nos seis meses encerrados em setem-
bro de 2020, o PIB havia desabado 7,2%. A
desaceleração alongou-se até a entrada deste

ano, quando o crescimento semestral atingiu
também 1,7% nos dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De toda forma, conforme ressalta o pró-
prio BC, o resultado observado para o PIB
no primeiro trimestre deste ano levou o
PIB a apresentar crescimento de 1,6% em
relação aos níveis registrados no final de
2019, “mas ainda 2,3% abaixo da tendência
pré-pandemia”. Mais claramente, a economia
ainda não teria conseguido acompanhar a
variação aguardada para os anos seguintes
na fase anterior ao começo da pandemia.

O rabo e o cachorro
No exercício adivinhatório da autoridade

monetária, o tombo de 2,7% esperado para
os investimentos neste ano e o menor cres-
cimento do consumo dos governos neste
ano (saindo de variação de 2,3% na primeira
previsão para 1,8% na estimativa mais
atual) quase anulam o avanço projetado
para o consumo das famílias (mais 1,7%),
deixando para o setor externo boa parte
do trabalho de puxar a economia para
cima. No economês típico do BC, “tendo
em vista as novas estimativas para os com-
ponentes da demanda agregada (soma do
consumo dos governos e das famílias, do
investimento total e dos volumes exporta-
dos, já descontados os volumes importados),
as contribuições da demanda interna e do
setor externo para a evolução do PIB em
2022 são estimadas em 0,5 e 1,2 pontos de
porcentagem, respectivamente”.

2 Claramente, a contribui-
ção da demanda doméstica
tende a ser reduzida para
algo em torno de 29% para o
crescimento geral do PIB. O
setor externo passaria a ser
responsável por quase 71%.
Em termos mais populares,
seria como se o rabo estivesse
balançando o cachorro, afi-
nal, apenas o consumo das
famílias respondeu por quase
61% na formação do PIB do
ano passado, diante de uma
participação de 20,1% para
as exportações.
2 A contribuição do setor
externo, no conceito das con-
tas nacionais, reflete a dife-
rença entre volumes expor-
tados e importados. Num pa-
radoxo apenas aparente, o
resultado do setor tende a
ser determinado por uma
queda mais acentuada das
importações do que o pre-
visto inicialmente. Na proje-
ção anterior, o BC havia pro-
jetado redução de 2,0% para
os volumes importados de
bens e serviços neste ano em
relação a 2021 e agora espera
um retrocesso de 4,0%. No
ano passado, apenas para
comparação, as compras ex-
ternas haviam saltado 12,4%.
2 Nas exportações, a revi-
são foi menos intensa, mas
com sinal positivo, saindo de
uma estimativa de elevação
de 2,0% para um avanço de

2,5%, frente a um incremento
de 5,8% em 2021. No ano pas-
sado, portanto, o setor exter-
no exerceu influência nega-
tiva na formação do PIB, pres-
sionando para baixo a gera-
ção de riquezas. Na verdade,
parte dessas riquezas e da
renda nacional foi transferida
para fora do País, ajudando
a gerar renda e emprego em
outros países.
2 O processo inverte-se ago-
ra, mais por conta da retração
das importações. De acordo
com o BC, “a revisão negativa
incorpora dados recentes do
volume de bens importados,
que mantiveram patamar
abaixo do verificado em 2021.
Essa trajetória pode refletir
tanto a alta persistente do
preço de produtos importa-
dos, quanto uma redução do
descolamento entre impor-
tação e atividade doméstica”.
2 Os bens importados fica-
ram mais caros, com seus pre-
ços apresentando alta mais
intensa do que aquela regis-
trada pelas exportações, o que
tende a reduzir os volumes
comprados lá fora pelo País.
Na leitura do BC, essa redução
apenas ajustaria aqueles vo-
lumes aos níveis esperados
para a atividade econômica
(já que a importação havia
apresentado um salto no ano
passado frente a uma variação
de 3,6% para o consumo das

famílias e de 2,0% na área
governamental).
2 A redução projetada para
o investimento, na visão do
BC, reflete o resultado inferior
ao esperado no primeiro tri-
mestre e a evolução muito
mais modesta da produção de
bens de capital. “O aperto das
condições financeiras, as difi-
culdades na cadeia de supri-
mentos de alguns setores e a
elevada incerteza em relação
às economias mundial e do-
méstica são fatores prejudiciais
à trajetória futura dos investi-
mentos”, anota o BC.
2 Numa anotação final, a
instituição espera alta de 1,2%
para a indústria, associada
ao avanço de 1,8% para as
indústrias extrativas, queda
de 0,9% para a indústria de
transformação (diante da per-
da de 2,6% esperada inicial-
mente), alta de 3,8% para a
construção civil e de 6,0%
para os “serviços industriais
de utilidade pública” (produ-
ção de eletricidade, gás e
água). Neste último caso, a
influência vem do desliga-
mento de usinas térmicas al-
tamente poluidoras em fun-
ção da melhora no regime
de chuvas, o que tenderá a
permitir maior uso de hidre-
létricas, usinas solares e eó-
licas, que geram maior valor
do que as térmicas.  (Especial
para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Crescimento (modesto) esperado para
2022 será puxado pelo setor externo

BALANÇO
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Edital de Leilão Público nº 3059/0222 - 1° Leilão e nº 3060/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público 
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante 
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) 
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da 
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente 
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 15/07/2022 até 24/07/2022, no primeiro 
leilão, e de 29/07/2022 até 08/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da 
CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC 
e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. JOÃO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO, no endereço Estrada dos 
Bandeirantes, 10.639 - Camorim, Rio de Janeiro/RJ CEP 22783-116, telefones (21) 3416-6351. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site: www.joaoemilio.com.br). (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 25/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 09/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, 
no endereço: www.joaoemilio.com.br. 
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AVISO DE VENDA

GOVERNO 
FEDERAL

Raphael Bezerra

O diesel, combustível mais utilizado no país, está mais
caro que a gasolina pela primeira vez na história. A
tentativa do Governo Federal de empurrar o valor médio
do litro do diesel não surtiu o efeito desejado, especialmente
por que o Imposto Sobre Circulação de Bens e Serviços
(ICMS) já era menor que o da gasolina.

A alta demanda pelo combustível impulsionada pela
guerra no Leste Europeu e a chegada do inverno na Eu-
ropa puxam ainda mais para cima o preço da commodity. 

O diesel em Goiânia é comercializado, em média, a R$
7,66, enquanto a gasolina é vendida a R$ 5,89. Para o presidente
do sindicato dos postos de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade,
o fator externo é o principal responsável pela alta.

O descontrole dos preços dos combustíveis se dá pela
prática de preços da Petrobrás. A chamada Política de Pari-
dade Internacional (PPI). Implementada em 2016 no governo
de Michel Temer, a medida se baseia nos custos de impor-
tação, o que inclui transportes e taxas portuárias, como
principal base para a definição dos cálculos. 

As seguidas altas, especialmente do diesel e gasolina,
acenderam o alerta do presidente Bolsonaro que busca a
reeleição. Isso se deve ao fato que o preço de todos os
produtos, seja nos supermercados ou em lojas e serviços
estão atrelados ao valor dos combustíveis. Se estão em
alta, os dois podem elevar a inflação, que hoje está acu-
mulada em 11,73%. O país tem a 4ª maior inflação entre
os países do G20, Está atrás da Turquia (69,9%), Argentina
(58%) e Rússia (17,8%). Vários países do G20 enfrentam
as maiores taxas de inflação em muitos anos.

A alíquota do diesel em Goiás era 16% antes da sanção da lei
que fixou o teto da cobrança do ICMS. (Especial para O Hoje)

O diesel em Goiânia é comercializado, em média, 
a R$ 7,66 o litro, enquanto a gasolina é vendida a R$ 5,89

Demanda por voos domésticos
tem queda de 2,5% no Brasil

Pela primeira vez
na história, diesel
está mais caro
que a gasolina

Pelo menos 20 estados já anunciaram a redução do ICMS
sobre combustíveis. Os governadores do Ceará e do Amazonas
fizeram os anúncios nesta segunda-feira (04).

O Distrito Federal publicou no dia primeiro deste mês um
decreto limitando em 18% a cobrança do ICMS. As alíquotas
da gasolina e do etanol eram de 27%. Segundo o governo
distrital, a perda é estimada em R$ 1,7 bilhão por ano.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que terá que
rever as contas do Distrito Federal. O Sindicato dos Co-
mércio Varejista de Combustíveis do DF estima uma re-
dução de R$0,43  na gasolina e R$ 0,40 no etanol com a
redução do ICMS. Os consumidores devem sentir aos
poucos a diferença na bomba, com a renovação dos esto-
ques, diz o presidente da entidade Paulo Tavares.

São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS. No
estado, a alíquota caiu de 25% para 18%. Minas Gerais,
Goiás, Paraná e Amapá também já anunciaram o corte.

As ações procuram atender a lei que limitou o ICMS
sobre combustíveis ou a definição do Conselho Nacional
de Política Fazendária de que o imposto deve ser calculado
sobre a média de preços dos últimos 60 meses.

Mas, a discussão ainda não terminou. No Congresso, os
parlamentares ainda precisam avaliar os vetos do presidente
Jair Bolsonaro à lei do teto do ICMS. No Supremo Tribunal
Federal, governadores questionam a lei do teto e a lei que
determinou alíquota uniforme em todo o país. (ABr)

20 Estados seguiram
o teto do ICMS

A demanda por voos do-
mésticos teve queda de 2,5%
em maio, na comparação com
o mesmo mês de 2019, aponta
a Associação Brasileira das
Empresas Aéreas, com base
nos relatórios da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac).
O dado é medido em passa-
geiros por quilômetro trans-
portados (RPK).

A oferta, por sua vez, teve
alta de 6%. Ela é calculada em

assentos por quilômetro ofe-
recidos (ASK). A taxa média de
ocupação das aeronaves, por-
tanto, ficou em 75,1%, o que
representa um recuo de 6,6
pontos percentuais em relação
a maio de 2019. Foram trans-
portados 6,4 milhões de passa-
geiros, 10% a menos do que o
ano base de comparação.

Na comparação com abril,
os resultados no mercado do-
méstico são positivos, com au-

mento de 3,4% na demanda e
de 7,9% na oferta. Nos voos
internacionais, houve cresci-
mento de 6,4% na demanda e
de 3,5% na oferta.

Em relação ao transporte
aéreo de carga e correio, foi
registrada queda de 6,1% em
maio na comparação com o
mesmo mês de 2019. Já na de-
manda internacional, essa ati-
vidade cresceu 24,7% no mes-
mo período. (ABr)

José Cruz/ABr
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No dia 5 de julho de 2012 o
radialista Valério Luiz, com 49
anos, foi morto a tiros em fren-
te a rádio em que trabalhava,
na região sul de Goiânia. Con-
forme denúncia feita pelo Mi-
nistério Público, o crime foi
motivado pelas críticas cons-
tantes que o jornalista espor-
tivo fazia a diretoria do Atlético
Goianiense, da qual Maurício
Sampaio, um dos réus, era
vice-diretor. Até hoje o crime
não teve desfecho na Justiça.

Na data que marca dez
anos desde o assassinato do
jornalista, o filho dele, Valério
Luiz Filho, falou ao O Hoje
sobre sua empreitada na po-
lítica. O advogado de 33 anos
é pré-candidato a deputado
estadual pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT). Em 2016, ele
também disputou, pelo PSD,
a Câmara de Goiânia e obteve
3.787 votos, ficando na su-
plência do partido.

O legado da família na po-
lítica é antigo. O avô de Valé-
rio Filho, Manoel José de Oli-
veira, conhecido como Mané
de Oliveira, foi deputado es-
tadual e faleceu em 2021, an-
tes de vivenciar o desfecho
da história do filho. De acordo
com o pré-candidato, o intuito
é dar andamento ao trabalho
do avô. “Quero dar continui-
dade a ações que já eram de-
senvolvidas no mandato do
meu avô Manoel, de proteção
a vítimas de violência. Quero
usar a estrutura de mobili-
zação do gabinete”, disse.

Valério Filho destacou que,
dentre as suas principais pau-
tas, pretende trabalhar com
a melhoria do sistema de se-
gurança pública, com a efeti-
vidade da Justiça e com ações

anticorrupção. “A gente che-
gou a propor um fundo para
assistentes de acusação, para
advogados que quiserem aju-
dar o Ministério Público a fa-
zer os casos caminharem,
uma função que eu exerço e
que eu quero que seja feito
em outros casos. Quero me-
lhorar as estruturas de dele-
gacias para receber vítimas,

pois muitas vezes elas são re-
vitimizadas, elas já sofrem
violência e na hora de procu-
rar o Estado não recebe a  de-
vida atenção. Também quero
passar um pente fino nos con-
tratos do estado, de modo a
mobilizar o judiciário a entrar
com ações para contratos
fraudulentos e qualquer cor-
rupção do governo”, elencou.

O pré-candidato também
afirmou que pretende desen-
volver mobilizações sociais
para que casos de violência
receba atenção de órgão pú-
blicos. “Um deputado não só
faz e aprova leis, ele tem es-
trutura para mobilização so-
cial, para que instituições
como a Defensoria Pública e
o Ministério Público, atuem
na proteção de vítimas de vio-
lência. Usar essa mobilização
para que os processos che-
guem a um desfecho justo,
principalmente nos crimes
contra a vida. No caso do meu
pai, a gente está vendo defi-
ciências em alguns processos
que demoram demais para
chegar na Justiça”, ressaltou,

O advogado diz que pre-
tende “tornar o nosso estado
mais justo para todas as pes-
soas” e que a maior motivação
dele para entrar no universo
político foi a percepção de
como a justiça pode ser de-
turpada. “A medida que toda

pessoa que precisa do apoio
de muita gente, do apoio de
muitas instituições, para con-
seguir algum objetivo, cedo
ou tarde ela já percebe que
está fazendo uma empreitada
política. O assassinato do meu
pai ocorreu há dez anos atrás,
então o que me motivou não
foi o assassinato em si, mas a
contatação de todos esses anos
de que a estrutura de justiça,
via de regra, não existe para
responsabilizar pessoas como
aquelas acusadas de matar o
meu pai. Pessoas com alto po-
der econômico. Isso é uma
ameaça para todos”, afirmou.

