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Ao encontro das
trilhas no meio
da natureza
A cada estrada percorrida e cidade
desbravada, o Brasil surpreende
por nos apresentar paisagens des-
lumbrantes. Um País continental
que oferece as mais diversas op-
ções turísticas, sendo uma das
mais procuradas, as trilhas em
áreas naturais. Espalhadas ao lon-
go dos Estados, a atração turística
começa a ganhar novas iniciativas
governamentais. Essência 13

startup oferece aulas esportivas a baixo custo por assinatura
Foi na iniciativa privada que surgiu uma startup com serviço por assinatura de baixo custo que reúne tecnologia,
esporte, nutrição e lazer em condomínios residenciais. A iniciativa faz parte do programa Brasil Mais. Cidades 10

Policiais vão receber treinamento
para casos de racismo e LGBTfobia
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social
(Seds) e da Polícia Civil, ministra, nesta quinta-feira (11), o curso “Diversidade
étnica, sexual e sociocultural” para 25 delegados, escrivães e agentes da
Polícia Civil. Com carga horária de 8 horas, a formação visa a orientação
dos profissionais da segurança pública estadual que lidam com questões
relacionadas à diversidade racial, religiosa e cultural brasileira. Cidades 11

Delegado Waldir
diz que recuo 
é “fake news”
Candidato ao Senado na chapa
de reeleição encabeçada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado (UB),
o deputado federal Delegado Wal-
dir Soares (UB) conversou com
a reportagem do O HOJE sobre
os rumores que apontam para a
desistência de alguns nomes na
corrida ao Senado. Política 2

Vendas fecham 1º
semestre quase
em estagnação
O varejo encerrou o 1º semestre
praticamente no mesmo nível ob-
servado na metade inicial de 2021.
A pesquisa mensal do comércio,
do IBGE, mostra que a antecipação
do 13º de aposentados e a libera-
ção do FGTS e do PIS/Pasep tive-
ram impacto reduzido no consu-
mo das famílias. Econômica 4

Após novas baixas,
vereadores evitam
atritos com o Paço
Depois de atritos da Câmara Mu-
nicipal com secretários indicados
pelo Republicanos do DF na es-
trutura do primeiro escalão do
prefeito Rogério Cruz, vereadores
temem que o chefe de gabinete
José Firmino, visto como o único
que recebe os parlamentares,
seja exonerado do Paço. Política 6

Xadrez: Geração de empregos
e renda vão ser temas centrais
da campanha de governador
Política 2

Esplanada: Jair Bolsonaro e
Walter Braga Netto divulgam
lista de bens à Justiça Eleitoral
Política 6

Jurídica: Militar portador de
HIV, mesmo sem sintomas,
pode ser reformado
Cidades 10

Baixa cobertura
contra a pólio
ameaça Saúde
dos municípios
A aplicação de doses das vacinais está em queda. No Brasil, a diminui-
ção da cobertura começou em 2015. A imunização mínima recomen-
dada pelo Ministério da Saúde contra a poliomielite, que é de 95%,
não é atingida em Goiás. Isso traz risco para a reintrodução da doença
no País e no Estado. Durante a campanha multivacinal, o objetivo é
incentivar a atualização do cartão de vacina. A média aponta que 50%
das crianças estejam com a vacinação em dia. Estima-se que na Capital
cerca de 80 mil crianças serão imunizadas contra a pólio. Cidades 9

t
LeiA nAs CoLunAs

Agronegócio
goiano discute
riscos climáticos 
Como parte da 75ª Exposição Agro-
pecuária de Goiás, o Estande do
Agro receberá hoje reunião da
Câmara Temática O Agro é de To-
dos, criada pelo Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa), para discutir os riscos
climáticos ao setor. Cidades 11
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O presidente Bolsonaro (PL) deve ir a Anápolis em 18 de
agosto, já em campanha – que começa oficialmente no
próximo dia 16. O mandatário esteve no Estado, em Goiânia,
em 29 de julho, na convenção do PL que formalizou a candi-
datura do deputado federal Vitor Hugo (PL) ao governo de
Goiás. A informação, divulgada pela imprensa local, ressalta
ainda a ida de Vitor Hugo e Wilder Morais, que são candidatos
ao Senado na chapa bolsonarista de Goiás a Brasília, porém,
nesta sexta-feira (12).

Na ocasião, eles gravarão programas eleitorais com o
presidente. Ainda segundo o jornal, a dupla tentará organizar
a agenda do presidente para que ele participe da Festa do
Muquém, em Niquelândia. O evento se encerra na véspera
da campanha.  O PL oficializou, no último fim de semana, a
chapa de Vitor Hugo para as eleições. O candidato ao governo
de Goiás terá a pastora Keila Borges como vice. O partido
também confirmou Wilder Morais como candidato ao Senado
pelo partido tendo Izaura Cardoso e Hélio Araújo como 1º e
2º suplente respectivamente.

Quanto à campanha do presidente. Bolsonaro registrou
candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça (9).
Na ocasião, ele declarou R$ 2,3 milhões de patrimônio. O
número e cerca de R$ 30 mil a mais do que ele havia registrado
em 2018. Já o ex-presidente Lula (PT), que figura como principal
adversário de Bolsonaro no pleito que se aproxima, declarou
R$ 7,4 milhões ao TSE neste ano. Em 2018, ele tinha declarado
R$ 7,9 milhões. (Francisco Costa, especial para O Hoje)
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Bolsonaro deve
retornar a Goiás
no próximo 
dia 18 de agosto

Felipe Cardoso

Candidato ao Senado na
chapa encabeçada pelo gover-
nador Ronaldo Caiado (UB), o
deputado federal Delegado
Waldir (UB) conversou com a
reportagem do O HOJE sobre
os rumores que apontam para
a desistência de alguns nomes
na corrida. 

Na maioria das pesquisas
de intenção de voto publicadas
até o momento, o candidato
aparece em segundo lugar
quando no páreo há também
o nome do ex-governador de
Goiás, Marconi Perillo (PSDB).
Em um cenário onde o ex-go-
vernador não figura como can-
didato, Waldir lidera em rela-
ção aos demais. 

Recentemente, porém,  o
ex-governador anunciou sua
decisão final: recuou de seu
projeto ao governo para lançar
nome ao Senado — por vezes
chegou a ser cotado, inclusive,
para a Câmara. Diante da de-
cisão de Perillo, cresceram,
nos bastidores, rumores que
apontam para duas diferentes
possibilidades. 

A primeira, de que candi-
daturas isoladas na chapa do

governador tendem a favore-
cer o projeto de eleição do tu-
cano. Isso porque, na avaliação
de alguns players, ter candi-
datos avulsos na disputa favo-
rece a oposição ao dividir os
votos entre aqueles que são
simpáticos em relação à base.  

Um outro comentário for-
te é de que Waldir podia re-
cuar. Por mais incoerente
que pareça essa hipótese,
haja vista o protagonismo do
federal, algumas fontes con-
sideram a possibilidade de
um “recuo estratégico”. Em
uma análise tida como “fria”
da situação, Waldir poderia,
a pedido do governador, abrir
espaço para outro candidato
—  Alexandre Baldy (PP) é
tido como o mais provável
— em detrimento da eleição
do maior número de aliados. 

Uma vez na disputa pela
Câmara, a reeleição de Waldir
é vista como certa. O mesmo
não pode ser dito em relação
a Baldy, que chegaria à disputa
sem mandato, apesar de seu
histórico. Em um cenário sem
Waldir na disputa pelo Senado,
o governador poderia eleger
dois aliados e não um, como
pode acontecer em uma cená-

rio onde ambos brigam pela
mesma cadeira. 

Ao comentar o assunto em
entrevista ao O HOJE, porém,
Waldir foi incisivo: “É fake
news”. E argumentou: “Isso é
trabalho de contrainteligência.
Um trabalho da oposição, da-

queles que estão com medo
que eu vá para as ruas. Parece
que estão assustados com a
ideia de me enfrentar, de en-
frentar o Delegado Waldir que
tem cheiro de povo. Isso as-
susta os demais candidatos
que acabam plantando várias
sementes na tentativa de fazer
com que a gente recue”. 

Ao ser questionado sobre
o retorno de Marconi Perillo à
corrida rumo ao Senado, ga-
rantiu que isso não o incomo-
da. “Não muda em nada. Nin-
guém escolhe adversário. Exis-
tem vários Golias, mas, como

Davi, serei estratégico e bus-
carei as bênçãos do povo. Então
vejo isso como indiferente”. 

O candidato permanece en-
tusiasta, mesmo com a chegada
de Marconi na disputa, em re-
lação à ideia das candidaturas
isoladas ao Senado. “Fui eu
que provoquei isso junto ao
TSE [Tribunal Superior Eleito-
ral]. Se não fosse por mim, po-
deríamos estar tirando uma
candidatura da cartola agora.
Toda eleição é difícil, mas bus-
carei trabalhar e ser aclamado
por Deus e pelo povo”, finali-
zou. (Especial para O Hoje)

Segundo candidato, chegada de Marconi
à corrida não o intimida. “Existem vários
Golias, mas, como Davi, serei estratégico
e buscarei as bênçãos do povo”

Empregos e renda vão ser 
temas centrais da campanha

O Plano de Governo de quem disputa candi-
datura majoritária é obrigatório a apresentação
e registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Serve como guia do eleito e ajuda a po-
pulação a acompanhar se o governante está
cumprindo o script prometido. Por enquanto,
só o candidato do Patriota, Gustavo Mendanha,
tornou públicas suas propostas. Especialistas
em neurociência comportamental acreditam
que a retomada do crescimento, geração de
empregos e renda vão dominar o debate elei-
toral. Portanto, estes três eixos de ações, com
ênfase no desenvolvimento social, serão os de-
safios que os candidatos ao Governo de Goiás
vão enfrentar. No quesito social, segurança e
saúde, Ronaldo Caiado (União Brasil) vai ex-
plorar ao máximo, já que sua gestão nesta pres-
tação de serviços públicos tem boa avaliação.
Mendanha, Vitor Hugo (PL), Wolmir Amado
(PT), entre outros menos pontuados nas pes-
quisas, terão muito trabalho para convencer o
cidadão-eleitor que podem fazer melhor.

PSD orgânico
Sem apelo ideológico e com lideranças modestas

em comparação às grandes siglas como MDB, União
Brasil, PSDB, entre outras, o PSD, comandado por
Vimar Rocha em Goiás, foi capaz de manter o prota-
gonismo político. Lutou e conseguiu manter candi-
datura ao Senado mesmo com a desistência de Hen-
rique Meirelles e Lissauer Vieira. O veterano Vilmar
entra em cena na disputa para o Senado e mostra
que a legenda é orgânica sem viés ideológico.

Pé na estrada
Enquanto a campanha de massa

não é liberada, o candidato ao Senado
do PSDB, Marconi Perillo, bota o pé
na estrada e visita, nesta quinta-feira
(11), duas importantes cidades do Su-
doeste goiano: Jataí e Mineiros. O se-
natoriável tucano tem como meta vi-
sitar no mínimo 100 cidades até o final
da campanha eleitoral.

“Somos Bolsonaro”
“Somos os candidatos do presidente

Jair Bolsonaro em Goiás.” Frase do can-
didato ao Senado, Wilder Morais, ao
ser perguntado sobre a expectativa dele
e Vitor Hugo na campanha. Wilder disse
que eles estão em processo de cresci-
mento e confiantes, mas diz acreditar
que, a partir da gravação com o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) para a propa-
ganda eleitoral, “vamos crescer muito”.

Marconi, o alvo
Os candidatos à única vaga para

o Senado trabalham para desidratar
o favoritismo de Marconi Perillo. O
consenso entre eles é que, por ter
muitos concorrentes, os votos não
serão concentrados em único nome.
Portanto, as chances são grandes em
vencer, principalmente os que estão
na base de Caiado.

Intolerância radical
Na contramão da civilidade e da

boa política, três vereadores de Senador
Canedo apelaram para o radicalismo
da intolerância de gênero ao criticar,
da tribuna da Câmara, a criação do
Ambulatório Regionalizado do Processo
de Afirmação de Gênero do município.
Daniel Cardoso (PSC) foi o mais radical,
reforçando o preconceito ao afirmar
que: “Se você nasceu homem, peça a
Deus sabedoria para que tire isso de
dentro de você e que te cure, te salve. E
se não conseguir se curar, faça uma
poupança, venda um carro, uma casa,
vá para São Paulo e pague do seu bolso”.
(Especial para O Hoje)

“Fake news”, diz Waldir sobre
recuo por candidatura única 

Agenda deve ocorrer em Anápolis, a cerca de 50 km da Capital 
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“Isso é trabalho da

oposição, daqueles

que estão com medo

que eu vá para as

ruas”, diz Waldir

Xadrez
Wilson Silvestre | (62) 99314-0518          xadrez@ohoje.com.br



OPiniãO n 3

Seguro de responsabilidade
civil em xeque no Brasil

Anderson Silva

Soluções práticas e modernas que destacam
a beleza de ambientes têm sido cada vez mais
utilizadas por proprietários e projetistas. Nesse
sentido, os tetos em gesso ganham força, uma
vez que trazem sofisticação e versatilidade aos
espaços internos. No entanto, não são raros os
casos noticiados em que tetos de estabelecimen-
tos desabam e provocam graves acidentes. Uma
das causas relacionadas é a qualidade dos ma-
teriais e o tipo de arame utilizado para garantir
a sustentação do gesso e a segurança daqueles
que utilizam o espaço.

Atualmente, existem dois principais tipos de
gesso: o convencional, predominantemente puro;
e o acartonado, também chamado de drywall,
que consiste em uma placa feita a partir de
gesso e papel cartão. Para a instalação de ambos,
o arame é utilizado para prender a placa na es-
trutura, formando o forro.

No mercado de construção civil, os arames
destinados a este tipo de aplicação eram ven-
didos generalizadamente, sem especificações
exclusivas para o gesso. Hoje, este cenário mu-
dou. Para evitar a ocorrência de acidentes, é
preciso que os materiais adquiridos estejam
dentro de normas regulatórias, como a ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)
NBR 15758, que estabelece as diretrizes neces-
sárias para projetos e seleção de sistemas cons-
trutivos de paredes em chapas de gesso.

Benefícios dos arames 
adequados em estruturas de gesso

Anteriormente, em parte pela falta de in-
formações, muitos profissionais utilizavam

material inadequado em estruturas de gesso,
sem ao menos saber que influíam uma norma.
Isso perpassa ao fato da vistoria dos órgãos
responsáveis e pela divulgação pública dessas
informações. Se antes bastava um gesso de
qualidade para sustentar e prevenir futuros
incidentes, atualmente, exige-se que constru-
toras e atuantes do setor inspecionem com
muito mais atenção suas obras.