Sobre o processo de esco-
lha do partido, Valério Luiz
afirmou que viu no PT em
Goiás “pessoas sérias e idea-
listas” com “vida dedicada a
causas sociais''.

Crime
O julgamento do crime con-

tra o radialista Valério Luiz
perdura há dez anos. Em 14
de junho deste ano,  o julga-
mento foi adiado pela quarta
vez e uma nova data foi mar-
cada:  5 de dezembro. A razão
para o adiamento foi que um
jurado passou mal e saiu sem
permissão do hotel onde esta-
va isolado. Diante disso, o júri
foi dissolvido – o que significa
que o julgamento foi encerra-
do sem um resultado devido

a algum problema. O novo jul-
gamento deverá acontecer des-
de a fase inicial, escolhendo
novos jurados e ouvindo no-
vamente todas as testemunhas.

Conforme a investigação,
em 2012 o então vice-presi-
dente do clube, Maurício Sam-
paio decidiu renunciar ao car-
go diante dos maus resultados
da equipe, que ficou como pe-
núltima colocada do Campeo-
nato Brasileiro. Por isso o jor-
nalista esportivo Valério Luiz
criticou a diretoria do Atlético
e afirmou que “quando o barco
está enchendo de água, os ratos
são os primeiros a pular fora”.
Essas e outras críticas do co-
municador à cúpula atleticana
teriam motivado o homicídio.

Os protelamentos ocorrem
em razão dos diversos recur-
sos impetrados em tribunais
estaduais e federais, por atra-
sos processuais, fuga e até por
causa de troca de advogados
e quebra de protocolo – como
ocorrido da última vez. Cinco
homens são acusados pelo Mi-
nistério Público de Goiás:
Maurício Borges Sampaio, Ur-
bano de Carvalho Malta, Ade-
má Figuerêdo Aguiar Filho,
Marcus Vinícius Pereira Xa-
vier e Djalma Gomes da Silva.
Sampaio chegou a ficar detido
por 94 dias, mas aguarda em
liberdade o julgamento. (Es-
pecial para O Hoje)

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) apresentou, na se-
gunda-feira (4), aos veículos
de comunicação o projeto de
divulgação dos resultados da
apuração dos votos das elei-
ções de outubro.

Durante a reunião, os
técnicos do TSE explicaram
aos profissionais de tecno-
logia de informação das em-
presas jornalísticas o modo
de funcionamento dos me-
canismos de recebimento e
transmissão dos dados da
totalização de votos.

A ligação entre o sistema
do tribunal e as emissoras
de rádio e televisão, além
das agências de notícias, per-
mitirá que a população tenha

acesso, em tempo real, à apu-
ração dos votos que foram
destinados aos candidatos no
mesmo dia do pleito. Em ge-
ral, com o sistema eletrônico
de votação, antes da meia-
noite do dia de votação, o
eleitor pode conhecer os can-
didatos mais votados.

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro,
quando os eleitores vão às ur-
nas para eleger o presidente
da República, governadores,
senadores, deputados federais,
estaduais e distritais. Em um
eventual segundo turno para
a disputa presidencial e aos
governos estaduais, a votação
será em 30 de outubro. (ABr
com informações do TSE)

TSE apresenta projeto de divulgação da totalização de votos
ELEIÇÕES 2022

Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral explicam sistema de recebimento e transmissão de dados

Filiado ao PT, 
ele pretende
trabalhar com 
a melhoria 
do sistema 
de segurança
pública, com
efetividade 
da Justiça e 
com ações
anticorrupção

Filho de Valério Luiz é pré-
candidato a deputado estadual
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O legado da família

na política é antigo.

O avô de Valério

Filho, Manoel José de

Oliveira, conhecido

como Mané de

Oliveira, foi

deputado estadual e

faleceu em 2021,

antes de vivenciar o

desfecho da história

do filho, o radialista

Valério Luiz,

assassinado no dia 5

de julho de 2012, há

exatos dez anos

Divulgação TSE
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Felipe Cardoso

nos bastidores da política goiana,
o comentário é de que o tom da pré-
campanha, ao menos nos próximos
dias, deve ser mais ameno. até aqui,
o governador ronaldo Caiado (UB)
tem sido o maior alvo dos ataques.
Os motivos para o ‘cessar-fogo’ pas-
sam pelos dias de luto do governador
e sua família em decorrência da morte
de Caiado Filho, filho do governador. 

até então os opositores faziam
um trabalho árduo na tentativa de
derrubá-lo. Contudo, a perda recente
tem se mostrado suficiente para fazer
com que todos, sem exceção, refutem
a ideia de atacá-lo. Com isso, desde
o último domingo pairou sob a política
goiana um comportamento há muito
distante: o da empatia. 

Os sinais de solidariedade vieram
de todos os lados. Personalidades do

universo político, e não apenas os
goianos, escreveram mensagens de
apoio ao governador enquanto Caiado
ainda se despedia do filho. 

O ex-prefeito de aparecida, Gus-
tavo Mendanha (Patriota), que figura
como um de seus principais adver-
sários na disputa, escreveu em suas
redes sociais: “recebi com tristeza
a notícia da morte precoce do filho
de ronaldo Caiado, ronaldo Filho.
nenhuma dor no mundo se com-
para a uma perda como essa. em
sinal de respeito, suspendi minha
agenda deste domingo e estou em
oração, pedindo que Deus conforte
o coração da família”.

ex-governador de Goiás, Marconi
Perillo (PsDB), adversário para além

da disputa de 2022, também mani-
festou seu pesar. “Valéria, eu e nossas
filhas externamos nosso pesar pelo
falecimento de ronaldo ramos Caiado
Filho e manifestamos nossa solida-
riedade aos pais, thelma Gomes e
ronaldo Caiado, irmãos e familiares”. 

Já o pré-candidato ao governo de
Goiás, Wolmir amado (Pt) publicou:
“nosso abraço fraterno às famílias en-
lutadas neste momento tão difícil.
Contem com nossas orações e solida-
riedade. ronaldo, descansa a tua vida
no coração do Pai eterno”. O rival Vitor
hugo também se pronunciou. "Meus
mais sinceros e profundos sentimentos
pela irreparável perda do Governador
ronaldo Caiado e de sua família. Que
Deus conforte seus corações", disse

em seu perfil no twitter. 
Fontes consultadas pelo O hOJe

asseguraram que, apesar do clima
acirrado da pré-campanha, os polí-
ticos devem manter a política da
boa vizinhança, especialmente nes-
ses dias em que o governador se
manterá afastado de suas agendas.
Vale lembrar que ronaldo Filho era
o único filho homem do governador,
junto às irmãs anna Vitória,Maria e
Marcela Caiado. era provavelmente
o mais reservado dos quatros filhos,
ostentando poucas fotografias nas
redes sociais. Como seu pai, gostava
da vida no campo e de estar em
contato com a natureza.

em função da morte de Caiado
Filho, o governo de Goiás publicou

decreto de luto oficial de três dias.
a publicação no Diário Oficial ocor-
reu ainda na noite de domingo (3),
quando aconteceu o velório. a Câ-
mara Municipal e a prefeitura de
Goiânia fizeram o mesmo decreto.
Da mesma forma, a assembleia Le-
gislativa de Goiás (alego).

ronaldo Filho tinha 40 anos e foi
encontrado morto em uma fazenda
da família, em nova Crixás, na manhã
de domingo. as causas não foram
reveladas. O velório ocorreu no ce-
mitério Vale do Cerrado, a partir das
19h30. ele foi cremado após a ceri-
mônia de despedida que contou com
familiares, amigos e aliados políticos.
O momento foi de grande emoção.
(Especial para O Hoje)

Em função do
falecimento de
Ronaldo Caiado
Filho, adversários
do governador
devem adotar
postura de cessar-
fogo e demonstrar,
na prática,
sentimento de
empatia e
condolências ao
chefe do Executivo
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Os sinais de

solidariedade vieram

de todos os lados.

Personalidades do

universo político, e

não apenas os

goianos, escreveram

mensagens de apoio

ao governador

enquanto Caiado

ainda se despedia do

filho, que morreu no

domingo (3)

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

‘Sequestro’ de espaço
Os estudantes da UFRJ – entre outras univer-

sidades públicas – desde a última sexta-feira não
têm mais acesso nos servidores à memória gratuita
do Google, cedida por anos pela gigante da
internet. A UFRJ, só para citar um caso, terá que
desembolsar cerca de R$ 800 mil por ano para o
serviço. O baque é tamanho que a turma de En-
genharia da Politecnica está com arquivos con-
gelado, pelos quais trocam informações com do-
centes e colegas, com material que sempre superou
em muito os 15 GB gratuitos que a Google fornece
a usuários. Há risco ainda de perderem as pes-
quisas sem o acesso antes cedido ao ‘drive’. Caso
que se repete em outras disciplinas. O Ministério
da Educação lava as mãos. Sondada, a pasta não
respondeu a demanda sobre se há um plano fi-
nanceiro para solução. A Google Brasil também
não deu sinal de que pode recuar da decisão. A
gigante teria informado ano passado da previsão
da suspensão dos serviços.

PDT x STF & Ficha
O PDT não se dá por vencido e resolveu

peitar o Supremo Tribunal Federal e uma ques-
tão já decidida pela Corte anteriormente sobre
a Fica Limpa. O caso surpreendeu a turma da
Corte. Em março, o Supremo não reconheceu
Ação Direta de Inconstitucionalidade (6630) em
que o PDT questioava a inelegibilidade de oito
anos após cumprimento de uma pena. Agora,
quatro advogados contratados pelo partido pro-
tocolaram no STF Embargos de Declaração para
questionar os ministros...

Fogueira julhina!
Um estagiário recebeu ordem de

triturar vários documentos da área
contábil no Senac DF há dias. Muitos
originais. Funcionários denunciam o
que seria queima de arquivo de pro-
vas de possíveis irregularidades da
atual gestão. Isso aconteceu depois
de a Coluna citar que a Câmara dos
Deputados pretende investigar o Se-
nac-DF, comandado por Karine Câ-
mara. Funcionários foram chamados
em reuniões fechadas e ameaçados a
não contarem o que sabem. Já o Se-
nac-DF informa que tem “procedi-
mento padrão de descarte de mate-
riais que não demandam arquiva-
mento”, e “sem validade fiscal”. Hum...
E a CNC, de olho em tudo, não quer
colar nisso: crava que cada regional
tem sua autonomia para gestão.

Assefaz cresce
A Fundação Assistencial dos Ser-

vidores do Ministério da Fazenda
(Assefaz) se reinventou aos 41 anos
e está de olho em, pelo menos, 25
mil novos associados até o final deste
ano. O Ministério da Economia assi-
nou o Convênio Único. Antes, so-
mente os servidores da pasta e alguns
outros poucos órgãos podiam aderir
ao plano de saúde. Agora, a Assefaz
está aberta a qualquer servidor pú-
blico federal. Atualmente, são quase
2 milhões de servidores federais dis-
postos a pagar planos.

Capitalização sobe
O mercado de capitalização segue

atraindo os brasileiros que querem
guardar dinheiro, sem abrir mão da
chance de ganhar prêmios em sorteios.
De janeiro a maio deste ano, a Brasil-
cap, empresa de capitalização da BB
Seguros, distribuiu R$ 24,5 milhões
em prêmios, contemplando 7.132 tí-
tulos. O resultado equivale a uma mé-
dia diária de R$ 163,7 mil pagos.

Em relação a “não confiar”, partidos políticos lideram com 53%

Levantamento do Instituto da Democracia (IDDC-
INCT) identificou a confiança dos brasileiros em diversas
instituições, como Supremo Tribunal Federal (STF), Con-
gresso e Forças Armadas. Entre os verificados, a igreja
é a instituição mais confiável, segundo os brasileiros.

Isto, porque 39% dos brasileiros dizem confiar muito
na igreja; 27% mais ou menos; 12% pouco; e 21% não
confia. Ela é seguida pelas Forças Armadas, que tem
muita confiança de 25% dos entrevistados. Outros 32%
confiam mais ou menos; 13% pouco; 29% não confia; e
1% não soube responder.

Vale citar, o IDDC-INCT entrevistou 2.538 eleitores
em 201 cidades em todas as regiões do país entre os dias
4 e 16 de junho, presencialmente. A margem de erro é
1,9 ponto percentual e o índice de confiança 95%.

Em relação a “não confiar”, os partidos políticos li-
deram com 53%. Apenas 5% confiam muito; 23% mais
ou menos; e 18% pouco. 1% não soube dizer. O número
daqueles que não confiam também é alto quando a
instituição é o Congresso: 46%. Aqui, 6% afirmam
confiar muito; 27% mais ou menos; 18% pouco; e 3%
não souberam opinar.

Ainda que o percentual dos brasileiros que não con-
fiam nas legendas e no Parlamento continue significativo,
ambos somam reduções na avaliação negativa. Conforme
mostrado pelo jornal O Globo, por outro lado, as Forças
Armadas, que no período ganharam protagonismo po-
lítico no governo do presidente Jair Bolsonaro, viram a
desconfiança sobre elas subir.  (Francisco Costa, es-
pecial para O Hoje)

Igreja é instituição
com maior confiança
entre brasileiros,
diz pesquisa

Pixabay

Clima ameno deve pautar cenário
político goiano nos próximos dias
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Breno Modesto

No último domingo (3), o
Atlético Goianiense conheceu
sua sexta derrota no Campeo-
nato Brasileiro. Jogando no Es-
tádio Antônio Accioly, o time co-
mandado pelo técnico Jorginho
foi superado pelo São Paulo por
2 a 1. Com o resultado negativo,
o Dragão voltou a se aproximar
da zona de rebaixamento da
competição nacional.

Após o término do confron-
to, o comandante rubro-negro
comentou a respeito da parti-
da. Para Jorginho, sua equipe
não merecia ter sido derrotada.
Na visão dele, o Tricolor não
conseguiu construir nada para
vencer, mas, por conta de erros
dos atleticanos, conseguiu ficar
com a vitória. 

“Nós não merecíamos per-
der, pois o São Paulo não cons-
truiu nada para uma vitória,
como aconteceu. Basicamente,
eles marcaram depois de dois
erros nossos. E nós acabamos
sendo “penalizados” com essa
derrota. Naturalmente, eu es-
perava que a nossa criação
ofensiva fosse melhor, até mes-
mo por conta da forma como
entramos na partida, com uma
equipe bem ofensiva, marcan-
do em linha alta. Mas o volume
de possibilidades reais de gols
não foi tão grande assim. E
isso para as duas equipes.
Achei que era um jogo para
um empate. Mas acabamos so-
frendo os gols em momentos
de infelicidade. Tivemos pos-
sibilidades de fazer não fize-

mos. Agora, é levantar a cabeça
e entender que não aconteceu
o que imaginávamos e que
precisamos corrigir os erros
para o próximo jogo”, disse
Jorginho.

Questionado sobre a possi-
bilidade do cansaço e do des-
gaste por conta da maratona
de jogos ter feito um papel
fundamental para o revés ru-
bro-negro, Jorginho prefere
não creditar a derrota a tais
motivos, pois, como lembrou
o treinador, o São Paulo tam-
bém havia jogado pela Sul-
Americana na última quinta-
feira (1). Além disso, o coman-
dante falou sobre a possibili-
dade do time do bairro de
Campinas buscar a classifica-
ção no torneio internacional.

“Na realidade, nós não po-
demos reclamar disso. O São
Paulo também vinha da mes-
ma situação. Então, não dá
para ficar lamentando essa si-
tuação. Precisamos encarar.
Essa é a nossa realidade. Esta-
mos disputando três campeo-
natos. Estamos vivos nos três.
Sabemos o quanto vai ser difícil
o jogo contra o Olimpia, mas é
possível (conseguir a classifi-
cação). É possível uma revira-
volta. Podemos ganhar por 2
a 0, por uma diferença de dois
ou gols gols. Isso é possível
desde que tenhamos um com-
portamento completamente di-
ferente do que tivemos lá (no
Paraguai). Então, não vou co-
locar (a culpa da derrota) no
cansaço”, finalizou Jorginho.
(Especial para O Hoje)

Jorginho vê injustiça em resultado
negativo do Atlético diante do São Paulo

Após derrota para o Amé-
rica-MG pelo placar de 1 a 0
no último domingo (03), em
Belo Horizonte, o Goiás voltou
à zona de rebaixamento da
Série A. O técnico Jair Ventura,
à frente do time Esmeraldino
desde abril deste ano, avaliou
a derrota como um jogo muito
equilibrado. 

“Foram 21 finalizações
para cada lado e a equipe que
foi mais eficiente, no caso a
equipe mandante, conseguiu
a vitória. Mas, tiveram diver-
sas chances para as duas equi-
pes”, afirmou Ventura. 

Passadas 15 rodadas do
campeonato até aqui e com
apenas 1 ponto separando o
Botafogo, 10º colocado, do
Goiás, 17º, o técnico do Goiás
ressaltou também o equilíbrio
da competição. “Pela primeira
vez, acredito que em 20 anos,

a gente tem o maior equilíbrio
da pontuação. Hoje se a gente
consegue uma vitória, a gente
vai para 9º (lugar), e se perde-
mos o jogo, vamos para a zona
de rebaixamento”, destacou.

Segundo Ventura, o equilí-
brio e a diferença entre a pon-
tuação das equipes, mostra
que o campeonato está todo
em aberto. “Mesmo com tantas
perdas e dificuldades que a
equipe do Goiás vem enfren-
tando, a gente está na briga
muito forte para alcançar os
nossos objetivos. Mas, não po-
demos esquecer também de
tudo o que a gente vem pas-
sando”, pontuou.

Tabela 
Com a derrota e os resul-

tados dos demais jogos da
rodada, o Goiás permanece
com 17 pontos conquistados

e passa a ocupar a 17ª colo-
cação, abrindo a zona de re-
baixamento para a Série B.
Em 15 jogos, o Esmeraldino
soma quatro vitórias, cinco
empates e seis derrotas, com
um aproveitamento de
37,8%, mesmo cenário do
primeiro time fora da zona
de rebaixamento, o Atlético
Goianiense - que ficou na
frente do Goiás por conta de
mais gols marcados. Foram
17 do rubro-negro goiano,
contra 14 do esmeraldino.

Agora, o Goiás tem pela
frente o Club Athletico Pa-
ranaense, no próximo sába-
do (09), às 20h30, na Serri-
nha. Na sequência, o Esme-
raldino viaja até Caxias do
Sul (RS) para enfrentar o Ju-
ventude, no domingo (17).
(Maiara Dal Bosco, especial
para O Hoje)

Para o treinador, o Tricolor não merecia ter vencido no Antônio Accioly

Para técnico do Goiás, com pouca diferença de pontos entre equipes, campeonato está em aberto 

A Aparecidense
voltou para o G8 da
Série C do Campeo-
nato Brasileiro. No
encerramento da dé-
cima terceira rodada
da primeira fase da
competição nacional,
o time comandado
pelo técnico Moacir
Júnior conquistou
mais um ponto, que
lhe colocou de volta
na faixa de classifi-
cação à próxima fase
da Terceirona. 

Jogando no Estádio
Anníbal Batista de To-
ledo, o Camaleão ficou
no 2 a 2 com o ABC.
Os gols do time de
Aparecida de Goiânia
foram marcados pelo
zagueiro Lucas Gazal
e pelo atacante Alex

Henrique. Com o re-
sultado, a Cidinha foi
aos 19 pontos ganhos
e assumiu a oitava co-
locação na tabela de
classificação.

O próximo com-
promisso da Apareci-
dense na terceira di-
visão será no próximo
sábado (9). Às 15h, no
Estádio Elzir Cabral,
os comandados de
Moacir Júnior enfren-
tam o Ferroviário, pri-
meiro time na zona
de rebaixamento e
que vem numa se-
quência negativa de
seis derrotas consecu-
tivas. O confronto
abre a décima quarta
rodada do torneio.
(Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Aparecidense
empata com o ABC
e volta para o G8

SÉRIE C

Jair Ventura vê jogo contra
América-MG equilibrado

ESMERALDINO

Alan Deyvid/Atlético-GO

rEsultado injusto

Fernando Lima/Goiás EC
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Restando pouco mais de um mês para o
início da Divisão de Acesso do Campeonato
Goiano, as equipes começam a se movi-
mentar para a disputa da competição es-
tadual. E, nesta segunda-feira (4), a Ana-
polina apresentou os primeiros nomes de
seu elenco e deu início à sua preparação.
Até aqui, sete nomes foram anunciados
pela Xata. São eles: os goleiros Murilo e
Luiz Miller, os zagueiros Guilherme Moller
e Patrick, o lateral-esquerdo Capa, os vo-
lantes Amorim e Tiago Amazonense, e o
meia Esquerdinha. Todos eles já estão à
disposição de Alan George, que será o res-
ponsável por comandar a Rubra no esta-
dual. A estreia da equipe no Goiano será
no dia 7 de agosto. Às 15h30, a Anapolina
enfrentará o Inhumas, fora de casa. (Breno
Modesto, especial para O Hoje)

EXPRESSA
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Maiara Dal Bosco

O Vila Nova apresentou
nesta segunda-feira (04), o
novo técnico que estará à
frente do plantel da equipe
na disputa da Série B. Allan
Aal assume o comando téc-
nico do colorado e traz em
sua equipe o auxiliar técnico
Anderson Canela, o prepa-
rador físico Juvenilson Souza
e o analista de desempenho
Paulo Pelanda. 

Em coletiva de imprensa,
o presidente do Vila Nova,
Hugo Jorge Bravo, falou so-
bre os fatores decisivos para
a contratação de Allan Aal.
“É um profissional de sucesso
na competição [Série B], que
conhece, que já nos enfren-
tou no campeonato e tam-
bém que enfrentou quase to-
das as equipes que nós en-
frentaremos”, afirmou. 

Bravo também ressaltou o
perfil de trabalho organizado
do treinador. “Perfil de traba-
lho sanguíneo, que coloca sen-
timento no trabalho. É isso
que precisamos agora”, frisou. 

Primeiro Contato
Ciente do cenário, o agora

técnico do Vila Nova revelou
que o já tem conversado com
os atletas sobre os próximos
desafios. “O que passei para
eles [atletas] é que o nosso
momento não pode definir
quem somos, nem em termos
de atletas, nem de comissão
técnica, muito menos em ter-
mos de clube. O Vila Nova é

uma equipe que sempre foi
muito respeitada”, declarou. 

Para Aal, o objetivo de ago-
ra para frente é encarar cada
jogo como uma decisão. “En-
carar como uma final de Li-
bertadores, como um jogo de
mata-mata. Isso é fundamental
e temos que alimentar isso no
dia a dia, nas conversas, e não
só nos dias de jogo”, pontuou. 

“Jogo a jogo”
O treinador também falou

sobre a importância da mu-
dança de mentalidade em re-
lação aos jogos e da impor-
tância de readquirir confian-
ça, buscando as vitórias que

interessam nesse momento.
“Dentro daquilo que a gente
tem de melhor, e que entende
que os atletas podem entre-
gar, e que o momento exige,
é fundamental ter esse norte.
E isso, tem que ser acima da
minha vontade e da indivi-
dualidade do atleta, pensando
no Vila Nova para que possa-
mos ter os resultados que a
gente precisa”, afirmou. 

Aal frisou sobre os desa-
fios que virão. “Já foi prati-
camente o primeiro turno
inteiro, as coisas não acon-
tecem da noite pro dia mas
temos que fazer acontecer.
Sair dessa situação só de-

pende de nós”, concluiu. 
Neste momento, o Vila

Nova é o lanterna da com-
petição, com apenas 12 pon-
tos conquistados e uma vi-
tória em 16 jogos. 

Apoio 
Também durante a coleti-

va, o presidente do Vila, Hugo
Jorge Bravo, anunciou que o
próximo jogo, que acontece
na próxima sexta-feira (08),
no Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga (OBA), às 19h, e
contra o Bahia, terá 100% dos
ingressos do setor B subsi-
diados aos torcedores pelo
Bet Nacional.

Os ingressos podem ser
retirados de forma gratuita
nos pontos de venda ou na
loja Nação Colorada. Ao todo,
serão 5.760 ingressos coloca-
dos à disposição do torcedor.
(Especial para O Hoje)

Técnico Allan Aal e novos integrantes 
da comissão técnica foram apresentados 

ao Vila Nova em coletiva de imprensa

noVo comando
Treinador fala em mudança de mentalidade para reação do Vila Nova no campeonato
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Sabrina Vilela

Desde o início da pandemia,
as filas da perícia médica para
ingressar com a aposentadoria
crescem vertiginosamente. Em
Goiás, mais de 15 mil aguar-
dam os exames que podem le-
var anos. No País, mais de 762
mil pessoas estão aguardando
as perícias devido ao fecha-
mento temporário e a redução
do número de peritos que tra-
balham presencialmente. Na
fila de espera desde 2015 após
sofrer dois acidentes, Relison
Daris Pereira lamenta a de-
mora. “Enquanto o juiz come,
a gente espera passando fome”.

O Governo Federal editou
em abril deste ano a Medida
Provisória (MP) 1.113 que pre-
vê a dispensa da emissão de
parecer da perícia médica fe-
deral quanto à incapacidade
laboral, sendo o benefício con-
cedido com base em atestados
e laudos médicos.

Maria de Fátima Evange-
lista, 45, é cadeirante devido
a uma paralisia que desen-
volveu aos 3 anos de idade.
Entretanto, com o passar do
tempo a situação piorou até
ela desenvolver problemas

nos braços e coluna por conta
do esforço. Evangelista relata
sentir dores insuportáveis,
apesar disso ao longo dos úl-
timos cinco anos, ela não con-
seguiu se aposentar. A perícia,
por outro lado, será feita so-
mente no final deste ano.

Para aumentar a renda Ma-
ria de Fátima resolveu vender
jujubas. “Comecei a vender ju-
jubas pela necessidade de aju-
dar em casa.Teve um dia que
abri a geladeira e não tinha
nada lá, apenas água. Eu vi
nesse dia um menino venden-
do jujuba na rua e resolvi fazer
o mesmo”, relembra. Apesar
de ser um dinheiro que ajuda
nas despesas ela diz que o so-
nho dela é se aposentar já que
ao vender as balas ela sente

que “as pessoas olham com
cara de despreso”. Ela afirma
que tem dias que ela não vende
nenhuma jujuba, mas não de-
siste porque sabe que se for
esperar pela aposentadoria
pode demorar muito.

Desde 2015
Outra pessoa que busca

se aposentar por conta de
um acidente é Relison Daris
Pereira, 34, ele machucou a
perna em 2015  e depois no-
vamente em 2019. No mesmo
ano ele tentou o benefício
junto ao INSS para obter aju-
da financeira, mas apesar de
ter passado pela perícia teve
o auxílio negado. Relison está
na segunda tentativa de obter
aposentadoria já que a perna

direita está comprometida.
“Eu sobrevivo apenas com o
Auxílio Emergencial de R$400
que eu recebo. O aluguel é
R$300 aí sobra R$100 e eu
escolho se pago a água ou
luz. Para comer eu recebo
doação”, relata preocupado
com a situação. 

Mesmo com as fortes dores
na perna por causa do pro-
blema ele estava trabalhando
com reciclagem, mas na últi-
ma semana ele sofreu outro
acidente que o deixou ainda
mais ferido. Ralison estava
em uma bicicleta quando um
carro bateu nele e não parou
nem sequer para oferecer aju-
da.  O último acidente o dei-
xou com o rosto muito dani-
ficado  e piorou a situação

da perna. “Eu já fiz cirurgia
na perna quatro vezes”.