Além da questão de segurança, há outro
ponto fundamental para a escolha dos arames
a serem utilizados na sustentação do gesso: a
sua manutenção. Diversos profissionais da área
de construção civil, ou até mesmo os proprietá-
rios das obras, optam por arames de espessura
menor por serem mais baratos. Entretanto, os
gastos com a manutenção podem ter um peso
ainda maior na balança.

Isto porque alguns fatores externos, como
vento, chuva e umidade, fazem com que as
placas de gesso fiquem muito instáveis e, com
arames de sustentação mais finos, podem surgir
fissuras que exigem manutenção e reparação,
que, por vezes, são mais onerosas do que a pró-
pria instalação do material.

Desta forma, é fundamental garantir que as
estruturas de gesso sejam criadas a partir de
materiais de qualidade
e apropriados para cada
aplicação específica,
com intuito de reduzir
custos de manutenção,
promover benefícios
econômicos e, princi-
palmente, proporcionar
a segurança daqueles
que utilizam o espaço.

Robson Luiz Schiestl Silveira 

Cada vez mais nos deparamos com negati-
vas de indenização sob a alegação de agrava-
mento de risco por excesso de velocidade
nos seguros danos, em especial nos seguros
de responsabilidade civil.  

Pela relevância do tema, nos parece ser con-
veniente fazermos um exame mais cuidadoso
deste cenário, sobretudo em razão do crescente
número de decisões notadamente equivocadas
do Poder Judiciário que reconhecem a validade
destas negativas, as quais esvaziam a função e
a finalidade do seguro de responsabilidade civil,
à medida que interpretam que o excesso de ve-
locidade viola as disposições legais e caracteriza
agravamento intencional do risco.  

Contudo, este entendimento viola as normas
do Código Civil, uma vez que desconsidera a
natureza jurídica do contrato de seguro de res-
ponsabilidade civil, pois pelo contrato de seguro
o segurador assume riscos predeterminados
para garantir o interesse legítimo do segurado,
e no seguro de RC o risco de colisão decorrente
de atos de negligência, imperícia ou imprudência
do segurado é um risco elementar desta moda-
lidade contratual.

Apesar disso, em muitos casos se verifica a
transformação de riscos cobertos (danos causados
a terceiros por negligência, imperícia ou im-
prudência) em “agravamento intencional do ris-
co”, provocando o esvaziamento do objeto da
garantia contratual, pois se os segurados não
incorrerem em erros, desrespeitando o conjunto
de normas que disciplinam o trânsito ou o trans-
porte de cargas por rodovias, não haveria risco
a ser transferido para a seguradora, pois não
ocorreriam os sinistros, que representam a ocor-
rência ou a materialização do risco.

É evidente que o condutor de veículo auto-
motor tem a obrigação de conhecer as leis de
trânsito e tem o dever social de cumpri-las, es-
tando sujeito a multas e penalidades toda vez
que as transgredir. Contudo, o ato ilícito (culposo)
do segurado não pode ser entendido como um
ato de agravamento de risco no seguro de res-
ponsabilidade civil, pois os danos causados pela
conduta negligente e imprudente do segurado,
por desrespeito às normas de trânsito vigentes,
são exatamente o risco coberto no seguro de
responsabilidade civil, e não contrário.

Esta modalidade contratual surgiu e existe
exatamente para dar amparo securitário à con-
duta humana culposa do segurado, a partir da
obrigação legal que ele tem de indenizar quem
sofreu perda ou dano por ele causado ou por

pessoa ou coisa sob sua responsabilidade.
Portanto, o ato culposo do segurado não pode

em nenhuma hipótese ser interpretado ou con-
fundido com um ato de agravamento do risco e,
muito menos, com um ato de agravamento in-
tencional do risco, o qual exige a comprovação
de que o segurado agiu por vontade própria
para poder se beneficiar do valor da garantia.

O seguro de RC sempre esteve fundado nos
atos ilícitos praticados pelo segurado e também
por atos de pessoas pelas quais ele responde.
Como se trata de um seguro patrimonial, o ob-
jetivo não é o ato ilícito em si, mas as conse-
quências dele, em razão da obrigação reparatória
que nasce da ocorrência de um ato de negligên-
cia, imperícia ou imprudência.

Por isso, o ato ilícito cometido pelo segurado,
consistente na inobservância das normas de trân-
sito, é o risco coberto e assumido pela seguradora
no seguro de RC e não um ato de agravamento
intencional de risco, pois as apólices de seguro
de RC, em todas as suas modalidades, sempre
circunscreveram a cobertura do risco àquelas
situações provenientes de ato ilícito culposo.

Esse é o objeto de garantia e o risco predeter-
minado assumido pela seguradora, o que de-
monstra, por si só, o equívoco destas decisões,
pois sendo o ato ilícito um elemento da substância
da garantia securitária, o fato de o veículo segurado
estar trafegando em excesso de velocidade não
significa que houve qualquer modificação nas
condições do risco assumido pela seguradora.

Estas decisões desconsideram a noção ele-
mentar de que a culpa integra os seguros de
responsabilidade civil, sendo o seu elemento
essencial. Por isso, as mesmas invertem a lógica
do seguro de responsabilidade civil, que existe
justamente para cobrir os danos decorrentes
de atos culposos do segurado.

A manutenção deste entendimento implicará
na inviabilização e na própria extinção dos seguros
de responsabilidade civil no mercado segurador
brasileiro, pois não haverá mais risco a ser assu-
mido pelas sociedades seguradoras, e não existe
seguro sem risco, na medida em que não existe
contrato sem causa. A
falta de risco anula o
contrato de seguro.
Além disso, essa impor-
tante modalidade de co-
bertura securitária per-
derá completamente o
seu sentido e deixará de
ser interessante, o que
é um cenário extrema-
mente preocupante.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Anderson Silva é supervi-
sor de uma metalúrgica

Robson Luiz Schiestl Sil-
veira é especialista em Di-
reito de Seguros

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

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

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

{
Esperamos que ele
[Walter] possa
contribuir com todo
o seu futebol, com
tudo o que já fez no
Campeonato Goiano,
no Athletico-PR. 
É um contrato 
normal, não é de
produtividade. 
Ele está aqui 
para nos ajudar
assim como estamos
para ajudá-lo”
Henrique Santos, diretor de futebol
do Goiânia Esporte Clube, sobre a
contratação do atacante Walter
para compor o elenco do Galo Ca-
rijó que vai disputar a Divisão de
Acesso do Campeonato Goiano. “É
uma honra ter o Walter no nosso
grupo”, disse Santos, que espera
poder contar com o jogador já no
domingo (14), na estreia da compe-
tição, contra a Aseev, às 16 horas,
no Estádio Olímpico.

Como o metal impacta a segurança
e a economia da construção civil

@jornalohoje
“Todos os dias eu sinto dor, alguns dias
mais forte e outros dias menos.” o relato
de Márcia Filomena da Conceição, de 40
anos, é o mesmo de 37% dos brasileiros
que sofrem com dor crônica, conforme
dados da sociedade brasileira de estu-
dos da dor (sbed). Márcia foi diagnosti-
cada com fibromialgia em 2015, e desde
então faz tratamento na tentativa de di-
minuir as dores que afetam diretamente
no cotidiano.

@ohoje
Há quase dois anos, um grupo de pesqui-
sadores já acompanhava na China a evo-
lução de um vírus que começava a
infectar humanos. o vírus langya causa
alguns sintomas similares à primeira fase
da covid-19, como febre alta, cansaço e
tosse. “Meu deus mais um que será da
humanidade”, comentou o leitor.

Anzelino Alves (@anzelinoalvesvie)

@jornalohoje
sabine boghici, que foi presa nesta
quarta-feira (10) por dar um golpe de r$
724 Mil contra sua própria mãe, já foi
atriz, cantora e, hoje em dia, é vegetariana
e ativista. A lutadora pela causa animal é
filha de um dos maiores marchands brasi-
leiro e colecionador de arte Jean boghici,
que faleceu em 2015. A suposta golpista
estudou em um dos melhores colégios do
rio de Janeiro e, também, fez carreira
como modelo.

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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O comércio varejista encerrou o primeiro
semestre do ano praticamente no mesmo nível
observado na metade inicial de 2021, quer
dizer, virtualmente não saiu do lugar, depois
de derrapar nos dois finais do período, o que
parece sinalizar um segundo semestre de difi-
culdades. Os indicadores mais recentes da pes-
quisa mensal do comércio, conduzida regular-
mente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostram aparentemente
que a antecipação do 13º salário de aposentados
e pensionistas e a liberação de recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
e do PIS/Pasep tiveram impacto muito reduzido,
quase nulo, sobre as decisões de consumo das
famílias, já que não foram correspondidas por
alguma reação das vendas.

“Em tempos de desemprego ainda ele-
vado, inflação de dois dígitos e aumento
dos juros, as famílias adiam o consumo do
que podem”, avaliam os economistas do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
da Indústria (Iedi). Para eles, “os candidatos
mais frequentes a ‘variáveis de ajuste’ são
os bens de consumo duráveis, que repre-
sentam um gasto expressivo frente ao ren-
dimento da maioria das famílias”. A equipe
do instituto sugere, numa hipótese a ser
ainda checada, que o controle aparente da
pandemia teria estimulado a “recomposição
do consumo de serviços” à disposição das
famílias de renda mais alta, o que, parado-
xalmente, tenderia igualmente a “enfraque-
cer a demanda” por bens duráveis.

As restrições ao crédito, com a escalada
das taxas de juros, combinada com o endi-
vidamento crescente das famílias e algum

incremento da inadimplência, da mesma
forma, podem ter contribuído para minar a
capacidade de consumo, diante da maior
dificuldade para contratar empréstimos e
da destinação de parcelas maiores da renda
pessoal para o pagamento de dívidas. Tudo
somado, o fato concreto é que o setor vare-
jista, em seu conceito restrito ou mesmo no
mais amplo, com inclusão de concessionárias
de veículos e motos, lojas de autopeças e de
materiais de construção, terminou o semestre
com dificuldades evidentes para fazer suas
vendas deslancharem.

Os números, os números
Pelo segundo mês consecutivo, as vendas

do varejo restrito sofreram baixa na com-
paração com o mês imediatamente anterior
e também em relação a idêntico período de
2021. Na saída de abril para maio, o volume
de vendas do setor já havia recuado 0,4%,
depois de ter avançado 0,6% em abril. Em
junho, comparadas a maio, as vendas caíram
1,4%. Tomando os mesmos meses do ano
passado como base de comparação, os volu-
mes vendidos encolheram 0,2% e 0,3% res-
pectivamente em maio e junho, encerrando
o semestre com variação de 1,4%. No varejo
ampliado, o tombo em junho foi mais severo,
numa queda de 2,3% em relação a maio e
de 3,1% sobre junho do ano passado. Para
registro, as vendas no segmento mais amplo
do varejo já haviam recuado 0,7% em maio
(na comparação com o quinto mês de 2021).
No semestre, a pesquisa do IBGE anota va-
riação de apenas 0,3% nesta área, no que
poderia ser caracterizado como estagnação.

2 Comparadas a maio, as
vendas de combustíveis, dos
supermercados, das lojas de
tecidos, roupas e calçados e
ainda de móveis e eletrodo-
mésticos anotaram quedas
de 1,1%, de 0,5%, de 5,4% e
de 0,7% naquela mesma or-
dem. Houve perdas ainda de
3,8%, de 1,7% e de 1,3% para
revistarias, papelarias e li-
vrarias, equipamentos e ma-
teriais de escritório e para
outros artigos de uso pessoal.
2 Igualmente saindo de
maio para junho, o varejo
ampliado registrou a terceira
mensal consecutivo para as
vendas de veículos, motos e
autopeças e para os materiais
de construção. Respectiva-
mente, as perdas chegaram,
em junho, a 4,1% e a 1,0%.
2 Em relação a junho do
ano passado, as lojas de mó-
veis e eletrodomésticos, arti-
gos de uso pessoal e domés-
tico, veículos e motos e de
materiais de construção fo-
ram os destaques negativos,
com perdas, na mesma se-
quência, de 14,7%, de 11,4%,
de 7,1% e de 11,4%. Dadas as
dimensões das quedas e dos
setores afetados, uma das lei-
turas possíveis desses dados
parece sugerir o duplo efeito

sobre as vendas do crédito
mais curto e mais caro e das
perdas salariais por conta da
inflação mais elevada.
2 A despeito da disparada
nos preços dos combustíveis,
anota o Iedi, seu consumo
mostrou algum “dinamismo”,
quando comparado aos mes-
mos períodos do ano passado,
com avanços de 9,8%, 7,2% e
de 7,8% em abril, maio e ju-
nho. “Por serem bens essen-
ciais, há limites para a com-
pressão de seu consumo”,
considera o instituto. Os pos-
tos fecharam o semestre com
aumento de 5,0%.
2 No segmento de hiper e
supermercados, as vendas
têm oscilado mês a mês, al-
ternando bons e maus resul-
tados: caíram 0,9% em abril,
diante de março, avançaram
1,0% em maio e recuaram
0,5% em junho na compara-
ção com os meses imediata-
mente anteriores. Compradas
a junho de 2021, houve cres-
cimento de 1,5%. Mas, no se-
mestre, a variação ficou li-
mitada a 0,4%.
2 O varejo em Goiás regis-
trou tímida reação, em seu
conceito mais amplo, variando
0,4% em junho, comparado a
maio. Mas a reação veio na

sequência de dois meses muito
ruins, com baixas de 3,4% em
abril e de 1,5% em maio, frente
a março e abril respectiva-
mente. No varejo restrito, to-
mando o mês imediatamente
anterior, foram três meses de
resultados negativos, com re-
dução de 1,9%, de 1,7% e de
2,3% em abril, maio e junho.
2 Na comparação com ju-
nho do ano passado, as ven-
das avançaram 1,1% no va-
rejo amplo, com o salto de
13,3% observado para as con-
cessionárias de veículos e
motos contrabalançado pelo
tombo de 17,4% nas lojas de
materiais de construção. No
varejo restrito, as vendas já
haviam caído 2,7% em maio
e encolheram mais 3,8% em
junho, ainda frente aos mes-
mos meses de 2021.
2 Ainda com base em junho
do ano passado, registraram
perdas em junho deste ano as
vendas de combustíveis (-10,3%),
de hiper e supermercados (-
6,0%), de tecidos, vestuário e
calçados (-10,5%) e de móveis e
eletrodomésticos (recuo de
0,1%). O primeiro semestre foi
encerrado com recuo de 0,1%
no varejo restrito e elevação de
4,6% no comércio ampliado.
(Especial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Vendas fecham primeiro semestre
do ano praticamente estagnadas

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. O texto
prevê um salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que
vem e um déficit primário de R$ 65,91 bilhões para as
contas públicas do Governo Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central). O déficit primário
representa o resultado das contas do governo descon-
siderando o pagamento dos juros da dívida pública.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou
que a estimativa é de um crescimento real de 2,5%
para Produto Interno Bruto (PIB - a soma de todos os
bens e serviços produzidos) em 2023. A meta para o Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
que meda a inflação, é de 3,3%, taxa Selic em 10% e
taxa de câmbio média de R$ 5,3 no ano que vem.