Daris afirma que já passou
por uma perícia recentemente
para ver se consegue receber
o benefício, mas segundo ele
“a papelada já está na mão
do juiz para analisar. Só falta
mandar uma assistente social
para ver a minha situação”.
A espera tem deixado ele de-
sesperado e o seu porto seguro
neste momento tem sido a
namorada que ajuda nas ati-
vidades da casa. 

Para ele a situação está an-
gustiante ainda mais agora que
não consegue mais trabalhar
com a reciclagem e o senti-
mento é de descaso. “Enquanto
o juiz come, a gente espera
passando fome”.

O advogado Marcus Cami-
lo Floriano Roque explica que
a MP 1.113 tem como objetivo
analisar os requerimentos
através da análise documen-
tal, baseando-se em atestados
e laudos médicos. 

Os assegurados do auxí-
lio-acidente são obrigados a
submeter-se a exames médi-
cos que são realizados pela
Previdência Social, processo
de reabilitação profissional
ou tratamento. “O auxílio-aci-
dente passa a receber trata-

mento há muito adotado para
o auxílio por incapacidade
temporária (antigo auxílio-
doença) e a aposentadoria
por incapacidade permanente
(antiga aposentadoria por in-
validez).O valor projetado
para financiar os programas
é de R$ 40,3 milhões, já pre-
visto na Lei Orçamentária”. 

O processo que a pessoa
que sofre um acidente precisa
passar para receber algum
benefício ou até mesmo a
aposentadoria é consultar a

situação de Seguro DPVAT,
onde também vai ser reali-
zada perícia para pagamento
administrativo, e caso não
seja concedido ou concedido
parcialmente, ajuíza-se ação
para discutir o que lhe for
de direito judicialmente, se-
gundo o advogado. Se as se-
quelas do acidente impossi-
bilitar o labor, o acidentado
deve fazer o requerimento
junto ao INSS pelo “meu inss”
de forma on-line. O benefício
junto ao INSS deve ser anali-

sado caso a caso.
Durante o processo de pe-

rícia o trabalhador fica impe-
dido de assinar carteira, mas
a demora de meses ou anos
para a concessão do benefício
torna impossível o sustento
das famílias. “As pessoas têm
ficado seis meses nas filas das
perícias, enquanto as empresas
somente são obrigadas a pagar
os primeiros 15 dias de afas-
tamento, o fato de o requerente
ter uma carteira assinada pode
lhe atrasar, em muito, o direito

em receber o benefício”. 
Ele explica que antigamen-

te o INSS não era tão criterioso
em suas análises, o que elevou
o número de fraudes e conse-
quentemente começou a falir
a previdência. “Hoje em dia
eles estão nesse papel de algoz,
negando os benefícios em sua
maioria, às vezes por não te-
rem o efetivo necessário ou-
trora por não conseguirem,
de fato, analisar minuciosa-
mente como necessário”, con-
clui. (Especial para O Hoje)

Mesmo com a

promessa do

governo de

diminuir o tempo

de burocracia,

existem pessoas

com mais de 5

anos aguardando

uma resposta 

Burocracia e falta de pessoal travam processos

Governo Federal editou em abril deste ano a Medida Provisória que prevê a dispensa da emissão de parecer da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral

Relison tentou obter o benefício junto ao
INSS para receber ajuda financeira, mas,
apesar de ter passado pela perícia, teve o
auxílio negado pela Previdência Social

Filas intermináveis persistem
na perícia da aposentadoria

Sabrina Vilela Arquivo Pessoal 
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Maria de Fátima é cadeirante e espera se
aposentar pelo INSS há cinco anos. 

Para conseguir se manter, 
ela vende jujubas
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A papelada já está na

mão do juiz para

analisar. Só falta

mandar uma assistente

social para ver a minha

situação. Enquanto o

juiz come, a gente

espera passando fome”

{{

Relison Daris Pereira



Os alunos da rede esta-
dual de ensino terão até o
dia 30 de novembro para o
cadastramento e recadastra-
mento do Passe Livre Estu-
dantil. Anteriormente, o pe-
ríodo se encerraria no último
dia 30, mas os estudantes te-
rão um prazo maior para se
cadastrar no programa que
dá direito a duas viagens por
dia para ir e voltar da insti-
tuição de ensino.

De acordo com a Secre-
taria de Educação (Seduc),
os pedidos para mudança
da data ocorreram devido
às alterações nos calendários
escolares, que foram afeta-
dos pela pandemia da Co-
vid-19 nos últimos dois anos.
Devido aos diversos pedidos
de alunos e escolas, a Secre-
taria de Desenvolvimento
Social (Seds) do Governo de
Goiás prorrogou a data para
conseguir alcançar e pro-

porcionar que todos os es-
tudantes que tenham direito
ao beneficio se cadastrem.

Para alunos de Goiânia e
Região Metropolitana, o pro-
cedimento é realizado no site
Juventude, do Governo de
Goiás. O cartão dos novos be-
neficiários fica pronto em 15
dias e deve ser retirado em
uma unidade do Vapt Vupt es-
colhida no ato da inscrição,
sendo necessário realizar o
agendamento e levar o docu-
mento com foto.

Já os estudantes de Aná-
polis, o cadastro é realizado
na sala de atendimento do
Passe Livre – Urban, na sede
da Secretaria Municipal de
Integração Social, Cultura e
Esportes. É necessário levar
cópias de CPF, RG, compro-
vante de endereço, compro-
vante de matrícula e foto
3×4. (Daniell Alves, especial
para O Hoje)

Cadastro do Passe Livre tem prazo prorrogado 
NOVEMBRO

Pedidos para mudança da data ocorreram devido às alterações nos calendários escolares 

Daniell Alves

Desde o início do ano já
foram registradas quase 15
mil denúncias de poluição so-
nora em Goiânia, segundo a
Agência Municipal de Meio
Ambiente (Amma). Os casos
de poluição sonora represen-
tam a maior parte das de-
núncias formalizadas nos ca-
nais da Amma, principalmen-
te nos finais de semana. 

O titular da Agência, Luan
Alves, explica que é comum
a mesma festa ou aglomera-
ção ser a causadora de deze-
nas de reclamações e, por
isso, as estatísticas são histo-
ricamente elevadas. Somente
nos três primeiros meses do
ano, o órgão recebeu 7.914
denúncias do gênero. 

Desse modo, o órgão am-
pliou esforços para diminuir
os índices de poluição sonora
em Goiânia e empreendeu in-
vestimentos para combater,
em especial, os carros de som
em situação irregular. No iní-
cio do mês de junho, a prefei-
tura adquiriu um caminhão-
guincho com capacidade para
transportar até dois veículos
por vez, e que será aliado dos
auditores da Amma nas ope-
rações de fiscalização.

“O caminhão é uma grande
conquista, porque garante mais
assertividade às nossas ope-
rações e nos auxilia a repreen-
der, com ainda mais vigor, os
causadores desse tipo de con-
travenção”, afirma Luan Alves.
“O guincho será usado para
apreender veículos de som
cujo proprietário já tenha sido
autuado. Será possível, tam-
bém, recolher caçambas utili-
zadas em casos de descarte ir-
regular de resíduos”, informa.

Durante a pandemia, o nú-

mero de reclamações de po-
luição sonora aumentou 400%
durante a pandemia. Entre
os dias 1º de janeiro e 10 de
fevereiro de 2022, mais de 25
carros foram apreendidos por
conta de som automotivo.
Equipamentos também foram
recolhidos e estabelecimentos
autuados. As multas por essa
infração, inclusive, podem
chegar a R$ 50 milhões.

Previsão legal
Poluição sonora é uma con-

travenção tipificada pelo artigo
54, da Lei Ambiental 9.605. Ela
é tratada como problema social
porque causa prejuízo à saúde
física e mental das pessoas. Os
fiscais da Amma utilizam um
aparelho chamado decibelí-
metro, que realiza medição so-
nora e, caso se constate que o
nível permitido por lei foi ex-
cedido, a pessoa é autuada.
Cabe ressaltar, no entanto, que
é necessário que o denunciante
receba os auditores fiscais para
que a medição seja realizada.

O presidente da Amma ex-
plica que “algumas  pessoas
não permitem que a fiscaliza-
ção faça tal avaliação, o que

impede que um relatório téc-
nico seja feito para que assim
se promova a notificação ou
autuação do gerador de baru-
lho “que, ao ser abordado pelo
órgão, não lhe é revelado o
nome da pessoa denunciante”.

“A caracterização de crime
ambiental ou contravenção pe-
nal ocorre com a aferição de
decibéis”, diz, salientando que
a ultrapassagem de 70 decibéis
é caracterizada como crime
ambiental, pois o incômodo
atinge um grande número de
pessoas, ao contrário da per-
turbação do sossego, cuja im-
portunação atinge uma pessoa
ou uma família”, explica.

Luan Alves diz que além
da poluição sonora, a agência,
por meio do 161, atende de-
núncias alusivas a maus-tra-
tos com animais, poluição hí-
drica, atmosférica, solo, visual
e de descarte irregular de re-
síduos em áreas públicas.

Superior à capacidade
Conforme explica o Minis-

tério Público de Goiás (MP-
GO), a poluição vai existir
toda vez que resíduos pro-
duzidos por microrganismos,

ou lançados na natureza, fo-
rem superior à capacidade
de absorção do meio ambien-
te, provocando alterações na
sobrevivência das espécies.

O nível da intensidade so-
nora é passível de medição
através da grandeza denomi-
nada decibel (dB), cuja apu-
ração é feita através de um
aparelho chamado decibelí-
metro. “A frequência permite
distinguir a altura do som
correspondente ao número
de vibrações por segundo, e
sua unidade de valor é o hertz
(Hz)”, informa. 

Com relação à normatiza-
ção para a poluição sonora, o
Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) estabele-
ceu normas gerais de emissão
de ruídos através da Resolução
n° 001, de 8 de março de 1990.
O documento dispõe que “a
emissão de ruídos, em decor-
rência de qualquer atividades
industriais, comerciais, sociais
ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, obede-
cerá, no interesse da saúde,
do sossego público, aos pa-
drões, critérios e diretrizes”.
(Especial para O Hoje)

Os casos de som
acima do permitido
representam a
maior parte das
denúncias
formalizadas nos
canais da Amma,
principalmente aos
finais de semana

Goiânia já registrou 15 mil
denúncias de poluição sonora
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Amma intensifica

fiscalização de casos

de poluição sonora e

foca carros de som

irregulares



O bioquímico norte-americano e
ex-executivo de uma empresa de ci-
garros, Jeffrey Wigand, de 79 anos,
concedeu uma entrevista ao UOL e
conversou a respeito do uso de ci-
garros eletrônicos. O pesquisador
relatou que o uso desses cigarros,
especialmente os saborizados, tem
como objetivo de viciar milhões de
pessoas e desde cedo, as crianças.

Wigand explica que nos Estados
Unidos, o vício infantil em nicotina
já virou realidade. Ele ainda faz
um apelo às autoridades que façam
algo a respeito sobre a situação e
invistam em soluções baseadas em
pesquisas científicas.

No Brasil, a SBP (Sociedade Bra-
sileira de Pediatria) afirmou que ci-
garros eletrônicos são acessíveis
tanto para crianças quanto para
adolescentes. Nos Estados Unidos,
o “evali” (doença pulmonar relacio-
nada ao uso do cigarro eletrônico)
foi detectado entre diversos jovens.

Nesta quarta-feira (6/7), a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária) irá realizar uma sessão para
debater a respeito da proibição atual
do uso de cigarros eletrônicos.

“Os cigarros eletrônicos são uma
grande invenção para as empresas
de tabaco porque eles podem co-
meçar com crianças, e graduá-los
para o seu produto principal, que é
o que tem combustão os cigarros
tradicionais. A não ser que encon-
tremos uma maneira de parar esse
tipo de aumento para as indústrias
de tabaco, continuaremos a ver vidas
perdidas”, explica o pesquisador.

De acordo com Jeffrey, não há
um número exato de crianças vi-
ciadas em cigarros eletrônicos, po-
rém, a maioria está no ensino médio
ou fundamental e todas têm acesso
aos cigarros eletrônicos ou formas
de cigarros eletrônicos, como o Juul
(conhecido como ‘vape’ no Brasil).

“Cigarros entregam nicotina e ci-
garros eletrônicos, que entregam
nicotina com sabor, como manga,
menta, são muito atrativos para
crianças. Nós sabemos que o Juul é
altamente bem-sucedido em escolas.
Quando uma criança se torna vi-
ciada tão cedo, não há apenas um
vício, mas também mudanças na
química do seu cérebro. E é por isso
que é tão perigoso”, informou.

Para uma criança ter acesso
a um cigarro eletrônico, é práti-
co. Elas podem ter o contato de
alguém maior de 18 anos, com-
pram ou simplesmente pegam es-
condido (da irmã, irmão, amigos,
pai, mãe e etc).

“O cigarro eletrônico é mais ou
menos do tamanho do meu dedo. É
facilmente escondido na minha mão.
Você não precisa de fósforos e is-
queiros, não existem cinzas. E você
pode mudar o “pod” (espécie de
acessório, em alguns casos, em forma
de painel). O ‘pod’ de sabores de ni-
cotina. Crianças e jovens gostam do
sabor do cigarro eletrônico. Menta,
manga, morango”, alerta.

Além disso, o pesquisador que
inspirou o filme “O Informante” de
Michael Mann, expressou que as
empresas são ardilosas em relação
ao marketing e estratégia, pois a in-
dústria dizem que “ajudam as pes-
soas a pararem de fumar”, porém
não existe provas concretas que a
nicotina de um cigarro eletrônico
apresenta recursos para facilitar o
abandono do tabagismo.

“Eles fazem marketing para as
crianças, destinam seu produto
para crianças, e as crianças se
tornam viciadas. Mesmo as de
sete anos de idade. Como se livrar
desse vício? É usar outro cigarro
eletrônico? Eu não sei. É usar um
produto com combustão? É onde
eles irão. Mas, uma vez que o
vício está aqui, elas precisam ali-
mentá-lo”, opinou. (Victória Viei-
ra, especial para O Hoje)

Cigarros saborizados despertam vícios em crianças
ELETRÔNICOS

Maria Paula Borges

Durante a infecção pela Covid-
19, é comum que os pacientes te-
nham febre, tosse, coriza, dor no
corpo, e diversos outros sintomas.
Entretanto, mesmo após a infecção
é possível que essas manifestações
permaneçam mesmo após o período
de infecção pelo vírus, as chamadas
sequelas, que podem incomodar du-
rante alguns meses. A tosse, em es-
pecífico, pode persistir por semanas
ou meses, e cerca de 2,5% das pes-
soas permanecem tossindo um ano
após serem infectadas, de acordo
com informações da BBC Brasil. 

Caso persista, o sintoma pode pre-
judicar a capacidade de socialização
do paciente, uma vez que a tosse é
uma das manifestações do vírus, por-
tanto, caso a tenha, é recomendado
que evite contato com outras pessoas. 

Conforme as informações, o vírus
afeta o trato respiratório, passagens
nasais e até mesmo os pulmões, e a
tosse é um mecanismo que o corpo
adota para se livrar de substâncias
“estranhas”, como vírus, poeira e
muco. Mas, apesar de ser uma ferra-
menta de defesa, é uma das maneiras
que a covid se espalha e contamina. 

O infectologista Marcelo Daher
explica que a tosse em qualquer
quadro respiratório normalmente
é o último sintoma que melhora. “A
gente observa a tosse por um perío-
do maior na covid, principalmente
naqueles quadros mais graves, como
a gente observou no princípio. A
gente via um quadro muito mais
persistente, uma tosse irritativa e
intensa, com necessidade de fazer
uso de antitussígeno”.

Além disso, o infectologista ressalta
que, atualmente, o sintoma não tem
tido tanta permanência quanto no
início. “A gente não tem visto tanta
permanência da tosse assim, mas nor-
malmente em um quadro respiratório,
na gripe, a gente costuma ver. Ressalto
que, em qualquer quadro respiratório,
é comum o sintoma”, afirma. 

Assim como a tosse, a inflamação
também é um processo defensivo
que o sistema imunológico utiliza
para combater qualquer vírus, in-
clusive a covid. Com isso, os tecidos
inflamados incham, produzindo um
líquido, o que pode durar até mesmo
após a infecção. A irritação, segundo
especialistas, tende a ser amenizada
com o tempo, podendo desaparecer
em dois ou três meses. 

De acordo com Daher, é comum
que os médicos utilizem medica-
mentos, mas sempre tentando usar
a menor quantidade de “antitussí-

geno”, uma classe de medicamentos
voltados à terapia farmacológica da
tosse que visa promover o alívio do
sintoma. O infectologista sugere al-
gumas alternativas naturais e até
mesmo comportamentais. “Tomar
um chá com mel, evitar água gelada,
falar menos, são estratégias que aju-
dam a reduzir a tosse e melhorar a
rouquidão”, aconselha. 

Entretanto, Daher alerta que, caso
a tosse persistir por muito tempo e
esteja muito irritativa, é recomendado
que o paciente procure um médico.
“É importante que, nesse caso, o pa-
ciente procure um pneumologista,
um médico para avaliá-lo, porque se
a tosse está te incomodando muito, é
importante a avaliação médica para
saber o que está acontecendo. Às
vezes não é só tosse, pode ser uma
complicação pós-covid. Então a con-
sulta evita que tenham maiores com-
plicações”. (Especial para O Hoje)

Sintoma pode
incomodar o paciente
durante semanas 
ou meses depois do
contágio pelo vírus

Tosse persistente após infecção por
Covid é comum, avalia infectologista
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“Eles fazem

marketing para as

crianças e ela se

tornam viciadas”,

diz médico

Mesmo após 
a infecção é 
possível que essas
manifestações
ainda permaneçam
depois do período
de infecção pelo
vírus, as chamadas
sequelas



Um hacker alegou ter
obtido uma coleção de in-
formações pessoais da po-
lícia de Xangai sobre 1 bi-
lhão de chineses, o que
especialistas em tecnolo-
gia dizem que, se for ver-
dade, será uma das maio-
res violações de dados da
história. O hacker anôni-
mo, identificado como
“ChinaDan”, publicou no
fórum de hackers Breach
Forums na semana pas-
sada oferta de mais de 23
terabytes de dados por 10
bitcoins, o equivalente a
cerca de 200 mil dólares.

“Em 2022, o banco de
dados da Polícia Nacional
de Xangai (SHGA) vazou.
Esse banco de dados con-
tém muitos terabytes de
dados e informações so-
bre bilhões de cidadãos
chineses”, disse o hacker.

“Os bancos de dados
contêm informações so-
bre 1 bilhão de residentes
chineses e vários bilhões
de registros, incluindo
nome, endereço, local de
nascimento, número de
identidade nacional, nú-
mero de celular, todos os
detalhes criminais”.

O governo de Xangai
e o departamento de po-
lícia não responderam aos

pedidos de comentários
nesta segunda-feira (4).

Zhao Changpeng, pre-
sidente-executivo da Bi-
nance, disse na segunda
que a corretora de crip-
tomoedas intensificou os
processos de verificação
de usuários depois que
a inteligência de ameaças
da plataforma detectou
a venda de registros per-
tencentes a 1 bilhão de
residentes de um país
asiático na dark web.

Ele disse no Twitter
que um vazamento po-
deria ter acontecido de-
vido a “um bug em uma
implantação do Elastic
Search por uma agência
(do governo)”, sem dizer
se estava se referindo ao
caso da polícia de Xangai.
Ele não respondeu ime-
diatamente a um pedido
de mais comentários.

A alegação de vaza-
mento de dados ocorre
em um momento em que
a China prometeu melho-
rar a proteção da privaci-
dade de dados de usuários
online, instruindo empre-
sas de tecnologia a garan-
tirem um armazenamento
mais seguro após recla-
mações públicas sobre má
gestão e uso indevido.

Hacker alega ter
roubado registros
de 1 bilhão de
cidadãos chineses

POLÍCIA DE XANGAI

As forças russas na
Ucrânia vão se concentrar
na tomada de toda a área
de Donetsk, após força-
rem as tropas ucranianas
a se retirarem da última
grande cidade sob seu
controle na região vizinha
de Luhansk. A informa-
ção foi dada hoje (4) pelo
governador de Luhansk
nesta segunda-feira.

Depois de abandonar
um ataque a Kiev, a ca-
pital ucraniana, durante
as primeiras semanas da
guerra, a Rússia tem con-
centrado a operação mi-
litar no coração indus-
trial de Donbas, que com-
preende as regiões de Lu-
hansk e Donetsk, onde
representantes separatis-
tas apoiados por Moscou
lutam contra a Ucrânia
desde 2014.

A Rússia disse que es-
tabeleceu controle total
sobre a área de Luhansk,
depois que as forças
ucranianas saíram da ci-
dade de Lysychansk após
bombardeio.

"Em termos militares,
é ruim deixar posições,
mas não há nada crítico
(na perda de Lysychansk).
Precisamos vencer a guer-
ra, não a batalha por Ly-
sychansk", disse o gover-
nador Serhiy Gaidai em
entrevista.

"Dói muito, mas não
é perder a guerra."

Ele afirmou que a re-
tirada de Lysychansk foi
centralizada, planejada e
ordenada, mas que as for-
ças ucranianas corriam o
risco de serem cercadas.

"Ainda assim, para eles
(as forças russas) o obje-
tivo número um é a região
de Donetsk. Sloviansk e
Bakhmut serão atacadas
- Bakhmut já começou a
ser bombardeada com
muita força", declarou.

Gaidai disse acreditar
que as cidades de Slo-
viansk e Bakhmut, em
particular, serão ataca-
das conforme a Rússia
tenta assumir o controle
total de Donbas, no Leste
da Ucrânia. (ABr)

Guerra da Ucrânia
muda foco para
Donetsk após
queda de Luhansk

ATAQUES RUSSOS

Um tiroteio no centro de
Highland Park, cidade em Illi-
nois, EUA, durante um desfile
de 4 de julho deixou ao menos
seis pessoas mortas e 31 hos-
pitalizadas, disse o comandan-
te da polícia local, Chris O’Neill,
nesta segunda-feira (4).

Autoridades procuram pelo
suspeito, descrito como um
homem branco, armado, entre
18 e 20 anos, cabelo preto,
usando uma camiseta azul.

Um rifle foi apreendido
no local, ainda segundo
O’Neill. Ele avaliou que o ata-
que parece ser “completa-
mente aleatório” e que o sus-
peito parecia atirar de um te-
lhado, aconselhando as pes-
soas a se abrigarem.

A polícia estadual de Illi-
nois destacou que seus agen-
tes estão auxiliando a opera-
ção, e um porta-voz do FBI
de Chicago pontuou que en-
viou recursos para o local.

A cidade de Highland Park,
um subúrbio a cerca de 40

quilômetros ao norte de Chi-
cago, informou que o desfile
do Dia da Independência foi
cancelado e pediu às essoas
pessoas a evitarem o local.

Testemunhas 
descrevem ataque

Miles Zaremski, que acom-
panhava o desfile, relatou
que ouviu o que acreditava
ser cerca de 20 a 30 tiros, em
duas rajadas consecutivas,
por volta das 10h20 (horário
local), 20 minutos após o iní-
cio do desfile.

Zaremski acrescentou que
as rajadas fizeram com que
o público fugisse e viu várias
pessoas ensanguentadas e no
chão, descrevendo a cena
como caótica.

O deputado americano Brad
Schneider, democrata que re-
presenta a área, também con-
firmou o tiroteio em um tweet.

“Minha equipe de campa-
nha e eu estávamos nos reu-
nindo no início do desfile quan-

do o tiroteio começou. Minha
equipe e eu estamos seguros e
protegidos”, disse ele.

A previsão era de que hou-
vesse a apresentação de carros
alegóricos, bandas marciais,
grupos comunitários e outros
entretenimentos especiais, in-
formou a cidade em seu site.

A festividade estava pro-
gramado para começar às 10
horas (horário local), no cru-
zamento das avenidas Laurel
e St. Johns, e deveria seguir
para o norte na St. Johns Ave-
nue e depois para o oeste na
Central Avenue e continuar
até Sunset Park.

O subúrbio de Highland
Park tem uma população de
cerca de 30 mil pessoas e uma
renda per capita de cerca de
US$ 90.000, quase o triplo da
média dos EUA, segundo dados
do Censo dos Estados Unidos.

Os subúrbios próximos de
Deerfield e Evanston também
cancelaram seus desfiles de
4 de julho após o tiroteio.

Ao menos seis faleceram e 31 foram hospitalizados,
segundo a polícia de Highland Park, nos Estados Unidos

Seis pessoas
morrem em
tiroteio durante
desfile de 4 de Julho

Disparos aconteceram em subúrbio de Chicago. Festividades na região foram canceladas

Na Turquia, a inflação con-
tinua a subir rapidamente -
em junho, esse número au-
mentou para 78,62%, disse o
escritório nacional de estatís-
ticas na segunda-feira, 4 de
julho. Somente em maio, a in-
flação na Turquia foi de 74%.
O custo de transporte e ali-
mentação aumentou de forma
especialmente acentuada. Os
preços de compra aumenta-
ram quase 138% ano a ano
(mais 6,8% em relação a maio).

A oposição acusou o gover-
no de Ancara de branquear as
estatísticas. Segundo ela, a in-
flação na Turquia é muito
maior. O Enag Inflation Re-
search Center, com sede em
Istambul, informou que o custo
de vida ano a ano na Turquia
aumentou 175,55% em junho.

A inflação na Turquia está
aumentando por várias razões.
A moeda local fraca, a lira, há

muito ajuda a elevar os preços,
uma vez que as importações
aumentam o preço como re-
sultado. Os preços da energia
também estão subindo, inclu-
sive no contexto da agressão
armada russa na Ucrânia. Es-
pecialistas também acreditam
que o Banco Central da Tur-
quia não é forte o suficiente
para combater a alta inflação.
Na verdade, o regulador até
afrouxou a política monetária

desde o verão passado.
Economistas acreditam

que aumentar as taxas de ju-
ros pode conter a inflação.
Ao mesmo tempo, o presiden-
te turco Recep Tayyip Erdo-
gan diz que as altas taxas de
juros são a causa da inflação.
O Banco Central segue a linha
de Erdogan e, portanto, se re-
cusa a aumentar os juros.
Desde janeiro, a taxa básica
na Turquia foi de 14%.

Inflação anual na Turquia
sobe para quase 79%

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

A oposição acusa o governo de embelezar a situação de alto custo

Informação é do governador de Luhansk, Serhiy Gaidai
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Elysia Cardoso 

Entre os meses de julho e
setembro o Grupo Vida Seca
compartilha uma agenda de ati-
vidades em que, ao mesmo tem-
po, aprimora seu próprio tra-
balho de pesquisa musical e
criação de instrumentos a partir
de materiais descartados e am-
plia o acesso do público a esse
universo com o projeto ‘Provo-
caSom’. A programação tem iní-
cio em julho com uma oficina
de construção de instrumentos
conduzida pelo artista mestre
em lutheria Márcio Vieira. 

No dia 7 de julho, Márcio
oferecerá uma oficina às 15h
aberta ao público na Comuni-
dade Educacional de Pirenó-
polis. Entre os dias 8 e 10 é a
vez do Vida Seca imergir numa
formação com o luthier para
aprimorar os conhecimentos
sobre construção de instru-
mentos. Em agosto, Vida Seca
compartilha com o público o
resultado desse aprimoramen-
to em dois shows, nos dias 18
e 19 de agosto no Teatro do
IFG. Ainda em agosto, a partilha
segue com o lançamento de
uma cartilha com a metodolo-
gia e instrumentos utilizados
pelo grupo. Esse projeto conta
com apoio do Fundo de Arte e
Cultura do Estado de Goiás.