A LDO determina as metas e prioridades para os
gastos públicos e oferece os parâmetros para elaboração
do projeto da Lei Orçamentária de 2023 (LOA 2023). O
texto, publicado ontem (10) no Diário Oficial da União,
foi aprovado no Congresso em julho.

De acordo com a Presidência, foi vetada a previsão de
direcionamento de recursos do orçamento do Ministério
da Saúde para a implantação de sistemas fotovoltaicos (de
conversão de energia solar em energia elétrica) em entidades
privadas. “Aparentemente, haveria um desvio de finalidade
pela ausência de relação com a ampliação ou a manutenção
de ações e serviços públicos de saúde”, explicou.

“Foi vetada também a necessidade de devolução dos
recursos não utilizados transferidos aos entes federados
por meio das transferências especiais à União, tendo
em vista que os recursos pertencem ao ente federado
no ato da efetiva transferência financeira”, diz a nota.

Outro veto citado pela Presidência é ao trecho que
possibilita Organizações Sociais receberem recursos
por termo de colaboração ou de fomento, convênio ou
outro instrumento congênere celebrado com entidade
filantrópica ou sem fins lucrativos.

“De acordo com o disposto na Lei nº 9.637, de 15 de
maio de 1998, deveria ser utilizado o contrato de gestão
como instrumento para formar parceria entre o Poder
Público e a organização social”. (ABr)

Inflação nos últimos 12 meses atingiu acumulado de 10,07%

IBGE registra queda de 1,4%
nas vendas do varejo em junho

BALANÇO

Econômica

Salário mínimo
fica sem reajuste
real pelo quarto
ano seguido

Com lance mínimo de R$ 112,6 milhões, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) leva a leilão, em lote único, no próximo dia 10
de novembro, seu antigo edifício-sede, em Brasília. O
prédio está situado no Setor Bancário Sul. O edifício
está desocupado desde o dia 1º de fevereiro deste ano.

Os serviços mínimos necessários para preservação
da integridade do estado da edificação estão sob a
gestão do condomínio, com a contratação de um síndico
profissional e empresa de prestação de serviço de ad-
ministração predial especializada, esclarece o edital.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas,
nacionais e estrangeiras, à exceção dos empregados ou
dirigentes das empresas do Sistema BNDES. A operação
está vedada também a licitantes que tenham sofrido de-
cretação de falência, dissolução, liquidação ou insolvência
civil; que estejam cumprindo penalidade de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o BNDES; que tenham sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública ou estejam cumprindo penalidade de impedimento
de licitar e contratar com a União Federal; ou que estejam
em recuperação judicial, entre outros casos.

O edital foi publicado ontem (10). As dúvidas refe-
rentes ao edital devem ser encaminhadas à Gerência
de Licitações e Contratos 2 do banco, até dois dias úteis
antes da data de abertura da sessão pública, através
do e-mail da instituição financeira. As respostas serão
divulgadas no endereço eletrônico do BNDES.

O edifício tem 22 pavimentos, sendo dois subsolos,
térreo, sobreloja e 18 andares superiores, com área
construída de 19,175 mil metros quadrados e área pri-
vativa de 14,831 mil metros quadrados. Sua construção
data do início de 1960. Tem estrutura convencional de
concreto armado e fechamentos em alvenaria. (ABr)

BNDES leva a
leilão antigo
edifício-sede

O comércio varejista no
país registrou queda de 1,4%
no volume de vendas, na pas-
sagem de maio para junho.
Esta é a segunda redução se-
guida no setor, que, com isso,
acumula retração de 0,8% em
dois meses, na comparação
com o bimestre anterior. Os
dados da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC) foram divul-
gados ontem (10) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). 

De acordo com o instituto,
o resultado de junho é o pior

desde dezembro, quando as
vendas registraram queda
de 2,9% na comparação men-
sal. No acumulado do ano,
houve alta de 1,4% frente ao
mesmo período de 2021. Já
nos últimos 12 meses, a per-
da foi de 0,9%. Na compara-
ção com junho do ano pas-
sado, a queda foi de 0,3%.

Por outro lado, a receita
nominal apresenta alta em to-
das as comparações. De maio
para junho subiu 0,2%, em re-
lação ao mesmo período de
2021 a alta é de 17,1%, o acu-

mulado de 2022 é de 16,9% e
no acumulado de 12 meses a
receita nominal do comércio
subiu 13,5%.

A retração nas vendas no
mês ocorreu em sete das oito
atividades analisadas. As maio-
res influências foram nos se-
tores de tecidos, vestuário e
calçados (-5,4%) e em hiper e
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo (-
0,5%). Livros, jornais, revistas
e papelaria tiveram queda de
3,8% e Combustíveis e lubrifi-
cantes caíram 1,1%. (ABr)

4 n ECONOMIA GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com



POLÍTICA  n 5

Francisco Costa

O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia Gustavo Mendanha
(Patriota) foi o primeiro can-
didato ao governo de Goiás a
declarar o patrimônio no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).
Ao Divulga Contas, do TSE,
constam R$ 946.133,99 em
bens. A declaração foi realizada
na terça-feira (9). Até a manhã
de quarta-feira (10), ele ainda
era o único no site – no começo
da tarde, o postulante do Novo,
Edigar Diniz, informou cerca
de R$ 1 milhão, enquanto o
vice dele, Jamil Said, R$ 4,4
milhões.  

Na discriminação dos bens
de Mendanha constam: um
apartamento (R$116.914); de-
pósito bancário em conta-cor-
rente no País (R$ 10.775,86);
depósito bancário em conta-
corrente no País (R$ 3.330,72);
terreno (R$ 19.900,85); veículo
automotor terrestre: caminhão,
automóvel, moto, etc. (R$
106.500); depósito bancário em
conta-corrente no País (R$
4.368,01); depósito bancário
em conta-corrente no País (R$
1.522); casa (R$ 294.000); casa
(R$ 360.733,66); e mais um ter-
reno (R$ 28.088,89).

O próprio Gustavo anun-
ciou o registro da candidatura
com a declaração de patrimô-
nio. “Disseram que eu não te-
ria partido, disseram que eu
renunciaria, disseram que eu
não teria chapa, disseram que
eu não seria candidato… Can-
didatura registrada. E agora,
o que vão dizer?”, escreveu
no Twitter.

Vale citar, em 2020, quan-
do disputou à reeleição para
prefeito de Aparecida, Gus-
tavo declarou R$ 368.435,31.
À época, ele listou depósitos
bancários, uma casa e um
apartamento. 

Vice de Mendanha
Da mesma forma, também

consta a declaração de bens
do candidato a vice de Men-
danha, o ex-deputado federal
Heuler Cruvinel (Patriota). O
patrimônio do político no TSE
é de R$ 2.569.252,05.

No detalhamento: depósito
bancário em conta-corrente
no País (R$ 1.235,14); aparta-
mento (R$ 310.000); aparta-

mento (R$ 300.000); outras
aplicações e investimentos (R$
105.000); outras aplicações e
investimentos (R$ 10,00); apar-
tamento (R$ 320.000); outras
aplicações e investimentos (R$
68.624,95); outras aplicações
e investimentos (R$ 7.358,15);
depósito bancário em conta-
corrente no País (R$ 70.966,70);
apartamento (R$ 315.000); ou-
tros bens imóveis.

(R$ 1.000.000); outras apli-
cações e investimentos (R$
797,41); outras aplicações e
investimentos (R$ 10,00); con-
sórcio não contemplado (R$
70.249,70). 

Tanto a situação da candi-
datura da chapa, quanto do
partido e coligação estão aguar-
dando julgamento. A campa-
nha, de fato, só começa em 16
de agosto. As eleições serão
em 2 de outubro.

Convenção
Na última sexta-feira (5), o

Patriota oficializou Gustavo
Mendanha na disputa ao go-
verno de Goiás, Heuler Cruvi-
nel na vice e o deputado federal
João Campos (Republicanos)
ao Senado. No dia, ao lado da
esposa, Mayara Mendanha, o
ex-prefeito de Aparecida con-
fessou que estava “ansioso”
para  consolidar os nomes que
compõem a chapa. 

Questionado sobre a esco-
lha de Heuler, Gustavo afir-
mou que buscava alguém que
desse sustância à chapa. “Heu-
ler é do agro, vai trazer essa
representação para a nossa

campanha, além de somar
muito nesse processo eleito-
ral”, explicou. Mendanha tam-
bém ressaltou a questão reli-
giosa, quando afirmou que
ele e João Campos são evan-
gélicos, mas gostariam de ter
um nome católico no grupo. 

Campos, por sua vez, des-
tacou o tom da campanha.
“Nós vamos fazer uma cam-
panha alegre, limpa, respeitosa
e de muito diálogo. Eu e Gus-
tavo Mendanha estamos com
o mesmo próposito, mesmo
projeto, a mesma vontade e o
mesmo compromisso com a
nossa gente, então estaremos
juntos em toda a campanha.”

Levantamento
Vale citar, o último levan-

tamento do Instituto de Pes-
quisa de Opinião e Mercado
FoxMappin, do grupo O HOJE
(28/7), mostra que o governa-
dor Ronaldo Caiado (União
Brasil) segue na dianteira com
34,1% das intenções de voto.
Em segundo lugar vem Gusta-
vo Mendanha, com 23%, e Vi-
tor Hugo (PL) com 14,3%.

Como o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB) ainda
não tinha definido disputa
ao Senado, ele ainda apare-
cia com 8,8% das intenções
de voto. Depois, com 4,8%,
Cintia Dias (Psol). 2,93%
apontaram Wolmir Amado
(PT) como favorito, e, por
fim, 0,20% depositaram a
confiança em Edigar Diniz.
Do total, 9,07% dos entre-
vistados não souberam res-

ponder ou preferiram não
opinar. 2,24% disseram que
vão votar branco ou nulo. 

A pesquisa do Instituto
FoxMappin foi realizada en-
tre os dias 18 e 22 de julho.
Para aferição dos resultados
foram entrevistadas 1.025
pessoas residentes em Goiás
e maiores de 16 anos. O le-
vantamento foi realizado por
meio de entrevistas pessoais,
telefônicas e com formulários
digitais enviados a grupos
segmentados. Ao todo, 110
municípios goianos foram
consultados. A taxa de con-
fiança dos números é de 95%.
A margem de erro é de 3%
para mais ou menos. 

A maior fatia dos entre-
vistados pelo FoxMappin pos-
sui de 40 a 59 anos (44,2%).
Na sequência aparecem os
eleitores com idade entre 25
e 39 anos (36,4%). De 16 a 24
anos foram 11,3% dos entre-
vistados. Com mais de 60,
7,9%. Quanto à escolaridade,
a maior fatia (41,7%) possui
ensino superior completo.
24,3% possuem ensino médio
completo e outros 13,8% de-
clararam superior incompleto
quando questionados. Médio
incompleto soma 7,1% dos en-
trevistados. Na sequência apa-
recem fundamental completo
(6%) e fundamental incom-
pleto (4,9%). Declarados anal-
fabetos foram 0,4% e 1,3%
disseram ler e escrever. A pes-
quisa está registrada no Tri-
bunal Regional Eleitora (TRE-
GO) sob n° GO-01212/2022.

Em Goiás, três candidatos
ao Senado de Goiás já fizeram
o registro no TSE e declararam
os bens até a manhã de quar-
ta-feira. Dois deles são da base
do governador Ronaldo Caiado
(União Brasil): o deputado fe-
deral Delegado Waldir Soares
(União Brasil) e o presidente
estadual do PP Alexandre Bal-
dy. O terceiro é o ex-governa-
dor Marconi Perillo (PSDB). 

Alexandre Baldy declarou R$
3.162.750,91. Os maiores valores
são um apartamento de R$ 1,325

milhão e outro R$ 1 milhão em
“créditos e poupança vincula-
dos”. O delegado Waldir, por sua
vez, informou R$ 1.104.283,79
em bens. Entre os itens, constam
duas casas: uma de R$ 480 mil e
outra de R$ 30 mil. 

Já o ex-governador Mar-
coni Perillo declarou o maior
valor patrimonial: R$
7.352.616,86. Os itens mais ca-
ros são dois apartamentos,
sendo um de R$ 2.167.143,30
e outro R$ 1.577.149,54. (Es-
pecial para O Hoje)

3 nomes ao Senado informaram patrimônio ao TSE

Vice de Gustavo,
Heuler Cruvinel
informou ter
R$ 2.569.252,05
em patrimônio à
Justiça Eleitoral

Mendanha registra candidatura
e declara R$ 946 mil em bens

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Reprodução 

“Disseram que eu

não teria partido,

disseram que eu

renunciaria,

disseram que eu não

teria chapa,

disseram que eu não

seria candidato…

Candidatura

registrada. E agora,

o que vão dizer?”,

declarou Gustavo

Mendanha

Dois são da base de Caiado: Delegado Waldir e
Alexandre Baldy. O terceiro é Marconi Perillo

Marcelo Camargo, Luis Macedo/Câmara dos Deputados e Reprodução
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Ricos e pobres
Faltavam eles: Jair Bolsona-

ro (PL) e o vice Braga Netto.
Ontem ambos divulgaram no
site do TSE seus patrimônios
declarados. O presidente da
República listou 13 bens, entre
eles quatro casas e um aparta-
mento, no valor total de R$
2.317.554,73 – diferença de pou-
co mais de R$ 30 mil do oficia-
lizado em 2018. Já o vice na
chapa, General Braga Netto,
declarou oito bens, cuja lista
cita, entre outros itens, dois
apartamentos e R$ 43.694,13
em conta corrente no exterior.
No total, R$ 1.631.986,81. O can-
didato mais rico é Felipe D'avila
(NOVO), com R$ 24.619.627,66
declarados. Em segundo lugar
está o ex-presidente Lula (PT),
com R$ 7.423.725,78; seguido
de Ciro Gomes (PDT) – com R$
3.039.761,97 – e Simone Tebet
(MDB), que possui R$
2.323.735,38. Sofia Manzano
(PCB) declarou R$ 498.000; Vera
Lucia (PSTU) tem R$ 8.805,00;
e Leonardo Péricles (UP), o
mais humilde, módicos R$
197,31 numa conta.

BC Rio é Langoni
Chefão do Governo, o mi-

nistro da Economia, Paulo Gue-
des, batizou de Carlos Langoni
o edifício sede do Banco Cen-
tral no Rio de Janeiro. Langoni
merecia mais, como ex-presi-
dente do BC, vítima de Covid-
19 em 2021. O Governo e Gue-
des dão tanta atenção para o
banco no Rio que deixaram a
Aeronáutica e a ANAC extin-
guirem o heliponto da cober-
tura este mês – usado também
por outros órgãos e autorida-
des federais na capital.