O grupo Vida Seca desen-
volve desde 2004 um trabalho
pioneiro em Goiás em que pes-
quisa e cria instrumentos com
materiais descartados e alter-
nativos. Com os integrantes
Danilo Rosolem, Igor Zargov,
Ricardo Roqueto e Thiago Ve-
rano, latas de tinta, de óleo lu-
brificante e pedaços de calha
para fiação elétrica se tornam
uma bateria, ou melhor, uma
sucateria. Teclas de porcela-
nato se tornam uma marimba,
ou um porcelanotofone. Man-
gueiras e funis se transformam
em um instrumento de sopro. 

Trata-se de uma longa tra-

jetória de pesquisa em luthie-
ria contemporânea em que o
grupo construiu e criou diver-
sos instrumentos, partindo de
ideias originais ou de pesquisas
de trabalhos já existentes, mon-
tando um acervo instrumental
único no estado. Este trabalho
resultou num acervo instru-
mental diferenciado e de so-
noridade particular, com o
qual criou um repertório de
música autoral influenciada
por musicalidades experimen-
tais e populares. 

Em 2022, com o projeto ‘Pro-
vocaSom’, o grupo visa apri-
morar esse trabalho e com-
partilhar com um público ain-
da maior essas experiências e
conhecimentos que não são
apenas musicais, mas carre-
gam um peso social. Com este
trabalho, o grupo ressignifica
e transforma o sentido de ma-
teriais descartados pela socie-
dade que contribuem para um
desequilíbrio ambiental. 

Assim, Vida Seca aposta na
arte como ferramenta para mo-
bilização social. “Nosso trabalho
é sobre estar num lugar onde
você não tem possibilidade de
acessar instrumentos musicais
e, usando os próprios objetos
que estão ao seu alcance, você
cria arte e mobilização social",
compartilha Ricardo Roqueto.

Ao longo de 18 anos de pes-
quisa, o grupo esteve engajado
na criação de novos instrumen-
tos e, neste ano, se propõe a
aprimorar os conhecimentos e
reformular alguns instrumen-
tos. Para isso, convidou o artista
mestre da luthieria Márcio Viei-
ra, que integra o Grupo Udi
Grudi e é músico e engenheiro,
com quem o grupo durante sua
trajetória já realizou potentes
intercâmbios. O grupo tem
grande expectativa com a imer-
são que será realizada entre 8
e 10 de julho. “Temos uma gran-
de expectativa, tanto afetiva,
pois gostamos muito do Márcio,

como de aprendizado, já que
nosso primeiro encontro, anos
atrás, marcou um grande de-
senvolvimento em nossos co-
nhecimentos como construtores
de instrumentos musicais”, co-
menta Roqueto.

A experiência de Márcio,
contudo, também poderá ser
compartilhada com o público
na oficina que será realizada
em Pirenópolis. O luthier apre-
sentará noções básicas para
construir instrumentos musi-
cais, trabalhando conceitos
simples de acústica, música e
técnicas acessíveis de constru-
ção. De acordo com Ricardo,
será uma oportunidade do pú-
blico aprender alguns princí-
pios de como reaproveitar ma-
teriais do cotidiano para o fa-
zer musical.

Nos dias 18 e 19 de agosto
será a vez do público conhecer
o resultado desse aprimora-
mento e se remexer ao som
dos novos instrumentos cria-
dos e aperfeiçoados nessa
imersão. A entrada será gra-
tuita e os shows acontecerão
às 20 horas no Teatro do IFG.
(Especial para O Hoje)

Grupo Vida Seca realiza projeto que oferece oficinas, shows 
e lançamento de cartilha de instrumentos feitos de sucata

Essência

Conhecimento musical
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num acervo instrumental
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sonoridade particular,

com um repertório de

música autoral 
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Chamas da Vida
Vilma pede para os enfer-

meiros não machucarem Bea-
triz. O médico diz que se ela
resistir, será sedada. Miguel
conta que teve um relacio-
namento doentio com Vilma,
que é uma mulher perigosa.
Guga implora para Dionísio
não deixar Vilma internar
Beatriz. Os enfermeiros pas-
sam com Beatriz em uma
maca. Guga tenta impedir
mais não consegue. Vilma diz
para tomás que salvou a vida
de Beatriz.

amanhã é para sempre
Bárbara exige a artêmio os

documentos de rebeca san-
chez, em troca assegura que
lhe dará os papéis onde Gon-
zalo lhe cede todos seus bens
e devolverá Liliana. eduardo e
Fernanda encontram Liliana
inconsciente, supõem que Bár-
bara a dopou. Bárbara sai da
casa de artêmio e percebe que
aurora sumiu. ela retorna
como uma fera o surpreende
e começa a enforcá-lo. eduardo
confessa sua verdadeira iden-
tidade para artêmio. 

além da ilusão
Joaquim guarda o cartaz

com a foto de Davi. Leônidas
salva Matias de uma queda.
Úrsula incentiva Joaquim a
conversar com Davi. heloísa
revela a Olívia que Matias é
seu pai e implora que ela guar-
de o seu segredo. Julinha e
Constantino escondem a joia
do turbante de Valentino. abel
se irrita com o sucesso de Lu-
cinha/Lúcio no jogo de fute-
bol. Felicidade tenta disfarçar
as dores na barriga. O time
da tecelagem vence. 

Poliana Moça
Davi vai atrás de Pedro e

Chloe. eugênia fala que Durval
vai dormir no sofá. Glória che-
ga em casa e nota a confusão
formada. Claudia convida Júlio
para ir à sua casa e avisa Dur-
val. Pinóquio reclama sobre
estar preso pelo cabo de ener-
gia novamente. Marcelo noti-
fica os alunos que todos os
projetos para a estreia da web-
série foram aprovados pela
diretora ruth.Éric chega atra-
sado para aula de dança, e
seus colegas reclamam. 

Pantanal
Filó e irma lamentam a

discriminação dos peões com
Zaquieu. Mariana assume
para José Leôncio seus erros
do passado, e faz um alerta
sobre a possibilidade de que
Juma domine Jove. Guta e
Marcelo confessam que ainda
se gostam. irma e trindade
se beijam. Jove deixa José
Leôncio preocupado ao dizer
que Juma espera que ele viva
com ela na tapera. Juma deixa
claro para Jove que não dei-
xará a tapera. 

RESUMO
t

De nOVeLas

O cinema
brasileiro
respira
Goiânia Mostra Curtas dá início 
à sua 21ª edição com homenagem
à premiada atriz, roteirista e
diretora carioca Karine Teles

Lanna Oliveira

Exaltar o cinema brasi-
leiro é uma obrigação cada
vez mais fácil de ser cum-
prida por quem respira cul-
tura, já que vemos alta qua-
lidade em cada produção
feita em território nacional.
O Goiânia Mostra Curtas
tem esse intuito, incentivar,
fomentar, reconhecer e for-
talecer a cadeia produtiva
audiovisual. Isso inclui dar
visibilidade aos títulos, for-
mar público, qualificar no-
vos profissionais, gerar
oportunidades de negócios
para a área, empregos e
renda. Com um total de 88
filmes, representando 18
estados brasileiros e o Dis-
trito Federal, o evento ocor-
re a partir de hoje (5).

Em sua 21ª edição, o
Goiânia Mostra Curtas se
firma como uma das prin-
cipais iniciativas dedicadas
aos curtas-metragens. Ele
segue impulsionando o ci-
nema brasileiro de forma
virtual e gratuita até o dia
10 de julho. Além da pro-
gramação, o evento apre-
senta uma homenagem à
premiada atriz, roteirista
e diretora carioca Karine
Teles e as seções competi-
tivas Curta Mostra Brasil,
Curta Mostra Animação e
Curta Mostra Goiás, além
da 20ª Mostrinha, Curta
Mostra Especial: Rasteiras
Imaginárias, uma master-
class, debates e outras ati-
vidades formativas.     

A cerimônia de abertura
ocorre nesta terça-feira (5),
às 20h com transmissão ao
vivo no youtube.com/icu-
mam. Ela é seguida, às
21h30, por um pocket show
da banda Francisco, El
Hombre, em performance

acústica. O quinteto produz
canções que misturam ele-
mentos do Brasil e do Mé-
xico, além de outros países
da América Latina. O re-
sultado dessa mistura en-
volve o pop, o funk, a MPB
e a música latina. O pocket
show inclui os sucessos
‘Triste, Louca ou Má’ e
‘Olha a Chuva’.

“Após 20 anos de exis-
tência, o desafio da GMC é
existir de maneira ativa,
criativa e financeiramente
viável para dar continui-
dade ao trabalho que cola-
bora para o fortalecimento
da cadeia produtiva audio-
visual, para a visibilidade
das produções brasileiras,
a formação de público, a
qualificação de novos pro-
fissionais, bem como para
a geração de negócios, em-
prego e renda”, diz Maria
Abdalla, diretora geral e
produtora da mostra. O
que oportuniza dar o foco
para a diversidade social,
política e étnica existente
na cultura brasileira por
meio das telas.

Este ano, o corpo de cu-
radores do festival foi for-
mado pelo diretor, pesqui-
sador e professor de audio-
visual Rafael de Almeida
(Curta Mostra Brasil), pelo
programador, pesquisador
e crítico de cinema Fábio
Rodrigues Filho (Curta Mos-
tra Goiás), pelo diretor e
realizador especializado em
animação Cesar Cabral (Cur-
ta Mostra Animação), pela
escritora, documentarista e
pesquisadora da infância
Gabriela Romeu (20ª Mos-
trinha) e pela curadoras e
programadoras de cinema
Talita Arruda e Melina Bom-
fim (Curta Mostra Especial).
(Especial para O Hoje)

No domingo (10) serão anunciados os vencedores desta edição

Apaixonado pela
escrita, Tonico

Clímaco
desponta como

um nome de
destaque na

cena literária

LIVRARIA
t

Em ‘As Aventuras
dos Seres de Luz!!!’,
primeiro livro/tem-
porada da série ‘Terra
Purificada’, do autor
Tonico Clímaco, o lei-
tor se encantará com
histórias multigênero
através do formato
streaming literário
com narrativa em la-
birinto. Com boas do-
ses de aventura, sus-
pense, terror e emo-
ção, a obra aborda
temas cotidianos
muito conhecidos por
nós, como o bullying,
depressão, suicídio,
justiça, coragem, o
bem e o mal, e desta-
ca que por pequenos
e grandes gestos,
cada um de nós so-
mos seres de luz.

Rica em detalhes, a nar-
rativa passeia por diferentes
cenários e épocas ao trans-
portar o leitor através das
experiências de personagens
distintos. A série se inicia
no mítico ano 1.000 a.C. com
muita ação e aventura em
batalhas épicas pela sobre-
vivência. Num segundo mo-
mento, a emoção toma conta
com a sensibilidade de jo-
vens sonhadores, que entre
uma partida e outra de RPG,
assumem o compromisso em
ajudar pessoas, sem esperar
por recompensas.

Nas próximas páginas, Fa-
binho e seu coração gigante
dão destaque para a energia
de luz, que interliga todos
os núcleos de personagens.
E é ela quem aparece com
força e brilho, quando o lei-

tor embarca na história de
terror da forte personagem
Patrícia. Na sequência, o sem-
pre solícito Cristian vive um
grande dilema ao se desco-
brir um ser de luz. Agora
que suas ações afetam a vida
de todos à sua volta, vale a
pena continuar vivendo?

Estas são apenas algumas
das figuras e cenários apre-
sentados neste lançamento
desenvolvido em tempora-
das, como uma série de strea-
ming, onde cada capítulo aju-
da a entender o fio de Ariad-
ne que interliga toda a trama
ao longo do tempo e espaço
nessa verdadeira jornada.

‘Terra Purificada – As
Aventuras dos Seres de Luz!!!’
cumpre a missão de encora-
jar e motivar por meio da
fantasia. A obra retrata epi-

sódios da dura reali-
dade humana e des-
perta o desejo pro-
fundo de transfor-
mar o presente para
consertar os erros do
passado, extinguir as
maldades do mundo
e conquistar um fu-
turo melhor.

O autor
Tonico Clímaco é

capixaba, nascido
em Colatina (ES).
Técnico em Roteiro
pela Academia Inter-
nacional de Cinema
- AIC, sempre foi um
apaixonado pela es-
crita. Em 2011 ini-
ciou o processo de
criação de ‘Terra Pu-
rificada’, com o in-
tuito de ajudar a hu-

manidade na solução de pro-
blemas cotidianos e dar su-
porte para as pessoas na luta
contra o bem e o mal exis-
tente em todos nós, o que o
autor considera sua missão
na Terra. Em 2018, estreou
no mundo literário com uma
obra independente. 

Paralelamente a carreira
de escritor, Tonico está à fren-
te de um canal no YouTube
ajudando pessoas a alcançar
sua evolução humana, social
e científica. Ele ensina gra-
tuitamente diversas estraté-
gias de renda online com cus-
to zero, além de dar suporte
para o crescimento profissio-
nal e intelectual de seus ins-
critos através do seu método
de evolução pessoal chama-
do ‘Life and Rise Coaching’.
(Especial para O Hoje)

Uma aventura literária
em formato de série
Em ‘Terra Purificada’, o leitor mergulha em temas atuais e
descobre como as boas ações podem mudar a história do mundo
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A obra de um dos prin-
cipais representantes do
abstracionismo geométrico,
Ascânio MMM, é apresen-
tada na exposição ‘Grid’,
pelo Museu Oscar Niemeyer
(MON) de Curitiba (PR). A
mostra será inaugurada no
dia 7 de julho, na Sala 1,
com curadoria de Felipe Sco-
vino. São aproximadamente
25 obras em grande escala
que representam o diálogo
que o artista mantém, desde
o início da sua trajetória
nos anos 1960, com a escul-
tura e a arquitetura.

‘Grid’ é uma exposição
que apresenta os últimos 25
anos de trabalho de Ascânio
MMM e sua relação particu-
lar com a grade, ou grid,
com a grafia em língua in-
glesa mesmo, como muitas
vezes é pronunciada no vo-
cabulário das artes, signo
marcante para artistas, como
ele, que ajudaram a repensar
as bases do pensamento abs-
trato-geométrico no Brasil.