Brasil do Século 21
Desde que o Brasil se fez

País, gaúchos e catarinenses
trocam provocações. Mas o
embate histórico conota ter
chegado à academia. O Curso
de pós-graduação em Geogra-
fia da Universidade Federal
de Santa Maria (RS) presenciou ontem a apresentação
online da tese do aluno Diego Miranda Nunes. Ele apre-
sentou à banca de sete professores o tema “Ciberespaço
e Espacialidade dos Corpos Gordos de Homens Gays no
contexto de Florianópolis – SC”. Isso mesmo que você
leu. Até o fechamento da Coluna não tivemos informações
do conteúdo e se foi aprovado. Procuramos também o
aluno para elucidar esse título, sem sucesso.

Baixou a bola
Ex-jogador de futebol e campeão mundial, Romário

Faria (PL) – que disputa pela segunda vez o Senado do
Rio de Janeiro – empobreceu desde que foi eleito
senador em 2014, quando mencionou ao TSE bens no
total de R$ 1.311.189,82. Quatro anos depois, um salto:
candidato ao Governo do Rio, o “Baixinho” listou 13
bens ao valor de R$ 5.583.493,30. Mas ontem apareceu
no portal do TSE com patrimônio de R$ 684.228,11. 

Sistema $
Foi um corre-corre no SESC-DF ontem com a notícia

revelada aqui de que o custo para a entidade do plano
de saúde dos funcionários saltou de R$ 17 milhões para
R$ 28 milhões. O caso pode chegar aos órgãos fiscaliza-
dores, como Ministério Público Federal e o Tribunal de
Contas da União, que têm poder, por lei, de fiscalizar a
verba do chamado Sistema S. O TCU e o MP já investigam
investimentos do SENAC-DF.

Geração Z investe
A Geração Z é a que mais recorre à internet para

entender melhor sobre investimentos, criptomoedas
e ações, segundo dados do Raio X do Investidor
Brasileiro, pesquisa realizada pela Associação Bra-
sileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais. Quando questionados sobre o principal
meio utilizado para fazer um aporte, o aplicativo
do banco foi a resposta de 54% dos investidores da
turma dos 16 a 25 anos. Outros 15% preferem ir ao
banco pessoalmente, e 11% o fazem por apps de
corretoras. (Especial para O Hoje)

Izadora Rezende 

Durante sessão plenária na
Câmara de Goiânia, na quar-
ta-feira (10), o vereador San-
tana Gomes (PRTB) levantou
uma pauta que esquentou os
ânimos dos parlamentares. Se-
gundo ele, existe um grupo
que quer derrubar o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz (Re-
publicanos). A tentativa, desta
vez, seria por meio de uma
exoneração forçada do chefe
de gabinete, José Firmino, a
pedido da cúpula nacional do
Republicanos. Santana infor-
mou que o governador Ronal-
do Caiado (União Brasil) per-
guntou ao presidente do PRTB,
Denes Pereira, se Firmino ha-
via sido “derrubado” da pre-
feitura, pelo “povo de Brasília”.   

O vereador explicou que li-
gou para Rogério Cruz a fim
de confirmar esta informação,
que foi negada. De acordo com
ele, Rogério Cruz disse que
esse pedido já foi feito várias
vezes, mas que com ele não
funciona dessa forma. 

A prefeitura de Goiânia tem
vivido uma sequência de bai-
xas nos últimos dias, tendo
sido duramente criticada, por
exemplo, na volta dos traba-
lhos legislativos na Câmara
Municipal, no início do mês
de agosto. Já havia sido ante-
cipado pelo O HOJE que have-
riam outras situações assim. 

Há um movimento, por par-
te dos vereadores, para que
os membros da cúpula do Re-
publicanos de Brasília sejam
substituídos no Paço Municipal,
ao passo que dificultam a co-
municação do legislativo com
o executivo. Alguns vereadores
definiram os secretários como
“truculentos, indisponíveis

para o diálogo e sem cordiali-
dade”. 

Talvez, por esta razão, a
saída de Firmino seja vista
como um grande problema,
já que, de acordo com alguns
parlamentares, ele é o único
na gestão de Rogério que os
recebe e está aberto ao diálo-
go. O vereador Clécio Alves
(Republicanos) afirmou que
José Firmino “é um homem
leal, honrado, que serve ao
governo e ao prefeito Rogério
Cruz como poucas vezes vi ta-
manha lealdade. Eu espero
que isso seja um balaio de en-
saio. Se caso o prefeito Rogério
Cruz cometer esse crime –
exonerar Firmino – vai pagar

um preço na vida, não só como
prefeito, mas na vida, que ele
nunca vai conseguir reparar”,
concluiu. 

O vice-prefeito de Goiânia,
Romário Policarpo (Patriota)
foi cobrado para interceder
a favor junto ao prefeito. Em
tom ácido, Santana pontuou
que se for preciso “jogar na
lama”, ele vai. “É meu am-
biente. Se eu for para a lama,
eu levo todo mundo. Eu tenho
papel para levar todo mundo.
Estou pronto para o jogo. Eu
estive com o senador Demós-
tenes Torres e ele tem infor-
mação dessa prefeitura e do
Ministério Público que até
Deus duvida”, disse. 

Mais um 
Em meio às polêmicas do

excesso de envolvimento da
cúpula nacional do Republi-
canos na gestão de Rogério
Cruz, mais uma exoneração
aconteceu. Nome forte do par-
tido em Brasília, Arthur Ber-
nardes, foi exonerado do Es-
critório de Prioridades Estra-
tégicas da Prefeitura de Goiâ-
nia, onde ocupava o cargo de
secretário. A exoneração foi
publicada no Diário Oficial do
Município, da última terça-fei-
ra (9).

Nova roupagem
Assim como revelado pela

coluna Xadrez, do jornal O
HOJE, o jornalista Wilson Sil-
vestre apurou que as últimas
decisões do prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos),
trocando algumas peças chaves
no tabuleiro político da gestão
da Capital, sugerem que ele
agora controla totalmente a
máquina municipal. “O prefeito
não será mais surpreendido
com ações administrativas sem
a sua anuência e que provoque
desgastes político em sua ima-
gem”, contou um aliado.

Rogério Cruz está tentando
colocar fim aos rótulos que re-
cebeu desde o início da gestão,
de prefeito que “terceirizou a
gestão” e também de ‘para-
quedista” político. Agora, ele
quer ser visto como prefeito
de forma integral, sendo o res-
ponsável pelas estratégias po-
líticas junto aos vereadores.
(Especial para O Hoje)

O mais recente
motivo para alarde
dos parlamentares
foi a possibilidade
de exoneração de
José Firmino, chefe 
de gabinete de
Rogério Cruz 

A ministra substituirá o presidente Luiz Fux em setembro. Os
dois estão no STF desde 2011, indicados por Dilma Rousseff

O vereador Santana Gomes diz que um grupo de vereadores quer derrubar o prefeito Rogério Cruz

A ministra Rosa Weber foi eleita na última quarta-
feira (10) presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
A posse dela está marcada para o dia 12 de setembro. O
ministro Luís Roberto Barroso foi eleito vice-presidente.

Ambos foram eleitos por 10 votos a um. A eleição é
feita entre os próprios ministros do tribunal e são pro-
tocolares. O STF adota para a sucessão de seus presidentes
um sistema de rodízio, baseado em antiguidade.

Rosa substituirá o ministro Luiz Fux na presidência
da Corte mas, diferente dos presidentes anteriores, não
cumprirá dois anos de mandato, pois deve se aposentar
em outubro de 2023 ao completar 75 anos.

“Essa tradição não ofusca, não inibe, não prejudica
o fato de eu estar sensibilizada pelo voto de confiança
de vossas excelências. Exercer a chefia do Poder Judi-
ciário, para uma juíza de carreira como eu, que está há
46 anos, é uma honra inexcedível”, afirmou a ministra.

“Em especial nesses tempos tumultuados que nós
estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um
imenso desafio”, continuou.

“Vou procurar desempenhá-lo com toda serenidade e
com a certeza do apoio de vossas excelências, que para
mim será fundamental. E sempre na defesa da integridade
e na soberania da Constituição e do regime democrático.”

A ministra está no Supremo Tribunal Federal desde
2011, quando foi indicada pela então presidente Dilma
Rouseff (PT). Em 2018 ela presidiu o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e comandou as eleições daquele ano.
(Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Rosa Weber 
é eleita nova
presidente do STF

Após baixas, vereadores querem
evitar novas interferências no Paço

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com
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Breno Modesto

Na última terça-feira (9), o
Atlético Goianiense escreveu
mais um capítulo de sua cam-
panha histórica na Copa Sul-
Americana. Jogando no Estádio
Serra Dourada, o time coman-
dado pelo técnico Jorginho vol-
tou a vencer o Nacional, do
Uruguai. Desta vez, por 3 a 0,
fechando o confronto com os
uruguaios com 4 a 0 no agre-
gado e chegando, pela primeira
vez desde a sua fundação, à
fase semifinal da competição
internacional.

Com dois gols em solo goia-
no e um na partida disputada
no Uruguai, o atacante Luiz
Fernando foi decisivo no con-
fronto. Em entrevista à repór-
ter Nathália Freitas, da rádio
Sagres 730, o jogador classifi-
cou sua noite como espetacular
e não escondeu sua felicidade
por ajudar neste momento his-
tórico do Rubro-Negro.

“Fico muito feliz por essa
noite, onde eu pude marcar
dois gols no Serra Dourada,
que é um lugar onde eu fui
muito feliz. E poder ajudar o
Atlético Goianiense a fazer his-
tória na Sul-Americana é uma
gratificação enorme. Fico até
sem palavras para dizer, mas

esse clube merece. Foi uma
noite espetacular. Acabei sendo
expulso, mas não vai fazer
com que a noite deixe de ser
especial para mim, não”, disse
Luiz Fernando à Sagres.

Apesar dos dois gols, Luiz
Fernando acabou não sendo
eleito pela Conmebol como o
melhor em campo, pois, já no
fim, aos 45 minutos do segundo
tempo, acabou sendo expulso.
À Sagres, o camisa 18 cita que
estava sendo provocado pelos

adversários, que diziam que
bateriam e quebrariam as per-
nas dele e dos companheiros.

“Os caras (do Nacional) já
estavam falando muito que ia
bater, que ia quebrar a perna
e, quando o cara bateu em
mim, eu fui virar e pegou nele.
Acho que nem pegou no rosto,
mas o juiz veio “seco” para me
expulsar e não foi nem olhar
o VAR. Agora, é esfriar a cabeça,
porque ficar de fora do pri-
meiro jogo da semifinal é mui-

to duro, mas meus companhei-
ros vão estar lá e estarei na
torcida por eles”, contou Luiz
Fernando à Sagres.

Próximo adversário
Na semifinal, o Atlético Goia-

niense enfrentará o São Paulo,
que eliminou o Ceará. Os con-
frontos ainda não têm datas e
horários definidos. A Conmebol
deve divulgá-los até o fim desta
semana ou no início da próxi-
ma. O que se sabe é que o pri-

meiro jogo acontecerá no Es-
tádio Serra Dourada, em Goiâ-
nia, e o segundo e decisivo será
no Morumbi, em São Paulo. 

Brasileirão
Pelo Campeonato Brasileiro,

onde ocupa a 19ª colocação,
com 20 pontos conquistados,
o próximo compromisso é no
sábado (13). Às 21h, os coman-
dados de Jorginho enfrentarão
o Botafogo, fora de casa.  (Es-
pecial para O Hoje)

Artilheiro contra o
Nacional, Luiz
Fernando classifica
noite como
“espetacular”

Além dos atacantes Luiz
Fernando, autor de dois gols,
e Churín, com três assistên-
cias, quem ajudou o Atlético
Goianiense a fazer 3 a 0 no
Nacional, do Uruguai, no jogo
de volta das quartas de final
da Copa Sul-Americana, foi o
volante Baralhas, que marcou
o segundo tento atleticano
contra os uruguaios.

Após o término do confron-
to, o jogador, em entrevista à
repórter Nathália Freitas, da
rádio Sagres 730, brincou, di-
zendo que, às vezes, consegue
tirar um coelho da cartola, re-
ferindo-se ao gol marcado. Além
disso, Baralhas afirmou que
este é um momento muito feliz
vivido pelo clube rubro-negro.

“Às vezes, a gente consegue
tirar um coelho da cartola.
Brincadeiras à parte, estou feliz

pela classificação e pelo mo-
mento que o clube está viven-
do. Creio que vamos sair da
situação (de zona de rebaixa-
mento) no (Campeonato) Bra-
sileiro. Então, é um momento
de orgulho para nós, pelas par-
ticipações nas copas (do Brasil
e Sul-Americana), onde esta-
mos indo muito bem. Então, é
um momento de felicidade”,
comentou Baralhas à Sagres.

O camisa 5 fez questão de
dedicar o tento anotado à
mãe, Luciana, que completou
mais um ano de vida na últi-
ma segunda-feira (8).

“O aniversário da minha
mãe foi ontem (segunda-fei-
ra). Então, eu queria dedicar
este gol a ela. Não comentei
nada com ela antes, para
não criar uma pressão. Ima-
gina se eu falo que vou fazer

um gol e não faço. Eu ia apa-
nhar quando chegasse em
casa, lá em Botucatu”, disse
o volante à Sagres.

Por fim, Baralhas falou a
respeito de seu momento in-
dividual, onde é titular abso-
luto do meio de campo atleti-
cano, classificando-o como
“muito feliz”. De acordo com
o atleta, o começo foi difícil,
porém, ele não se abateu, pois
sabia que sua hora chegaria.

“Quando cheguei (ao Atlé-
tico), tive um pouco de difi-
culdade. Mas não desisti. Con-
tinuei trabalhando. Eu sabia
que a minha hora chegaria.
Então, também estou muito
feliz pelo momento que estou
vivendo. A palavra que define
o momento é felicidade”, fi-
nalizou Baralhas. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Luiz Fernando marcou três dos quatro gols do Dragão no confronto contra o Nacional do Uruguai, um em Montevidéu e dois em Goiânia

Baralhas marcou o segundo gol do Atlético-GO contra o Nacional na vitória por 3 a 0 no Serra Dourada

Para enfrentar o Londri-
na, 5º colocado da competi-
ção, nesta sexta-feira (12),
às 19h, no Serra Dourada, o
Vila Nova, 18º, espera contar
com o apoio da torcida. Por
isso, a exemplo do que fez
no jogo diante do Ituano,
também no Serra Dourada,
o Tigre colocou os ingressos
a valores promocionais. 

Os ingressos custam en-
tre R$ 20 (inteira – arqui-
bancada) e R$ 60 (inteira –
cadeira). A meia entrada
custa, respectivamente, R$
10 para arquibancada e R$
30, para cadeira, e o bene-
fício é garantido com Ca-
misa do Vila Nova ou Car-
teira ID Jovem. As mulheres
entram de forma gratuita,
sem necessidade de ingres-

so, direto nas catracas.
Já a torcida visitante

terá à disposição o setor
Cadeira Sul, com ingressos
no valor de R$ 60 a inteira
e R$ 30 a meia-entrada,
sendo a meia-entrada vá-
lida somente com apresen-
tação de Carteirinha ID. 

Os ingressos podem ser
adquiridos online, por
meio do site do Vila, e nos
pontos de venda: Loja Na-
ção Colorada, no Setor Uni-
versitário, no Empório das
Bebidas, no Jardim Vila
Bela e no Tio Bák Noroeste,
no Shopping Perimetral
Open Mall. Além disso,
também haverá venda na
Bilheteria do Estádio.
(Maiara Dal Bosco, espe-
cial para O Hoje) 

Tigre faz promoção de
ingressos para jogo
contra o Londrina

VILA NOVA

Baralhas vibra com 
momento e dedica gol à mãe

ATLÉTICO-GO

Alan Deyvid/Atlético-GO

NoitE espetacular

Heber Gomes

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022
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TABELA DE JOGOS

jogos de Hoje (11)
coPA sUL-AMeRIcANA
INTeRNAcIoNAL X MeLgAR

BeIRA-RIo, 19H15

LIBeRTAdoRes
esTUdIANTes X ATHLeTIco
joRge LUIs HIRscHI, 21H30

seXTA-FeIRA (12)
seRIe B

VILA NoVA X LoNdRINA
seRRA doURAdA, 19H

BAHIA X ITUANo
FoNTe NoVA, 21:30

BRUsQUe X PoNTe PReTA
AUgUsTo BAUeR, 21:30

ALeMÃo
FReIBURg X BoRUssIA doRTMUNd

eURoPA-PARK sTAdIoN, 15:30

FRANcês
NANTes X LILLe

LA BeAUjoIRe, 16H

LA LIgA
osAsUNA X seVILLA

eL sAdAR, 16H

sáBAdo (13)
séRIe A

coRINTHIANs X PALMeIRAs
Neo QUíMIcA AReNA, 19H

goIás X AVAí
HAILé PINHeIRo, 16:30
cUIABá X jUVeNTUde

AReNA PANTANAL, 20:30
BoTAFogo X ATLéTIco-go

NILToN sANTos, 21H

séRIe B
VAsco X ToMBeNse-Mg

sÃo jANUáRIo, 11H
cRUzeIRo X cHAPecoeNse
MANé gARRINcHA, 16:30

cRB X gRêMIo
ReI PeLé, 20:30

oPeRáRIo-PR X sAMPAIo coRRêA-MA
geRMANo KRÜggeR, 11H

sPoRT X csA
ILHA do ReTIRo, 16H
gUARANI X NáUTIco

BRINco de oURo, 18:30
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Maiara Dal Bosco 

Depois de empatar sem gols
com o Tombense, fora de casa,
na última terça-feira (9), o Vila
Nova, que voltou para Goiânia
com um ponto conquistado,
chegou a 14 empates na Série
B. Sobre a partida, o técnico
Allan Aal destacou que o Tigre
teve o controle praticamente
total do jogo, com as melhores
oportunidades. Mas, para o co-
mandante do Tigre, que não
perde há cinco jogos - são qua-
tro empates e uma vitória -
nas últimas rodadas, a sorte
poderia ter ajudado mais a
equipe no confronto contra a
equipe mineira.

“Se existe sorte, acho que
hoje ela poderia ter pendido
para nosso lado. Essas bolas
na trave, defesas do goleiro,
situações ali em que a gente
poderia ter definido a partida
e não conseguiu definir, tam-
bém por mérito do adversário.
Acredito que com um pouqui-
nho mais de tranquilidade tam-
bém a gente conseguiria sair
com a vitória. Tivemos o con-
trole do jogo”, afirmou Aal.

O técnico do Vila Nova tam-
bém ressaltou o que ficou de
positivo, após o empate em
Minas Gerais. “Fica de positivo
o nosso desempenho, mesmo
num gramado muito ruim,
que atrapalhou muito, a gente
conseguiu dominar a partida,
jogando contra uma equipe
difícil, que joga em casa pro-
pondo, buscando a vitória. Se
alguém tivesse que sair com
os três pontos do jogo, sería-

mos nós, mas valorizamos esse
ponto conquistado fora de
casa”, declarou. 

Aal também frisou que o
Tigre segue em busca dos três
pontos sempre, seja jogando
em casa ou fora. “O que eu te-
nho que valorizar é o fato de
buscar a vitória, e, por situa-
ções do futebol a gente não
conseguir. Não tem como você
controlar o fato de a bola bater
na trave, de por poucos centí-

metros a bola não entrar, uma
defesa muito boa do goleiro,
e até mesmo algumas tomadas
de decisões que a gente pode-
ria ter um pouco de tranqui-
lidade”, disse, reafirmando
que leva de positivo que a
equipe está no caminho certo.
“Estamos somando pontos e
cada vez mais próximos de
sair dessa zona [de rebaixa-
mento] tão incômoda para to-
dos nós”, finalizou. 

Agora, o Vila Nova volta a
entrar em campo nesta sexta-
feira (12), diante do Londrina,
no Serra Dourada. A partida,
válida pela 24ª rodada da Série
B, está marcada para às 19h.
(Especial para O Hoje)

Técnico do Vila Nova destacou a atuação da equipe,
que não perde há cinco jogos, e vê Tigre cada vez

mais perto de deixar a zona de rebaixamento 

“tivEmos o coNtrolE do jogo”, diz
Allan Aal após empate diante da Tombense 

Após empate sem gols fora de casa, treinador Allan Aal elogia desempenho do Vila Nova na partida contra a Tombense na cidade mineira de Muriaé 

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2022
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Vila Nova FC
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Sabrina Vilela

O Estado de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO), promove cam-
panha de vacinação para a
poliomielite e outras 17 vaci-
nas que fazem parte do es-
quema vacinal até o dia 9 de
setembro. Embora o público
alvo seja as crianças - polio-
mielite para crianças de 1 ano
a 5 anos e as outras até a idade
de 15 anos -, nada impede que
pessoas acima da faixa etária
atualizem o cartão. 

Basta chegar em qualquer
posto de saúde e verificar a
disponibilidade da dose. O dia
D de vacinação será realizado
no dia 20 de agosto, e todos
os postos estarão com funcio-
namento normal para receber
a população. A meta da Ses é
alcançar no mínimo
11.572.563 crianças menores
de 5 anos. Não é necessário
aguardar o intervalo da vaci-
na contra a Covid-19. 

Gerente de Imunização da
SES-GO, Clarice Carvalho ex-
plica que a poliomielite é co-
nhecida como paralisia in-
fantil. Desde 1989 não há re-
gistro de casos da doença no
Brasil. Ela esclarece que tra-
ta-se de uma doença grave
que pode levar a hospitaliza-
ção e ao óbito. Uma das for-
mas mais importantes para
a prevenção dessa doença é
a vacinação.  Por isso, as au-
toridades de saúde alertam
a população e os pais da im-
portância de vacinar as crian-
ças para prevenir a doença. 

Contudo, ao longo dos anos
as coberturas vacinais estão
em queda. No Brasil, a dimi-
nuição da cobertura começou
em 2015, ou seja, a imuniza-
ção mínima recomendada
pelo Ministério da Saúde, que
é de 95%, não é atendida no
Estado de Goiás. Isso traz risco
para a reintrodução dessa
doença no país e no Estado. 

Esquema vacinal 
e falta da BCG

Para as crianças que já es-
tiverem com a caderneta em
dia, inclusive com  a da polio-
mielite, é possível receber a
dose da vacina oral da vacina.
A poliomielite é uma doença
oral fecal que pode pegar ao
entrar em contato com objetos
contaminados, ao falar, tossir
e espirrar. A gerente esclarece
que as crianças são o público
mais exposto porque ainda
não desenvolveu o hábito de
higienização das mãos de for-
ma correta e outras medidas.
As doses da vacina de polio-

mielite são três, que são to-
madas aos 2 meses de idade, 4
meses e depois o reforço oral. 

Algumas sequelas que o
problema acarreta são difi-
culdade para andar, proble-
mas para respirar, atraso no
desenvolvimento da criança
e até a morte. Os sintomas
mais comuns são febre alta,
mal estar, diarreia, vômitos,
espasmos e a paralisação co-
meça a se manifestar nos
membros inferiores. 

Disponibilidade menor
A gerente garante que as

unidades de saúde estão pron-
tas para receber a população
para a atualização do cartão.
No entanto, a BCG vem para
Goiás e para o resto do país

em número menor disponível
para que o Ministério consiga
fazer uma distribuição de do-
ses. “A gente tem trabalhado
com os municípios de forma
estratégica para conseguir
atender a essas demandas.
Nesse momento precisa entrar
em contato com as secretarias
de saúde sobre as salas de
vacina”, informa Carvalho.

Diretora de Vigilância em
Saúde da Secretaria Municipal
de Saúde de Goiânia, Grécia
Carolina Pessoni diz que Goiâ-
nia conta com 72 salas de va-
cinação que vão atender as
vacinas do calendário básico
de imunização. “Hoje a gente
não está com nenhuma vacina
em falta. Com exceção da BCG
- vacina que é tomada a crian-

ça ao nascer. Como o Minis-
tério da Saúde está mandando
em quantidade reduzida, foi
necessário montar um esque-
ma para evitar a perda da
dose,visto que o frasco tem
20 doses que vale 6 horas de-
pois de aberto”. 

Com o objetivo de otimizar
e evitar a falta dessa vacina, a
SMS destinou sete unidades
no município de Goiânia onde
essas doses da BCG são apli-
cadas. Já as demais vacinas
para do calendário vacinal são
aplicadas em 72 salas de vaci-
nas no horário das 8h às 17h.

A cobertura vacinal infantil
de rotina em Goiânia está em
70%. “A gente espera vacinar
95% até o final do ano as crian-
ças de 1 ano a 4 anos com a

vacina oral contra a poliomie-
lite, que é a gotinha”. A cam-
panha visa incentivar a atua-
lização do cartão de vacina.
A média é de que 50% das
crianças estejam com o cartão
de vacinação em dia. Estima-
se que na Capital, cerca de 80
mil crianças devem ser vaci-
nadas contra a poliomielite.

Sociedade brasileira 
de imunização 
chama a atenção 
para vacinas em atraso 

A Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBim) destaca
que o engajamento da popu-
lação é de extrema impor-
tância para o Brasil se manter
livre de doenças que podem
levar à morte e deixar seque-
las. A diretora da SBlm, Flávia
Bravo, destaca que o Brasil
está vivendo com baixas co-
berturas, com nenhuma das
vacinas do calendário infantil
atingindo a meta de 95% já a
alguns anos. Cerca de 84%
dos municípios brasileiros es-
tão em risco alto e muito alto
de desenvolver a poliomielite
em decorrência das baixas
coberturas vacinais. 

A diretora informa que
para saber quais vacinas to-
mar “será feito uma análise
do passado vacinal e uma re-
comendação de atualização de
vacinas que estejam atrasa-
das”. Caso os pais percam o
cartão de vacina é possível
resgatar as vacinas que já fo-
ram tomadas por meio eletrô-
nico no próprio local de vaci-
nação, independente de ter o
cartão ou não a pessoa pode
ter acesso aos dados. Porém,
não são todos os locais que
disponibilizam tal ferramenta. 

“A ausência de cartão não
deve impedir que a família
leve a criança e o adoslecente
vacinar. Essa análise vai ser
feita no local pelo profissional
de saúde que vai analisar a
situação e recuperar esse pas-
sado para fornecer outro re-
gistro de vacinação. Também
estabelecer uma programação
para aqueles mais velhos que
não têm mais nenhum regis-
tro e cujas as vacinas não fo-
ram incorporadas aos siste-
mas eletrônicos”,ressalta. (Es-
pecial para O Hoje)

Campanha nacional contra a doença e outras vacinas se estende até o dia 9 de setembro

Desde 1989 não há
registro de casos da
doença no Brasil.
Trata-se de uma
enfermidade grave
que pode levar à
hospitalização e ao
óbito

Diretora de Vigilância
em Saúde de Goiânia,
Grécia Pessoni
lembra que são 72
salas de vacinação
para oferecer as
vacinas do calendário
básico de imunização

Clarice Carvalho, gerente de imunização da SES-GO, diz 
que a melhor forma para a prevenção da doença é a vacinação

Municípios brasileiros têm alto
risco de desenvolver poliomielite

Fotos: Arquivo Pessoal 
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SAiBA mAiS

VAcINAs dIsPoNíVeIs PARA 
A cAMPANHA de VAcINAÇÃo 

Hepatite A e B; Penta (dTP/Hib/Hep
B); Pneumocócica 10 valente; VIP
(Vacina Inativada Poliomielite); VRH
(Vacina Rotavírus Humano); Me-
ningocócica c (conjugada); Vacina
oral Poliomielite (VoP); Febre ama-
rela; Tríplice viral (sarampo, Ru-
béola, caxumba); Tetraviral (sa-
rampo, Rubéola, caxumba, Vari-
cela); dTP (Tríplice bacteriana); Va-
ricela e HPV quadrivalente (Papi-
lomavírus Humano).

OnDE EncOnTrAr A vAcinA BcG

segUNdA
distrito Noroeste – csF Vila Mutirão
distrito Leste – csF Parque Atheneu

TeRÇA
distrito campinas centro - cidade jardim
distrito sudoeste – condomínio das esmeraldas

QUARTA
distrito Norte - csF Itatiaia
distrito sudoeste - csF santa Rita

distrito Leste - csF Riviera 

QUINTA
distrito oeste - csF Vila Regina
distrito campinas centro – cAIs Vila Nova
distrito Noroeste – cAIs cândida de Morais

seXTA
distrito oeste - cAIs Bairro goiá
distrito Norte - cIAMs Urias Magalhães
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Maria Paula Borges

O Terceiro Setor goiano, instituições que não fazem
parte do Estado e do mercado, foi inovado por uma
Startup com serviço por assinatura de baixo custo
que reúne tecnologia, esporte, nutrição e lazer em
condomínios residenciais. A empresa faz parte de
mais de seis mil empresas goianas que participaram
do programa Brasil Mais.

O programa, coordenado pelo Ministério da Economia
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), tem como objetivo aumentar
a produtividade e competitividade pela inovação e tec-
nologia em micro e pequenas empresas do Brasil todo. 

Segundo o Agente Local de Inovação (ALI) do Sebrae,
Victor Afonso, que acompanha a empresa no programa
Brasil Mais, a proposta da Ciclo 22 é inovadora no
território goiano, uma vez que traz um trabalho direcio-
nado para condomínio e empresas, reunindo benefícios
da área da saúde preventiva em uma assinatura de baixo
custo. Além disso, afirma conhecer poucas empresas que
fazem o serviço inclusive em território nacional. 