Sobre o artista
Ascânio Maria Martins

Monteiro nasceu em 1941,
em Fão, província do Minho,
Portugal. Morador no Rio de
Janeiro desde 1959, frequen-
tou a Escola Nacional de Be-
las Artes (Enba), de 1963 a
1965, e concluiu o curso da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(FAU/UFRJ), em 1970. Atuou

como arquiteto até 1976.
Participou de duas Bienais

de São Paulo (1967 e 1979);
da 2ª Bienal da Bahia (1968);
da 1ª Bienal do Mercosul, em
Porto Alegre (1997), e realizou
exposições individuais no Rio
de Janeiro (Museu de Arte
Moderna – 1976, 1984, 1999 e
2008), Belo Horizonte e São
Paulo, além de fazer parte de
diversas mostras. Em 1972,
ganhou o Grande Prêmio para

Escultura, no 4º Panorama da
Arte Brasileira, no Museu de
Arte Moderna de São Paulo. 

Suas obras fazem parte
de coleções, como da Fun-
dação Edson Queiroz, em
Fortaleza, do Itaú Cultural e
também de acervos do Mu-
seo de Arte Contemporáneo
de Buenos Aires; Museu de
Arte Moderna e Museu Na-
cional de Belas Artes, ambos
no Rio de Janeiro; Museu de
Arte do Rio Grande do Sul;
Museu de Arte Contemporâ-
nea da Universidade de São
Paulo e Pinacoteca do Estado
de São Paulo. Nos anos 2000,
foram publicados os livros
‘Ascânio MMM: Poética da
Razão’ e ‘Ascânio MMM’.

Serviço
Exposição ‘Grid’ – Ascânio
MMM
Quando: Quinta-feira (7)
Onde: Rua Marechal
Hermes, Nº 999, Centro
Cívico – Curitiba (Sala 1)
Horário: 19hs
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MV Bill no Tas
nesta terça-feira (5), o

programa ‘Provoca’ reapre-
senta a edição com o rapper
MV Bill. O premiado músico,
ator, ativista e escritor, que
lançou uma autobiografia
recentemente, conversa
com Marcelo tas sobre a li-
beração do uso de armas,
como o ócio favorece a mal-
dade em áreas carentes, e
sobre sua juventude. a edi-
ção entra no ar a partir das
22h, na tV Cultura. Quando:
terça-feira (5). Onde: tV Cul-
tura. horário: 22h.

exposição individual
a Vila Cultural Cora Cora-

lina inaugura nesta terça-feira
(5), a partir das 18h, a expo-
sição ‘ruídos Urbanos’, indi-
vidual do artista goiano Da-
nillo Butas. em formato ‘site
specific’, na sala sebastião
Barbosa, a mostra se constitui
numa instalação de assem-
blagens, um trabalho tridi-
mensional composto, total
ou parcialmente, por objetos
e materiais que não costu-
mam ser associados com es-

culturas ou manufaturados,
além de pinturas em médias
e grandes dimensões que se
somam a estas intervenções
do artista no próprio espaço
da exposição, especialmente
para a mostra. Quando: até
26 de agosto. Onde: rua 23,
s/n, setor Central – Goiânia.
horário: 9h às 17h.

Master class gratuita
O Conservatório de tatuí,

gerido pela sustenidos Or-
ganização social de Cultura

e considerada a maior es-
cola de música e artes cê-
nicas da américa Latina,
promove uma master class
gratuita voltada aos profis-
sionais do ensino musical
com o tema ‘O Futuro da
educação Musical’. a aula é
ministrada pelo trombonista
e compositor todd Murphy
nesta terça-feira (5), às 14h,
no salão Villa-Lobos, mas
com transmissão ao vivo
pelo canal do Conservatório
de tatuí no youtube. Quan-

do: terça-feira (5). Onde:
youtube.com/conservatório-
detatui. horário: 14h.

Teatro virtual
O itaú Cultural abre sua

programação teatral do
mês de julho com dois no-
vos espetáculos em cartaz.
no Palco Virtual, que fica
disponível no youtube da
instituição youtube/itaucul-
tural ao longo de todo o
mês, a novidade é ‘Onde
Morrem os Pássaros?’, da
Cia. de artes Clandestinos.
O espetáculo versa sobre a
vida de um homem que se
encontra em uma espécie
de loop infinito, repetindo
incansavelmente sua rotina,
afundado em uma tristeza
e depressão profunda, até
receber a visita inesperada
de uma pessoa que influen-
cia o universo do persona-
gem central. ele tenta, por
meio de pequenas interfe-
rências, resgatar uma feli-
cidade que já não existe,
mas o personagem conti-
nua em depressão. Quan-
do: até 31 de julho. Onde:
youtube/itaucultural. 

Artista goiano Danillo Butas expõe na Vila Cultural Cora Coralina

AGENDA
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Larissa Manoela mostra fo-
tos românticas com andré
Luiz Frambach e web vibra

Juntos de novo! Larissa
Manoela confirmou através
de fotos que o romance com
andré Luiz Frambach está
mesmo firme e forte. O casal,
que viveu um affair assumido
em setembro de 2021, se se-
parou logo em seguida. re-
centemente rumores de que
eles voltaram a ficar juntos
agitaram os fãs que reativa-
ram o shipper Landré. há
um mês, Larissa Manoela
ainda estava solteira e la-
mentou ter que passar mais
uma vez o Dia dos namora-
dos sem um amor para cha-
mar de seu. (Carmen Morei-
ra, Purepeople) 

Mãe de Zé Felipe, Poliana
Rocha se defende após po-
lêmica com Pabllo Vittar

Poliana rocha se envolveu
em uma grande polêmica
após disparar farpas contra
Pabllo Vittar, que utilizou uma
música de Zé Felipe para
exemplificar o boicote sofrido
em uma plataforma de vídeo.
após ser criticada por insinuar
que a cantora estaria com in-
veja, a jornalista admitiu o
erro e se desculpou."Minha
intenção jamais foi ofender,

ainda mais uma pessoa que
eu gosto que é a Pabllo Vittar.
eu curto suas músicas, eu
curto seu jeito de ser, eu curto
quem realmente ela é. eu tô
aqui pra pedir desculpas e
falar que todos nós somos
passíveis de erros e estamos
em constante evolução e
aprendizado", pontuou. (Mat-
heus Queiroz, Purpeople) 

namoro de João Guilherme
Silva com Schynaider Mou-
ra teve cupido famoso

Filho de Faustão, o apre-
sentador João Guilherme sil-
va, de 18 anos, engatou, no
começo deste ano, um na-
moro com a modelo schy-
naider Moura, de 33 anos.
Desde então, o casal tem se
mantido discreto sobre os

detalhes da relação."Conheci
na casa do ronaldo [Fenô-
meno, ex-jogador e empre-
sário]. estava tendo um even-
to lá. aí olhei e falei: 'uma
gata'. Fomos passar o ré-
veillon no mesmo lugar e
acabou rolando", conta João
Guilherme, em entrevista ao
podcast ‘ticaracaticast’. (Mat-
heus Queiroz, Purepeople)

CELEBRIDADES

Rafaella Santos quebra o silêncio após 
4º término com Gabigol e explica indireta

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia pode trazer uma grande
finalização. Um problema difícil
pode ser resolvido, então aguarde
sentimento de alívio. além disso,
pode existir um caminho se abrin-
do e trazendo novo significado à
sua vida. saiba ser desapegado
e viva novas experiências.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia pede confiança e avanço!
tome cuidado com a falta de ini-
ciativa. Vale a pena acreditar nas
suas ideias e na sua criatividade.
Marte entra no seu signo e te
ajuda a concretizar, mas é preciso
ter coragem. tome cuidado com
o excesso de inflexibilidade. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia pode trazer dúvidas,
indecisões ou conflitos com as
outras pessoas, então você pre-
cisará ter paciência para não en-
trar numa discussão. além disso,
tome cuidado com procrastina-
ção ou falta de ação. Mantenha
foco na sua simpatia e na diplo-
macia. Você pode conseguir gran-
des favores e bons acordos.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Quanto mais prático e decidi-
do for, mais avançará. Muito tra-
balho te espera, mas também
muita realização. Mantenha sua
calma, porque você só ganha
com essa atitude. Pode ser que
você mostre ao mundo uma nova
habilidade ou uma ideia criativa.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

acredite na sua competência.
O dia pode trazer o desafio de
ser mais original, de inovar. existe
algo a aprender, então tome cui-
dado com a arrogância. Você
pode receber uma aprovação ou
um reconhecimento, seguir rumo
a algo novo e interessante. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

sua mente pode te trair hoje,
então tome cuidado para não
se afundar em negatividade ou
ilusões. Mantenha o equilíbrio
e saiba ouvir opiniões alheias.
alguma suspeita pode se mos-
trar verdadeira. tome cuidado
para não fazer inimizades.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia pode surpreender e tra-
zer ajudas inesperadas, então
conte com a generosidade alheia.
saiba retribuir os favores, se pu-
der. Pode ser um dia harmônico
e tranquilo. Um trabalho pode
surgir, inclusive seu lado altruísta
e voluntário pode despontar.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

sua coragem pode te levar
longe, mas tome cuidado com
atitudes impulsivas. reflita antes
de agir. as relações estão em
alta e parcerias no seu meio social
podem surgir. aguarde convites
para ações de ajuda voluntária. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

acredite na sua intuição, por-
que ela está poderosa hoje. além
disso, o dia pode trazer um novo
talento artístico à tona. Valorize
suas expressões e suas emoções.
tome cuidado com a tendência
ao ciúme nas relações e não
fique vivendo amores platônicos. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

existe um excesso de traba-
lho, de tarefas ou de preocupa-
ções, então saiba se libertar de
coisas pesadas demais para não
prejudicar sua saúde. além disso,
o dia pode trazer prosperidade
nos negócios e certa indepen-
dência para realizar as coisas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Pode ser preciso sacrificar um
desejo pessoal em prol do bem
comum, então saiba ser mais de-
sapegado e generoso. Quanto
mais conseguir fizer isso, mais
leve seu dia se tornará. tome
cuidado com o desânimo e a di-
ficuldade de seguir em frente.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O amor está no ar, mas nada
será muito fácil nessa conquista.
tenha paciência para viver um
drama mexicano ou se afaste,
pois rivalidades te esperam.
além disso, pode existir certa
desordem no ar, então é preciso
se manter mais organizado e
cuidar mais da sua saúde física.

Exposição apresenta os últimos 25 anos de trabalho de Ascânio

Ascânio MMM expõe em Curitiba
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O namoro de Gabigol e
Rafaella Santos acabou pela
4ª vez e, desde então, fãs
do casal têm tentado en-
tender os motivos que cau-
saram o novo fim da rela-
ção, reatada no começo
deste ano. Em conversa
com a coluna de Leo Dias,
do Metrópoles, a irmã de
Neymar, que, recentemen-
te, fez revelações sobre ca-
samento e filhos, justificou
o término. "Não foi por
falta de amor, só decidimos
seguir caminhos diferentes,
ele é um menino de ouro e
torço muito por ele", ga-
rantiu Rafaella. (Matheus
Queiroz, Purepeople) 

Leo iran
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Lanna Oliveira

Natália, do ‘BBB22’, Michael
Jackson, Sophia Alckmin, Luiza
Brunet, Gian, da dupla com Gio-
vani, Igor Angelkorte, Thomas
Lennon, Steve Martin, Jon
Hamm e Winnie Harlow são
alguns dos famosos portadores
de vitiligo, uma doença que cau-
sa a descoloração da pele. Por
meio de suas histórias, eles des-
mistificaram o diagnóstico e
quebram preconceitos. Com os
famosos vindo a público, refor-
çam e incentivam outras pessoas
com a doença a combaterem a
discriminação e a desinforma-
ção acerca do problema.

Hoje, o vitiligo acomete
mais de um milhão de pessoas
no Brasil, segundo a Sociedade
Brasileira de Dermatologia
(SBD). Isso demonstra que o
tema tem que ser discutido
para que haja entendimento
sobre o que se trata e como se
dá, já que o preconceito ronda
a situação. Para além da con-
dição social, médicos afirmam
que são necessários um diag-

nóstico precoce e um acom-
panhamento com um especia-
lista. E ainda alertam que tra-
tamentos não médicos podem
gerar reações adversas graves.

O vitiligo é uma doença ca-
racterizada pela perda da co-
loração da pele. As lesões for-
mam-se devido à diminuição
ou ausência de melanócitos (as
células responsáveis pela for-
mação da melanina, pigmento
que dá cor à pele) nos locais
afetados. As causas da doença
ainda não estão claramente es-
tabelecidas, mas alterações ou
traumas emocionais podem es-
tar entre os fatores que desen-
cadeiam ou agravam a doença.
O caso mais famoso é o do Mi-
chael Jackson, que teve sua pele
totalmente despigmentada, cau-

sando rumores.
Segundo a dermatologista

Gislaine Sales, que atende em
Goiânia, é importante fazer o
acompanhamento com um es-
pecialista correto logo após
identificar algum sinal. “Os sin-
tomas vão ser a presença de
manchas com redução de pig-
mentação ou mesmo ausência,
com um branco bem marcado
em alguns locais da pele e até
pelos, podendo deixar fios em
couro cabeludo, sobrancelhas
ou cílios também com coloração
branca”, revela a médica. Em
alguns casos, os pacientes tam-
bém relatam sentir sensibili-
dade e dor na área afetada.

Por ser uma doença que
tem a genética como um dos
seus fatores, a especialista acres-

centa que não tem como evitar
o aparecimento de sintomas
quando se tem casos na família.
“O que deve ser feito é observar
e, se houver aparecimento de
lesões suspeitas, procurar um
médico dermatologista para
que haja o início do tratamento
e as orientações necessárias”.
Embora não exista cura, Gis-
laine explica que existem vários
tipos de tratamento com o in-
tuito principal de controlar o
aumento do tamanho ou quan-
tidade de lesões. 