A empresa oferece um pacote de serviços por assinatura
integrado por um aplicativo que contempla aulas de es-
portes de profissionais nos espaços comuns do condomínio
como quadras, academias e piscinas. É disponibilizado
ainda o serviço de nutricionistas para consultas presenciais
e desenvolvimento de plano alimentar personalizado,
além de ocupação saudável para crianças.

De acordo com Victor, a empresa já havia adotado pro-
cessos formalizados antes mesmo de entrar para o Brasil
Mais, mas foram repensados em uma nova formatação de
captação e marketing, combinados com a experiência do
usuário. “Uma das diretrizes do programa é buscar o cres-
cimento por meio da inovação, sempre pensando em me-
lhorias na experiência dos clientes”, afirmou.

Mesmo com a importância de manter a rotina de
exercícios físicos e alimentação balanceada, algumas pes-
soas não podem pagar pelo serviço de vários profissionais
da saúde e ainda ter a liberdade de se deslocar até as
consultas, sessões e treinos. Para isso, o diretor e proprie-
tário da startup, Felipe Carvalho, conta que a empresa
reverteu a situação de preços elevados, pensando em
romper com a ideia de que é preciso gastar muito dinheiro
e tempo para ter uma vida saudável.

“Pensamos em um serviço que desmistifique a con-
vicção de que é necessário gastar muito dinheiro e tempo
para ser saudável. Levamos saúde e bem-estar para o
âmbito familiar pelo preço mensal inferior ao valor
médio de uma pizza com refrigerante praticado aqui na
capital”, afirmou Felipe.

Além disso, o empresário relata que esperou as férias
escolares de julho para inaugurar os serviços com uma
Colônia de Férias para crianças em um condomínio
padrão com área de lazer completa, em Goiânia. O evento
contou com brincadeiras e jogos, além de profissionais
de educação física e uma pedagoga, que ministraram
ainda a iniciação esportiva em natação, basquete, futebol
e vôlei para crianças de 5 a 12 anos. 

Felipe afirma que foi uma oportunidade de de-
monstrar a possibilidade de criar uma rotina saudável
para todas as idades nas áreas comuns dos condomínios.
(Especial para O Hoje)

Serviços são oferecidos por assinatura por meio de um aplicativo

Uma escola municipal de
Goiânia ganhou uma pre-
miação nacional pela oferta
e incentivo à alimentação
saudável de alunos e fami-
liares pelo segundo ano con-
secutivo. A premiada foi a
Escola Municipal de Tempo
Integral Juscelino Kubits-
chek, localizada na rua 260,
no Setor Coimbra.

O projeto, chamado Prê-
mio Nestlé por Crianças
Mais Saudáveis, foi criado

para incentivar hábitos sau-
dáveis em crianças das es-
colas públicas brasileiras.
Desde 2018 a iniciativa pre-
mia 10 escolas com R$ 35
mil em benfeitorias e men-
torias pedagógicas para im-
plantação de propostas com-
prometidas com o bem-estar
e saúde das crianças.

A trajetória até a premia-
ção consistiu na realização
de cinco gincanas para tra-
balhar diferentes hábitos

saudáveis, como brincar ati-
vamente, beber mais água,
proporcionar alimentos para
comer melhor, por em práti-
ca alimentação nutritiva e
variada, e aproveitar as re-
feições juntos.

O último item a ser cum-
prido era a elaboração do pro-
jeto para aplicação do recurso
do prêmio. Intitulado Efeito
Borboleta, o projeto arquite-
tado pela escola consiste na
criação de um espaço de vi-

vências próximo à horta da
escola, para diversificar as for-
mas de aprendizado e gerar
ludicidade no processo de en-
sino-aprendizagem.

“Pensamos nesse projeto
por acreditar que pequenas
ações podem transformar a
vida dos estudantes. Percebe-
mos que a pandemia resultou
no sobrepeso e sedentarismo
das crianças, então pensamos
em trabalhar a alimentação
saudável de forma lúdica, para

que elas pudessem aprender
aqui e levar para as famílias.
Com essas ações, as crianças
podem aprender mais e me-
lhor”, explica a professora An-
drea, coordenadora da escola
Juscelino Kubitschek.

Segundo ela, a premiação
será investida na construção
desse espaço de vivências,
de modo a aplicar filosofia
que deu nome ao projeto.
(Ícaro Gonçalves, especial
para O Hoje)

Escola goiana ganha prêmio por alimentação saudável

Startup goiana
leva esporte 
e saúde de
baixo custo

tRÁPIDAS

Militar portador de HIV, mesmo 
sem sintomas, pode ser reformado

A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) estabeleceu que "o militar
de carreira ou temporário – este último
antes da alteração promovida pela Lei
13.954/2019 , diagnosticado como portador
do vírus HIV, tem direito à reforma ex
officio por incapacidade definitiva para o
serviço ativo das Forças Armadas". A decisão
fixou o entendimento de que esse direito
do militar é reconhecido "independente-
mente do grau de desenvolvimento da Sín-
drome de Imunodeficiência Adquirida
(Sida/Aids), porém, sem a remuneração cal-
culada com base no soldo correspondente
ao grau hierárquico imediatamente superior
ao que possuía na ativa, se não estiver im-
possibilitado total e permanentemente para
qualquer trabalho, na forma do artigo 110,
parágrafo 1º, da Lei 6.880/1980". Por maioria,

o colegiado acompanhou a relatora, ministra
Assusete Magalhães, para quem não é ne-
cessária a modulação dos efeitos no repeti-
tivo, uma vez que o direito à saúde, asse-
gurado constitucionalmente, "resta resguar-
dado na reafirmação do posicionamento
anterior do STJ, ao conceder a reforma ao
militar diagnosticado com o vírus HIV,
ainda que assintomático, por incapacidade
definitiva para o serviço ativo das Forças
Armadas, mas com remuneração calculada
com base no soldo percebido na ativa". Se-
gundo a relatora, a principal norma que
disciplina a carreira militar é a Lei
6.880/1980, que, nos artigos 104 a 111,
define a reforma como a passagem defini-
tiva para a inatividade. No artigo 108 da
Lei 6.880/1980, ressaltou, estão relacionadas
as hipóteses de incapacidade definitiva.

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

Jurídica

Estabilidade
acidentária

A Quinta Turma
do Tribunal Superior
do Trabalho rejeitou
o exame do recurso
de um auxiliar de
forno contra decisão
que indeferiu seu pe-
dido de indenização
substitutiva pelo pe-
ríodo de estabilidade
acidentária, após ele
ter rejeitado a rein-

tegração, durante au-
diência de concilia-
ção, por ter obtido
novo emprego. Para
o colegiado, não se
pode converter a re-
cusa da proposta em
direito indenizató-
rio, desconsideran-
do a vontade livre-
mente manifestada
por ele em juízo.

Cuidados de 
deficientes

Tramita na As-
sembleia Legislati-
va de Goiás projeto
de lei que prevê a
redução de carga
horária para poli-
ciais que possuem
cônjuges ou filhos
portadores de de-
ficiência. O autor
do projeto faz re-
ferência a outro

projeto apresenta-
do por ele, segundo
o qual busca fazer
justiça aos milita-
res que se envol-
veram diretamente
na atuação do aci-
dente radioativo
com Césio-137, em
Goiânia, pedindo
um reajuste em
suas pensões. 

2 6ª Turma do STJ - A existência de controvérsia entre as declarações dos policiais e do
réu sobre a autorização livre do morador de uma residência para que os mesmos entrassem
no local impõe o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e de todas as provas
decorrentes. (Especial para O Hoje)

A Comissão de Ciência e Comunicação
do Senado aprovou projeto prevendo que
o saldo não utilizado das franquias de ser-
viços de telefonia, internet e mensagens
de texto passará a ser acumulado para os
meses subsequente. O texto foi aprovado
em caráter terminativo e segue para a Câ-
mara dos Deputados, salvo recurso de se-
nador para apreciação no Plenário.

Comissão do
Senado aprova
acumulado de
saldo de telefonia
não utilizado

PL prevê criação de centro de referêncica
para tratamento de fibromialgia

O Projeto de Lei 1908/22 prevê a cria-
ção de centros de referência para o tra-
tamento da fibromialgia em todos os es-
tados do País, os Cefibro. Segundo a pro-
posta, os centros poderão ter estrutura
própria ou funcionar dentro de insti-
tuições de saúde do Sistema Único de
Saúde (SUS). O texto está sendo analisado
pela Câmara dos Deputados. Parte do
Programa Nacional de Referência em
Tratamento da Fibromialgia, o qual é
criado pelo projeto, os centros de refe-
rência serão compostos por um conselho

multidisciplinar, com médico, fisiotera-
peuta, terapeuta ocupacional, psicólogo,
enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista,
educador físico e assistente social. Esses
profissionais atuarão nas fases de diag-
nóstico, tratamento e acompanhamento
das pessoas assistidas. A fibromialgia é
uma síndrome que se manifesta com
dor no corpo todo, principalmente na
musculatura, e envolve ainda cansaço,
sono não reparador, alterações de me-
mória e atenção, ansiedade, depressão
e alterações intestinais.
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O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds) e da
Polícia Civil, ministra, nesta
quinta-feira (11), o curso “Di-
versidade étnica, sexual e so-
ciocultural” para 25 delegados,
escrivães e agentes da Polícia
Civil. Com carga horária de 8
horas, a formação visa à orien-
tação dos profissionais que li-
dam com questões relaciona-
das à diversidade racial, reli-
giosa e cultural brasileira.

Entre os conteúdos estão:
legislação referente à discrimi-
nação racial, formação da so-
ciedade brasileira e diversidade
étnico sociocultural. Com a me-
dida, a administração pública
pretende contribuir para que
os agentes tenham condutas li-
vres de preconceito e discrimi-
nação. Segundo o delegado-ge-
ral, Alexandre Lourenço, o po-
licial civil deve ser treinado
para atender as demandas de
direitos humanos: “Esse é o tom
que queremos implantar para
o policial do futuro”, afirmou.

O curso será ministrado pelo

gerente da Diversidade Sexual
da Superintendência dos Di-
reitos Humanos da Seds e pre-
sidente do Comitê Estadual de
Enfrentamento da LGBTfobia,
Rogério Araújo da Silva, e pela
Gerente da promoção da igual-
dade Racial da Superintendên-
cia da Mulher e da Igualdade
Racial, Evelin Jordana Rodri-
gues, que também é presidente
do Conselho Estadual de Direi-
tos Humanos e Igualdade Racial
e Combate ao Preconceito. 

Geacri
Localizado no Jardim Bela

Vista, em Goiânia, o Geacri foi
criado em 2021 e reúne em
uma única estrutura as inves-
tigações sobre crimes de injúria
racial, homofobia, entre outros
delitos envolvendo práticas de
intolerância ou discriminação
contra minorias. O grupo atua
no âmbito criminal e resgate
da cidadania de vítimas de ra-
cismo, discriminação e intole-
rância, seja por cor, etnia, re-
ligião, condição, orientação se-
xual ou identidade de gênero. 

Polícia é treinada contra racismo e LGBTfobia
EDUCAÇÃO

Daniell Alves

Como parte das atividades
programadas para a 75ª Ex-
posição Agropecuária de Goiás,
o Estande do Agro receberá
nesta quinta-feira (11), a partir
das 14h, reunião da Câmara
Temática de Estratégia, Com-
petitividade e Políticas Públicas
do Agronegócio do Estado de
Goiás – O Agro é de Todos,
criada pelo Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa). O en-
contro terá como tema “Ma-
peamento e Gestão de Riscos
Climáticos no Agro” e contará
também com a participação
das entidades que integram o
Comitê de Prevenção e Com-
bate a Focos de Incêndio na
Zona Rural em Goiás.

O evento será realizado
no Auditório Augusto Gontijo,
ao lado do Estande do Agro,
no Parque de Exposição Agro-
pecuário de Goiânia. Repre-
sentantes de mais de 60 enti-
dades discutirão, entre vários
assuntos, ações de prevenção
e combate a queimadas em
áreas florestais e rurais, si-
tuação de emergência rela-
cionada a incêndios e quei-
madas e prevenção a alaga-
mentos e danos em áreas ru-
rais (Operação Tempestade).

De acordo com o titular
da Seapa, Tiago Mendonça, a
reunião especial sobre quei-
madas e tempestades será rea-
lizada no Parque Agropecuá-

rio de Goiânia em reconheci-
mento à importância da 75ª
Exposição Agropecuária de
Goiás. A iniciativa integra uma
série de ações que o Governo
de Goiás vem desenvolvendo,
em parceria com prefeituras,
sindicatos rurais, polícias Civil
e Militar, Corpo de Bombeiros
e outras entidades, para pre-
venir e minimizar os prejuí-
zos provocados por adversi-
dades climáticas.

Queimadas
De janeiro a julho de 2022,

o Corpo de Bombeiros realizou
4.852 atendimentos relaciona-
dos a incêndios florestais (tanto
em vegetação quanto em cul-

tura agrícola) em Goiás. O nú-
mero representa um cresci-
mento de 11,5% em relação ao
mesmo período do ano passado.
Apenas nos oito primeiros dias
de agosto, a corporação regis-
trou mais 507 ocorrências.

“Criamos o Comitê de Pre-
venção e Combate a Focos de
Incêndio na Zona Rural e já
realizamos duas edições do Dia
D de Aceiros e Podas em vários
municípios goianos, entre ou-
tras ações. Estamos levando
orientações aos produtores,
mapeando estruturas de apoio
em cada região e ajudando na
criação de brigadas de incên-
dio”, afirma Mendonça. O se-
cretário adianta que também

serão discutidas ações de pre-
venção para o período chuvoso,
que ocorre nos últimos meses
do ano, quando aumenta a in-
cidência de alagamentos em
várias regiões do Estado.

A Câmara Temática de Es-
tratégia, Competitividade e Po-
líticas Públicas do Agronegócio
do Estado de Goiás – O Agro é
de Todos foi criada em 2019.
É composta por representan-
tes de mais de 40 entidades
do setor em Goiás, entre ór-
gãos públicos, associações, sin-
dicatos e instituições de ensino
e pesquisa. O grupo atua como
um “conselho consultivo do
agro”, discutindo demandas
e apresentando propostas para
nortear políticas públicas que
ajudem a desenvolver e for-
talecer o setor no Estado. (Es-
pecial para O Hoje)

Assunto vai ser abordado durante reunião da Câmara Temática
‘O Agro é de Todos’, que ocorrerá nesta quinta-feira (11)

Entre os meses de janeiro e julho de 2022, o Corpo de Bombeiros registrou 4.852 atendimentos relacionados a incêndios florestais em vegetações e em plantações

Entidades discutem riscos
climáticos no agro em Goiás
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A formação visa à orientação dos profissionais que lidam com questões

relacionadas à diversidade racial, religiosa e cultural brasileira
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A partir desta quarta-
feira (10), a Espanha ado-
ta “medidas urgentes” de
poupança de energia, que
incluem vitrines sem ilu-
minação à noite e ar con-
dicionado limitado a 27
graus no verão em espa-
ços públicos e comerciais.
Há áreas que já sofrem
com a falta de água. As
reservas caíram até 39%,
o menor índice desde a
grande seca de 1995.

O Plano de Choque de
Poupança e Gestão Ener-
gética, anunciado pelo
governo espanhol, prevê
que os espaços refrigera-
dos tenham temperatura
de até 27 graus e que os
aquecimentos, quando
chegar o inverno, não su-
bam acima dos 19. O jor-
nal El País conta que an-
tes da meia-noite já havia
vitrines e monumentos
com as luzes desligadas.

Todos os espaços com
entrada direta da rua
têm até 30 de setembro

para instalar sistema de
portas que se mante-
nham fechadas e sejam
abertas apenas par en-
trada e saída de pessoas.

Além disso, têm até 2
de setembro para afixar
informação sobre a tem-
peratura interior e as me-
didas adotadas para pou-
par energia.

Estão abrangidos pe-
las medidas, que ficarão
em vigor até novembro
de 2023, edifícios oficiais
e das administrações pú-
blicas, espaços comer-
ciais, de hotelaria, espa-
ços culturais (como cine-
mas, teatros, museus ou
auditórios), estações de
trem, ônibus ou metrô e
aeroportos.

O decreto prevê exce-
ções para a climatização
e o aquecimento de es-
paços como cozinhas dos
restaurantes, ginásios, ca-
beleireiros, hospitais, la-
res de terceira idade e
laboratórios. (ABr)

Espanha adota plano de
poupança de energia

MEDIDA URGENTE

Pelo menos 11 pessoas
morreram e 13 ficaram feri-
das por bombardeios russos
no distrito ucraniano de Ni-
kopol, na região de Dnipro,
no Sul do país.

“O inimigo atingiu o dis-
trito duas vezes com o Grad
MLRS [sistema de lançamento
múltiplo de mísseis], dispa-
rando 80 mísseis contra bair-
ros residenciais”, disse Va-
lentyn Reznichenko, chefe da
Administração Militar Regio-
nal de Dnipro.

Os russos “lançaram um
ataque deliberado e insidioso,
enquanto as pessoas dor-
miam em suas casas. As co-
munidades de Marhanets e
Myrove foram atacadas”, afir-
mou Reznichenko.

Em Marhanets, dez pes-
soas morreram e 11 ficaram
feridas. Dez moradores foram
hospitalizados, sendo que sete
estão em estado grave.

Mais de 20 blocos de apar-
tamentos, um centro de ser-
viços administrativos, o Pa-
lácio da Cultura, duas escolas,
o edifício da Câmara Muni-
cipal e outras instalações ad-
ministrativas foram bastante
danificados.

Uma linha de transmissão
elétrica foi afetada, deixando
milhares de moradores de

Marhanets sem energia. Equi-
pes de emergência e eletri-
cistas trabalham para reparar
os danos. 

“Uma mulher foi morta
em Vyshchetarasivka, na co-
munidade de Myrove. Sua
casa foi completamente des-
truída por um projétil inimi-
go”, disse Reznichenko.

Na área, um casal ficou
ferido, enquanto 11 casas par-
ticulares e gasodutos foram
danificados. Cerca de mil pes-
soas ficaram sem abasteci-

mento de gás natural.
A vizinha região de Zapo-

rijia, já controlada em parte
por tropas russas, sofreu nos
últimos dias fortes ataques
que tentam deter uma con-
traofensiva ucraniana.

A Rússia lançou, em 24 de
fevereiro, uma ofensiva mi-
litar na Ucrânia que já matou
mais de 5 mil civis, segundo
a Organização das Nações
Unidas (ONU), que alerta para
a probabilidade de o número
real ser muito maior.

A ofensiva militar russa
causou a fuga de mais de 16
milhões de pessoas, das quais
5,7 milhões para fora do país.

De acordo com a ONU, 15,7
milhões de pessoas necessi-
tam de assistência humani-
tária na Ucrânia.

A invasão russa foi con-
denada pela comunidade in-
ternacional, que respondeu
com o envio de armamento
para a Ucrânia e o reforço de
sanções econômicas e políti-
cas a Moscou. (ABr)

Ataque ocorreu no
distrito ucraniano
de Nikopol, no 
Sul do país

Bombardeios russos deixam
pelo menos 11 mortos em Dnipro

Um incêndio florestal avan-
ça pela região de Gironde, no
sudoeste da França, nesta quar-
ta-feira (10), destruindo casas
e forçando a retirada de mi-
lhares de moradores. Alguns
sobem para os telhados quan-
do as chamas se aproximam.

Mais de mil bombeiros,
apoiados por aviões, lutam
contra o fogo, que devastou
mais de 6 mil hectares e ainda
está fora de controle.

A França, como o restante
da Europa, enfrenta sucessi-
vas ondas de calor e a pior
seca já registrada. Dezenas
de incêndios florestais ocor-
rem em todo o país, incluindo
pelo menos quatro grandes.

Na localidade de Hostens,
no Gironde, a polícia foi de
porta em porta pedindo aos
moradores que saiam, en-
quanto o fogo avança. Camille
Delay partiu com seu parceiro
e o filho, levando dois gatos,
galinhas e documentos do se-
guro da casa.

“Todo mundo na vila subiu
nos telhados para ver o que
estava acontecendo - em dez
minutos, uma pequena nu-
vem de fumaça ficou enor-
me”, disse a mulher, de 30
anos, à Reuters por telefone.

A autoridade local de Gi-
ronde descreveu o incêndio
como “desenfreado”.

Bombeiros disseram que
mais retiradas são prováveis.
Mesmo assim, alguns mora-

dores de Hostens relutam em
abandonar suas casas. “É com-
plicado ir com os cachorros e
não podemos deixá-los aqui”,
disse Allisson Horan, de 18
anos, que ficou com o pai.

O incêndio florestal de Gi-
ronde é um dos muitos que
ocorreram em toda a Europa
neste verão, desencadeados
por ondas de calor que leva-
ram a temperaturas recordes
em algumas áreas. (ABr)

Incêndios atingem França e
milhares são retirados de casa

FORA DE CONTROLE

Mais de mil bombeiros lutam contra o fogo na região de Gironde
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Segundo o

governador Valentin

Reznichenko, 11

pessoas morreram

no ataque feito com

80 foguetes contra

zonas residenciais

Bombeiros finalmente con-
trolaram, na terça-feira (9),
o que as autoridades descre-
veram como o pior incêndio
da história de Cuba. O fogo
destruiu, em cinco dias, 40%
das principais instalações de
armazenamento de petróleo
da ilha caribenha e causou

apagões maciços.
Testemunhas da Reuters

relataram que as chamas fu-
riosas que devastaram um
segmento de quatro reser-
vatórios do porto de super
tanques de Matanzas haviam
diminuído.

Segundo as fontes, as altas

nuvens de fumaça preta e es-
pessa que fluíam da área tam-
bém reduziram e agora são
principalmente cinzas.

Matanzas é o maior porto
de Cuba para o recebimento
do petróleo bruto e para im-
portações de combustíveis. O
petróleo pesado cubano, bem

como o óleo combustível e o
diesel armazenados em 10
enormes tanques, são usados
principalmente para gerar
eletricidade na ilha.

Um raio atingiu um tanque
de armazenamento de com-
bustível na noite de sexta-fei-
ra (5). O fogo se espalhou

para um segundo tanque no
domingo (7) e consumiu a
área de quatro tanques na
segunda-feira (8), acompa-
nhado por grandes explosões,
apesar dos esforços dos bom-
beiros locais apoiados por
mais de 100 reforços mexi-
canos e venezuelanos.

Cuba controla chamas em depósito de petróleo
MAIOR DA HISTÓRIA
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Lanna Oliveira

A cada estrada percorrida e cidade
desbravada, o Brasil surpreende por
nos apresentar paisagens deslumbran-
tes. Um País continental que oferece
as mais diversas opções turísticas, sen-
do uma das mais procuradas, as trilhas
em áreas naturais. Espalhadas ao longo
dos Estados, a atração turística chama
a atenção dos governos que buscam
incentivar as iniciativas. Exemplo disso
foi a apresentação, esta semana, da
trilha de longo percurso ‘Volta ao Rio’.
Ela conecta os principais atrativos na-
turais, turísticos e culturais do estado
do Rio de Janeiro.

A Trilha de Longo Curso Circular do
Estado do Rio de Janeiro ‘Volta ao Rio’
reúne mais de 500 km de percurso,
abrangendo 11 cidades do estado do Rio
de Janeiro, como Niterói, Cabo Frio, Pe-
trópolis e a capital fluminense. O projeto
inclui também os 183 km da Trilha
Transcarioca, primeira trilha de longo
curso a fazer parte da RedeTrilhas, ini-
ciativa interministerial que incentiva o
turismo em áreas naturais, além da ge-
ração de emprego e renda para as co-
munidades em volta destes percursos.

Os ministérios do Turismo e do
Meio Ambiente e o ICMBio mantêm a
RedeTrilhas com foco no apoio à cons-
trução e ao desenvolvimento de roteiros
integrados que fortaleçam a conser-
vação da biodiversidade e a conexão
entre as mais diversas paisagens do
Brasil. Já são seis trilhas de longo curso
no País distribuídas em quase dois mil
quilômetros. São elas: Trilha Transca-
rioca (RJ), Trilha Caminho de Cora Co-
ralina (GO), Trilha Sucupira (MG), Tri-
lha Caminhos da Serra do Mar (RJ),
Trilha Transmantiqueira (MG) e Trilha
dos Canyons (RS).

O evento de apresentação ocorreu
nesta semana em Teresópolis e contou
com diversas personalidades políticas.
“Estamos sempre atentos a essas opor-
tunidades, porque a expectativa tem
afinidade com o que Teresópolis cultiva
junto aos atrativos naturais que fazem
parte do nosso cotidiano. Seguindo
orientação do Prefeito Vinicius Claussen,
procuramos estreitar ainda mais as
nossas relações com as autoridades no
assunto. Já estamos nos articulando

para o próximo evento”, relatou a se-
cretária de Turismo, Elizabeth Mazzi.

O objetivo da expansão da trilha
‘Volta Rio’ é alcançar cerca de 1200
km, conectando destinos das regiões
metropolitana, Costa Verde, Costa do
Sol, Vale do Café, Serra Verde Impe
rial e Agulhas Negras, transformando-
se na rede fluminense de trilhas. Apro-
veitaram a oportunidade para também
ressaltar também o papel dos municí-
pios na implementação e gestão de
projetos voltados ao turismo, discutindo
os benefícios e desafios da construção
desse sistema de trilhas estadual.

Com o intuito de conectar os princi-
pais atrativos naturais, turísticos e cul-
turais do Rio de Janeiro, a trilha 'Volta
ao Rio' tem a pretensão de se tornar a
maior trilha sinalizada da América do
Sul. A inspiração para a iniciativa ad-
vém de projetos exitosos como 'Caminho
de Santiago', 'Florida Trail', 'Sentiero
d'Italia', 'Colorado Trail', entre outras.
Há uma certeza de a brasileira que irá
se firmar como umas das trilhas mais
bonitas e variadas do mundo, ofertando
ao caminhante a experiência e o contato
com a serra e o mar no mesmo trecho.

As cidades participantes contam
com paisagens exuberantes, mais de
50% de seus territórios são preservados
por meio de decretos municipais e um
voluntariado forte e atuante. Em Nite-
rói, por exemplo, são 45 trilhas, a maio-
ria localizada em unidades de conser-
vação. Fato que apresenta um potencial
para o ecoturismo que, cada vez mais,
se apresenta como oportunidade de
preservação e de geração de emprego
e renda. O turismo exala possibilidades
de diversão e de negócios.

 Para quem busca um pouco de paz
ou de aventura, nada melhor do que
entrar em contato com a natureza, certo?
Então é o momento de se jogar no Rio
de Janeiro, já que ele é um dos centros
urbanos com mais atrativos naturais do
mundo. Não se acomode com a correria
da sua rotina, as trilhas do ‘Volta ao Rio’
estão te esperando. Procuro um guia
profissional e se prepare para uma ex-
periência inesquecível. Estar em contato
com a natureza te oferece mais do que
apenas um novo lugar, mas também
novas histórias para contar e emoções
a compartilhar. (Especial para O Hoje)

Padrões de mapeamento, sinalização, 
segurança e rede de estabelecimentos 
essenciais fazem parte de projeto que visa
estruturar trilhas de longo curso no Brasil

Essência

Ao encontro da

NaturEza
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Chamas da Vida
Tomás pede desculpas

para ivonete. ela o manda
sair. ivonete diz que nunca
mais quer ver Tomás porque
ele é igual a vilma. vilma en-
contra Tomás no corredor do
hospital. Tomás não fala com
ela. vilma tenta conversar com
Tomás. ele segura o braço de
vilma com raiva e diz que não
tem nada para falar com ela.
diego diz para Antônio que
ele não vai conseguir escon-
der de beatriz que vai praticar
um assalto. Antônio diz que
não quer envolver beatriz. An-
tônio diz para diego inventar
um currículo falso para Manu.

Além da ilusão
davi propõe que isadora

finja ser elisa diante de Matias.
Úrsula propõe ficar com o
bebê de Mercedes. eugênio
confronta Joaquim e Úrsula
sobre novas falcatruas na te-
celagem. Constantino e Ma-
riana armam para santa. vio-
leta discute com Úrsula. Ma-
riana encontra um bilhete da
loteria. lavínia oferece ajuda
para Julinha conseguir separar
santa de Geraldo. lorenzo
conclui que letícia ainda ama
bento. davi e isadora colocam
seu plano em ação e juntam
Matias, violeta e salvador. isa-
dora finge ser elisa.

Cara e Coragem
Moa fica inconformado

quando Pat diz que não quer
ficar com ele. Ítalo e Anita tro-
cam olhares. Andréa chega à
casa de Moa, e Pat vai embora.
rebeca vê baby entrar no carro
de danilo. Alfredo observa olí-
via e faz um desenho da mãe
de lou sem que ela perceba.
Moa insiste que Pat responda
por que terminou seu casa-
mento. renan deixa lou tran-
cada em casa e sem celular
de propósito. leonardo pede
para regina usar Kaká para
espionar Pat e Moa. Jonathan
pede para que Ítalo, Pat e Moa
devolvam a documentação.

Poliana Moça
Pinot (Pinóquio) foge da

casa de Mario ao saber que
os amigos querem delatar
onde ele se esconde. Pinot sai
em ritmo de fuga. Mario e Pe-
dro vão atrás dele, assim como
violeta e Waldisney. nanci faz
um questionário sobre o ex
para Marcelo e se ele pôde
notar que violeta namora Wal-
disney. os vilões pegam Pinot.
violeta deseja reconfigurar o
brinquedo de madeira. durval
se emociona com raquel e dá
uma resposta para filha sobre
ela morar com as amigas. Mar-
celo é recebido na escola com
boas vibrações. 