A depender do quadro
apresentado pelo paciente, o
dermatologista indicará o me-
lhor caminho a seguir, mas
em geral, alguns passos são
importantes. “O tratamento
do vitiligo é individualizado,

dependendo das característi-
cas de cada paciente, com re-
sultados variáveis. Mas o uso
de filtro solar nos locais das
lesões é fundamental para to-
dos os casos, uma vez que no
local não há o pigmento que
ajuda na prevenção do apa-
recimento de lesões cancerí-
genas com a exposição à ra-
diação ultravioleta ao longo
dos anos”, explica a médica.

A dermatologista ainda traz
um alerta sobre o que deve
ser feito pelas pessoas que
têm vitiligo. Ela orienta que
deve-se ter muito cuidado com
o tratamento, pois isso pode
acarretar no aparecimento de
reações adversas graves. “O
não acompanhamento pode
levar ao aumento do tamanho.
É importante o tratamento
correto e bastante cuidado
com receitas milagrosas não
médicas, que podem levar ao
aparecimento de dermatite de
contato, alergias, entre outras”,
finaliza Gislaine Sales.

Para dar espaço para o
tema, o Dia Mundial do Vitiligo,
comemorado na última sema-
na, 25 de junho, foi criado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS). O objetivo de conscien-
tizar, arrecadar fundos para
pesquisa, apoio e educação, e
combater o preconceito cau-
sado pelo problema tem ca-
minhado com a ajuda de ar-
tistas que assumiram o diag-
nóstico. Pelo seu impacto na
qualidade de vida e na autoes-
tima do paciente, o Ministério
da Saúde recomenda o acom-
panhamento psicológico. (Es-
pecial para O Hoje)

Famosos com
vitiligo abrem
caminhos para
discussão sobre a
doença e ressaltam
a importância de
diagnóstico e
tratamentos
adequados

Além da melanina

eSTReiaS

Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: the rise of Gru, 2022,
eUa). Duração: 1h28min. Dire-
ção: Kyle Balda, Brad ableson.
elenco: Leandro hassum, steve
Carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família.
na década de 1970, Gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões, Gru
traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se
juntar a eles. Felizmente, ele
recebe apoio de seus leais se-
guidores, os Minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu pri-
meiro covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. Cinemark
Flamboyant: 11h, 11h10, 11h30,
11h50, 12h, 12h10, 12h20,
12h40, 13h, 13h10, 13h20,
13h30, 13h40, 13h50, 14h,
14h10, 14h20, 14h50, 15h10,
15h30, 15h40, 15h50, 16h10,
16h20, 16h30, 16h50, 17h,
17h20, 17h30, 17h50, 18h,
18h20, 18h30, 18h50, 19h10,
19h30, 20h10, 20h30, 20h40.
Cinemark Passeio das Águas:
11h20, 11h50, 12h20, 12h40,
13h, 13h30, 14h, 14h30, 14h50,
15h10, 15h40, 16h10, 16h40,
17h, 17h20, 17h50, 18h20,
18h50, 19h10, 19h30, 20h,
20h30, 21h20. Kinoplex Goiânia:
14h, 14h40, 15h10, 16h, 16h40,
17h10, 18h, 18h40, 19h10, 20h.
Cineflix aparecida: 14h, 14h30,
15h, 16h, 16h30, 17h, 18h,
18h30, 19h, 20h, 20h30. Cineflix
Butiti: 14h, 15h, 15h30, 16h,
17h, 17h30, 18h, 19h, 19h30,
20h, 21h.

Thor: Amor e Trovão (thor:
Love and thunder, 2022, eUa).
Duração: 1h59min. Direção: tai-
ka Waititi. elenco: Chris hems-
worth, natalie Portman, Chris-
tian Bale. Gênero: aventura,
ação, ficção científica. O longa,
além de representar os acon-
tecimentos de thor: ragnarok,
promove a volta de Jane Foster,
que se transforma na versão
feminina de thor. Os Guardiões

da Galáxia terão papel impor-
tante na história, trazendo
aventuras que podem fazer o
filho de Odin questionar seu
papel enquanto Deus do tro-
vão, precisando contar com o
apoio de grandes aliados. O
filme ainda apresenta Gorr e
ainda, Zeus. Cinemark Flam-
boyant: 19h, 19h15, 19h30,
19h45, 20h, 20h30, 21h, 21h45,
22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h,
23h15. Cinemark Passeio das
Águas: 19h, 19h30, 19h45, 20h,
20h30, 21h, 21h20, 21h45,
22h15, 22h30, 22h45, 23h15,
23h45. 

eM CaRTaZ

Veja Por Mim (see For Me,
2022, Canadá). Duração:
1h37min. Direção: randall Oki-
ta. elenco: natalie Brown, Laura
Vandervoort, Jessica Parker
Kennedy. Gênero: terror. en-
quanto a ex-esquiadora cega
sophie cuida de um gato em
uma mansão isolada, três la-
drões invadem em busca de
um cofre escondido. seu único
meio de defesa: um novo apli-
cativo chamado ‘see For Me’.
ele a conecta a voluntários em
todo o país, que adquirem a
capacidade de ver em seu lugar.
sophie se liga a Kelly, uma ve-
terana do exército que passa

seus dias jogando jogos de tiro.
Cinemark Passeio das Águas:
12h30, 22h10, 22h20. 

Tudo em Todo Lugar ao Mes-
mo Tempo (everything eve-
rywhere all at Once, 2022, eUa).
Duração: 2h19min. Direção: Da-
niel scheinert, Daniel Kwan.
elenco: Michelle yeoh, Ke huy
Quan, Jamie Lee Curtis. Gênero:
Ficção científica, ação, comédia.
Uma sobrecarregada imigrante
chinesa, evelyn Wang com sua
lavanderia à beira do fracasso
e seu casamento com o marido
covarde em ruínas, luta para
lidar com tudo, incluindo um
relacionamento ruim com seu
pai crítico e sua filha. e, como
se não bastasse enfrentar a
crise pessoal, evelyn precisa se
preparar para uma reunião de-
sagradável com uma burocrata
impessoal. Cinemark Flam-
boyant: 15h45, 21h. Kinoplex
Goiânia: 21h10.

Lightyear (Lightyear, 2022,
eUa). Duração: 1h49min. Dire-
ção: angus MacLane. elenco:
Marcos Mion, Chris evans, Ce-
sar Marchetti. Gênero: anima-
ção, aventura, comédia, família,
ficção científica. Lightyear segue
o lendário Patrulheiro espacial
depois que em um teste de
voo da nave espacial faz com

que ele vá para um planeta
hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da terra
ao lado de seu comandante e
sua tripulação. Cinemark Flam-
boyant: 13h, 15h, 15h30, 18h10.
Cinemark Passeio das Águas:
11h, 11h10, 13h, 13h50, 15h30.
Kinoplex Goiânia: 16h10, 18h10.
Cineflix aparecida: 14h20,
16h35, 18h50. Cineflix Butiti:
14h40, 16h50, 19h.

Jurassic World: Domínio (Ju-
rassic World Domínio, 2022,
eUa). Duração: 2h26min. Dire-
ção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas ho-
ward, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em har-
monia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remode-
lará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora com-
partilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. Cinemark Flam-
boyant: 11h40, 14h40, 17h50,

20h50, 21h40. Cinemark Pas-
seio das Águas: 12h50, 16h30,
18h, 21h10, 21h40. Kinoplex
Goiânia: 15h, 20h30, 20h50. Ci-
neflix aparecida: 15h30, 18h30,
21h, 21h30. Cineflix Butiti:
17h10, 20h, 21h10.

Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eUa). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Ko-
sinski. elenco: tom Cruise, Miles
teller, Jennifer Connelly. Gênero:
ação. na sequência, acompa-
nhamos a história de Pete ‘Ma-
verick’ Mitchell, um piloto à
moda antiga da Marinha que
coleciona muitas condecora-
ções, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator hu-
mano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. Cinemark
Flamboyant: 12h, 13h50, 14h10,
15h, 16h45, 17h10, 17h40, 18h,
19h50, 20h05, 21h, 21h10. Ci-
nemark Passeio das Águas:
14h40, 15h, 16h, 17h40, 18h,
19h, 21h, 21h50, 22h. Kinoplex
Goiânia: 15h10, 17h50, 18h30,
20h40, 21h20.  Cineflix apare-
cida: 21h05, 22h. Cineflix Butiti:
16h10, 18h50, 21h30.

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (Doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUa). Dura-
ção: 2h06min. Direção: sam
raimi. eLenco: Benedict Cum-
berbatch, elizabeth Olsen, ra-
chel Mcadams. Gênero: Fan-
tasia, ação, aventura. após
derrotar Dormammu e en-
frentar thanos, o Mago su-
premo, stephen strange, e
seu parceiro Wong, continuam
suas pesquisas sobre a Joia
do tempo. Mas um velho ami-
go que virou inimigo coloca
um ponto final nos seus pla-
nos e faz com que strange
desencadeie um mal indes-
critível, o obrigando a enfren-
tar uma nova e poderosa
ameaça. Cineflix Butiti: 21h30.

tCINEMA
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Winnie Harlow, primeira com vitiligo a desfilar para Victoria’s Secret, quebra tabus e padrões na moda

O filme 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' leva o conceito de realidades paralelas a um extremo 



Ana Bárbara Quêtto

Com a elevação de 0,5%
da taxa básica de juros (Se-
lic), que passou de 12,75%
para 13,25%, o cenário ficou
ainda mais desafiador para
aqueles que pretendem com-
prar imóvel residencial atra-
vés do financiamento imo-
biliário. Essa foi a 11ª alta
consecutiva e há sinalizações
de que outro aumento deve
ocorrer no mês de agosto.

O Banco Central eleva a
taxa de juros como uma me-
dida de controle contra a in-
flação. Sendo assim, ela varia
conforme o comportamento
da inflação. Se ela tende a au-
mentar, a taxa Selic também
irá crescer e também as demais
taxas de juros. A Selic é a taxa
básica de juros, ou seja, é uma
base para a formação dos de-
mais índices no mercado. 

Dessa forma, ela influencia
diretamente o financiamento
imobiliário, assim como outras
formas de empréstimo. Entre-
tanto, mesmo diante do mer-
cado instável, o imóvel ainda
é destaque no setor econômi-
co. Segundo dados divulgados

na primeira quinzena de ju-
nho da Associação Brasileira
de Incorporadoras Imobiliá-
rias (Abrainc), embora a alta
da Selic, a venda de imóveis
no País segue em crescimento. 

Para o presidente da
Abrainc, Luiz França, o bra-
sileiro ainda busca a casa pró-
pria. “O mercado imobiliário
se mantém como um dos pro-
tagonistas no processo de re-
cuperação da economia bra-
sileira. O brasileiro vê a com-
pra do imóvel como uma for-
ma de proteger parte do pa-
trimônio da alta inflacionária,

assim como obter ganhos
reais no longo prazo.”

Apesar de um cenário apa-
rentemente negativo, o finan-
ciamento imobiliário não deve
sofrer tanto impacto com o au-
mento da Selic. Também vale
a pena lembrar que imóveis
trazem boa rentabilidade e se-
gurança a médio e longo prazos. 

Por exemplo, em janeiro
deste ano, mesmo com o cres-
cimento da taxa básica de ju-
ros, a Caixa Econômica re-
gistrou recorde de crédito
imobiliário com a concessão
de R$ 11,6 bilhões com re-

cursos próprios. A cifra é o
dobro da registrada no mes-
mo período do ano passado.

“Os empreendimentos
atraem cada vez mais com-
pradores e investidores, que
veem maior vantagem nesses
investimentos em relação às
aplicações financeiras tradi-
cionais: pesquisa recente de
Intenção de Compra indica
que 34% dos entrevistados
têm a intenção de comprar
imóveis nos próximos 12 me-
ses”, reforça Luiz França.

Mercado imobiliário 
em Goiânia

Goiânia é uma das capitais
brasileiras mais populosas do
Brasil, sendo considerada a sé-
tima melhor cidade para in-
vestir em imóveis. A cidade
encerrou o ano de 2021 com o
maior volume dos últimos 10
anos. Em Volume Geral de Ven-
das (VGV), o valor chegou a R$
5,8 bilhões comparado aos R$
2,8 bilhões do ano anterior, re-
sultando em uma alta de 102%.

De acordo com dados do
presidente da Associação das
Empresas do Mercado Imo-
biliário de Goiás (Ademi-GO),
Fernando Coe Razuk, o nú-
mero de distratos relativos à
compra de imóveis na planta
em Goiás saltou da média de
10% em 2021 para 15% nos
primeiros quatro meses deste
ano, mantendo-se ainda na
zona de conforto. 

Com base nos números le-
vantados pelo mercado imobi-
liário da região, 2021 foi o sexto
ano consecutivo de crescimento
de vendas de imóveis na capital
goiana e 2022 não deve ser di-
ferente. Em janeiro deste ano,
por exemplo, foram vendidas
cerca de 1.042 unidades que
estavam à venda, ou seja, 45%
a mais que no mesmo período
do ano passado.

O consumidor ainda tem
ao seu lado a garantia de que,
caso futuramente encontre um
banco com taxas menores,
pode fazer a portabilidade do
financiamento imobiliário.
“Importante lembrar que o
crédito imobiliário é prove-
niente do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo
(SBPE), ou seja, a captação do
recurso pelos bancos é por
meio da caderneta de poupan-
ça, o que proporciona a eles a
possibilidade de financiar com
crédito barato, mesmo em mo-
mentos de Selic alta”, ressalta
o presidente da Abrainc.

“Enquanto a taxa Selic
saltou de 2% para mais de
13% ao ano, os juros do fi-
nanciamento imobiliário de
apartamentos de médio e
alto padrão passou de algo
em torno de 7% para 9% ao
ano. Ou seja, os juros conti-
nuam baratos e com ten-
dência de caírem a médio e
longo prazos”, completa.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Essa foi a 11ª alta,
com sinalizações
de que outro au-
mento deve ocor-
rer no mês de
agosto deste ano

Mesmo com elevação da taxa Selic,
setor imobiliário cresce no Brasil

Apesar de um
cenário
aparentemente
negativo, o
financiamento do
imóvel não deve
sofrer tanto
impacto com a alta
do índice oficial de
juros do BC
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