Pantanal
Trindade diz a irma que

Mariana quer vê-los separa-
dos. Guta conta a Marcelo que
eles não são irmãos. irma avi-
sa a Mariana que não deixará
ninguém mexer no seu filho.
José leôncio fica sabendo por
meio de uma matéria que José
lucas se tornará um político.
Muda e Alcides procuram Juma
para tratar de um interesse
comum aos três. Muda e Alci-
des perguntam a Juma se eles
podem contar com ela para
matar Tenório na tapera. Jove
pede a Filó para avisar a José
leôncio que a casa do rio de
Janeiro foi assaltada.

RESUMO
t

de novelAs

Estética
urbana
Com um videoclipe inédito, Pedro
Qualy apresenta grupo Burbon e
lança single ‘Não Sou de Ninguém’ 

Elysia Cardoso 

Os fãs de Pedro Qualy
já têm um novo hit para
curtir essa semana. O ar-
tista do Haikaiss agora
também encabeça o cole-
tivo musical Burbon, que
traz em sua formação no-
mes como NP Vocal, Jonas
Bento, Waah, Philipe Tangi
e Renato Sheik, sendo os
dois últimos integrantes
do Cortesia da Casa. 

O primeiro lançamento
do grupo Burbon chega pela
Som Livre, com o single
‘Não Sou de Ninguém’ e um
feat especial com Gaab. A
faixa também chega com
um videoclipe inédito no
YouTube. Embarcando em
uma sonoridade pop, des-
contraída e mais voltada
para o R&B, ‘Não Sou de
Ninguém’ apresenta a es-
sência do grupo Burbon, no
qual todos os integrantes
cantam, ao público.

Explorando uma esté-
tica urbana, a produção
audiovisual traz como ce-
nário uma garagem ao ar
livre e um galpão, com des-
taque para elementos co-
loridos, como carros tuna-
dos, pichações, cadeiras de
praia e luzes neon. 

Acompanhados por uma
trupe de bailarinos, os can-
tores participam inclusive
de takes coreografados, aju-
dando a embalar a proposta
envolvente da faixa. Os fi-
gurinos, por sua vez, refor-
çam o caráter de street style
do clipe, com direito a calças
largas, bonés e diversas pe-
ças de vestuário em jeans.

Com produção assinada

por Riff e Pascon, os seis
integrantes do grupo e Gaab
versam sobre como a rela-
ção se desenrola com eles,
reforçando no refrão, de
forma desapegada, que o
momento é o que importa,
já que eles não são de nin-
guém. O single traz trechos
como “Eu hein / pro love
até que vai bem / mas você
não me tem / eu não sou de
ninguém”, no qual os can-
tores expõem como funcio-
na a relação em uma batida
sensual e bem construída.

Musicalidade brasileira 
O grupo HAIKAISS, do

qual Pedro Qualy faz parte,
foi criado no ano de 2006
e hoje é considerado um
dos principais nomes do
cenário do rap nacional.
Com mais de 15 anos de
carreira, os álbuns lança-
dos na história do Haikaiss
foram: 'incognito Orchestra’
(2010), ‘Perfil’ (2011), ‘Cor-
tesia da Casa, Vol 2’ (2012),
‘Fotografia de um Instante,
Vol 1 & 2’(2014), ‘Teto Baixo’
(2017) e ‘Aquário’ (2020).
Também saiu em 2017 o
álbum ‘Exército Delirante’,
em parceria com o grupo
Plata e Raiz e o EP Hip Hop
Machine #1 em 2019.

O grupo acumula 3,33
milhões de inscritos no
Youtube, com mais de 621
milhões de visualizações,
totalizando as músicas lan-
çadas no canal do Youtube.
Já no Spotify, segundo os
números atualizados no
dia 28 de janeiro, o grupo
acumula 1,6 milhões de
ouvintes mensais. (Espe-
cial para O Hoje)

Os cantores participam inclusive de takes coreografados

Rick Warren 
é teólogo 

e já fez
conferências
em diversos

lugares do
mundo

LIVRARIA
t

A expectativa média de
vida é de aproximadamente
28 mil dias. Destes, são ne-
cessários apenas 42 para que
se descubra por que está na
terra. É o que diz Rick War-
ren no best-seller ‘Uma Vida
com Propósitos’, publicado
pela Editora Vida. Em come-
moração aos 20 anos da pri-
meira edição em português,
e aos mais de dois milhões
de exemplares vendidos,
uma versão expandida com
dois capítulos bônus e nova
capa chega aos leitores.

Eleito em 2008 como o
líder mais influente do ano
pela Revista Time, Warren
guia o leitor para uma jor-
nada espiritual. A orienta-
ção é que seja feita a leitura
de um capítulo por dia, que
conta com quatro recursos
para ajudar  a entender o
propósito de vida: tema
para reflexão, versículo
para memorizar, pergunta
para meditar e questão
para debate.

Um QR-code introduz
cada um dos 42 capítulos e
direciona o leitor para um
vídeo. São conteúdos com-
plementares gravados por
Warren sobre o que vem a
seguir. “Uma vida com pro-
pósitos é mais que um livro,
é um caminho espiritual
para ajudar você a desco-
brir, desenvolver e cumprir
o propósito de Deus em sua
vida”, explica ele na primei-
ra gravação. Além disso, o
autor levanta três perguntas
básicas da vida que serão
desenvolvidas ao longo do
livro: por que estou vivo?
Qual meu propósito? Minha

vida tem importância?
Rick Warren é fundador

da Igreja Saddleback, uma
comunidade com mais de
30 mil membros na Cali-
fórnia. É mestre em Teo-
logia e fez conferências
nas mais renomadas uni-
versidades e organizações
de todo o mundo.

Sobre o autor 
Rick Warren é teólogo e

já fez conferências nas mais

renomadas universidades e
organizações de todo o mun-
do. O pastor Rick também
fundou o plano global
P.E.A.C.E., que implanta igre-
jas reconciliadoras, equipa
líderes, ajuda os necessitados,
cuida dos enfermos e educa
a próxima geração em 196
países. Também é fundador
da Igreja Saddleback, uma
comunidade com mais de 30
mil membros na Califórnia.
(Especial para O Hoje)

Desenvolvimento pessoal 
Livro ‘Uma vida com propósitos’ é obra que 
vendeu mais de dois milhões de cópias em português
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A grande estreia da se-
mana no Cine Cultura é o
longa-metragem ‘Memória’,
novo filme do cineasta tai-
landês Apichatpong Weera-
sethakul, um dos maiores
diretores do cinema contem-
porâneo e já agraciado com
a Palma de Ouro de Cannes
em 2010 pelo belo ‘Tio Boon-
mee’, e ‘Que Pode Recordar
Suas Vidas Passadas’. 

Outra novidade na pro-
gramação é a comédia ita-
liana ‘Paradise - Uma Nova
Vida’, do diretor Davide Del
Degan. As obras entram em
cartaz nesta quinta-feira
(11). E para quem ainda
não viu, seguem em cartaz
na sala os clássicos ‘Um
Broto Legal’, de Luiz Alber-

to Pereira, e ‘Crimes do Fu-
turo’, dirigido por David
Cronenberg.

No enredo do filme ‘Me-
mória’ o destaque é a or-

quidófila escocesa Jessica
Holland que foi visitar a
irmã em Bogotá. Certa ma-
nhã, ela é acordada por um
estrondo. Esse som assusta-

dor atrapalha seu sono por
dias, questionando sua iden-
tidade e a levando até estú-
dios de gravação e aldeias
isoladas na selva na tentati-
va de encontrar sua fonte.

Na trama de ‘Paradise’,
Colagero e um assassino da
máfia italiana, denunciado
por ele, estão isolados nos
Alpes italianos no mesmo
programa de proteção à tes-
temunha. Apesar das dife-
renças, a solidão os aproxi-
ma e a amizade que surge
entre eles os leva a diferen-
tes caminhos.

O Cine Cultura está loca-
lizado no Centro Cultural
Marietta Telles Machado, na
Praça Cívica, com ingressos
a R$10 (inteira) e R$5 (meia).
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Cenário do rock goiano
A banda red sand King

estreia nesta quinta-feira (11),
às 21h, no palco do bolshoi
Pub, com o show do seu pri-
meiro álbum, ‘second Chan-
ces’. As músicas autorais con-
tam com arranjos vibrantes
e letras bem construídas, que
tiveram a influência do indie,
pop e hard rock, sobretudo
dos anos 80 e 90. nova no
cenário do rock goiano  mas
nem tanto, três dos cinco
músicos têm sua origem na
banda Two Wolves, que tam-
bém se apresentará na casa
de shows como convidada.
Quando: quinta-feira (11).
onde: rua T-53, n° 1.140,
setor bueno - Goiânia. Ho-
rário: 21h.

Condições climáticas
Mais de 60 entidades dis-

cutem mapeamento e gestão
de riscos climáticos no agro
em Goiás no evento ‘o Agro
é de Todos’, que ocorre nesta

quinta-feira (11), às 14h, du-
rante a 75ª exposição Agro-
pecuária de Goiás. objetivo
é traçar cenário atual e definir
ações de prevenção a incên-
dios e tempestades no esta-
do. o evento é realizado no
Auditório Augusto Gontijo,
ao lado do estande do Agro,
no Parque de exposição Agro-
pecuário de Goiânia. Quando:
quinta-feira (11). onde: rua
250, n°221, setor nova vila -

Goiânia. Horário: 14h. 

Música afro-brasileira
nesta quinta-feira (11), às

17h, o Programa Arte-Papo
da Casa Museu ema Klabin,
em parceria com o violão e
Ponto, traz o pesquisador, pro-
fessor e violonista, igor seiji
Moriya e o etnomusicólogo
Tiago de oliveira Pinto. o even-
to terá transmissão ao vivo
pelo YouTube da Casa Museu

ema Klabin. o encontro será
mediado pelo violonista e co-
criador do Coletivo violão e
Ponto, Fernando Alves. Quan-
do: quinta-feira (11). onde:
(www.youtube.com/emakla-
bin). Horário: 17h.  

Documentário 
nesta quinta-feira (11), às

23h, a Tv Cultura leva ao ar
o documentário ‘Carta aos
brasileiros - Goffredo da silva
Telles Junior’. A produção ori-
ginal da emissora retrata a
trajetória do advogado, ju-
rista e professor universitário
brasileiro Goffredo da silva
Telles Junior, a partir de ima-
gens de época, declarações
do mestre das Arcadas da
Faculdade de direito da uni-
versidade de são Paulo (usP)
e depoimentos de importan-
tes juristas que foram seus
alunos. o documentário pas-
sa em revista os últimos 80
anos do brasil. Quando: quin-
ta-feira (11). onde: Tv Cultura.
Horário: 23h. 

Red Sand King estreia no Bolshoi Pub nesta quinta-feira (11)
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em meio a polêmicas, si-
mone sai do Brasil

Afastada dos palcos, si-
mone aproveitou o período
de folga para visitar os esta-
dos unidos, onde mantém
uma série de imóveis. A can-
tora, que vive uma briga com
simaria, e ainda precisou lidar
com rumores de que a irmã
estaria apaixonada pelo ma-
rido dela, disse que foi para
o País para resolver pendên-
cias. "de última hora, vim pa-
rar onde? na disney de novo
[em orlando, nos estados
unidos]. vim fazer o que? re-
solver uns negocinhos meus.
e aí, resolvi de última hora.
Faltando três ou quatro horas
pro voo, comprei a passagem
e tchau! vou-me", explicou
simone. A cantora ainda la-
mentou a saudade do marido,
Kaká diniz, e dos filhos. "Que
loucura. eu não tenho juízo,
não. Mas se não for assim, a
gente não resolve nada. Pe-
guei e vim. Já tô desesperada
de saudade dos meus filhos
e do meu marido", declarou
a sertaneja. (Matheus Quei-
roz, Purepeople)

Preta Gil revela ‘toco’ que
ganhou de cantora famosa

Preta Gil celebrou 48 anos
nesta segunda-feira (8) em
grande estilo, com um festão
repleto de famosos, como
Paolla oliveira e o casal An-
gélica e luciano Huck. um
dos momentos do evento tem
viralizado nas redes sociais.
A cantora, que evitou apre-
sentações durante o Carnaval
deste ano, fez revelações so-

bre uma antiga relação com
outra estrela da MPb: Ana
Carolina. o momento acon-
teceu depois que Ana saiu
do palco após dar uma canji-
nha no show de ludmilla.
Com a voz visivelmente em-
bargada por conta dos bons
drinks, Preta disparou: "Com
todo respeito ao meu marido,

mas foi vendo ela cantar as-
sim que eu quis casar com
ela. e ela não me quis, ela
quis uma outra amiga minha,
mas não vou falar nada", dis-
se. Preta ainda fez uma pro-
posta ousada para o marido,
rodrigo Godoy, com quem
tem uma tatuagem de casal.
"e aí, mozi, vamos fazer um

trisal com a Ana Carolina?",
perguntou a artista, que pode
ser vista em uma série fami-
liar com o pai, Gilberto Gil,
na Amazon Prime. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Por que Amaury nunes
não consegue ver enrico,
filho de Karina Bacchi,
após separação? Motivo é
revelado

Karina bacchi não gostou
de ver o recado em vídeo
que Amaury nunes gravou
para o filho, enrico, de 5 anos,
e rebateu a mensagem do
ex-marido citando que a Jus-
tiça decidiu, sem esclarecer
se a decisão se tratava do
impedimento do empresário
em ver o menino. "Processos
judiciais já ocorreram e isso
já está decidido e tem um
porquê de ser", disse. Amaury
voltou às redes sociais para
esclarecer insinuações pro-
feridas por Karina e fez um
apelo a ela para que libere
enrico para passar o dia dos
Pais com ele. sem ver o filho
desde abril, o ex-jogador ain-
da agradeceu ao apoio que
está recebendo de amigos e
seguidores. Apesar de Karina
ter anunciado em seu canal
no YouTube, em dezembro
de 2019, que daria entrada
no processo do reconheci-
mento de paternidade de
Amaury, o mesmo não foi
adiante, por conta da lentidão
da Justiça e por causa da pan-
demia. As informações são
de amigos próximos a Amau-
ry ao ‘na Telinha’. (Patrícia
dias, Purepeople)

CELEBRIDADES

Neymar faz pronunciamento
debochado após traição a 

Bruna Biancardi vir à tona

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia favorece a sua co-
nexão com as outras pessoas,
portanto haverá muito magne-
tismo, mas é preciso uma boa
dose de consciência sobre quan-
to você influencia seu meio. Te-
nha esse cuidado ao expor suas
ideias ou exigir suas demandas.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia favorece os negócios, o
trabalho e a carreira. novas opor-
tunidades ou associações podem
ocorrer. saiba ser generoso e
acolha as ideias dos outros. Quan-
to mais trabalhar em equipe, me-
lhor vai ser a experiência. existem
realizações e agito.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia favorece progressos em
relação aos seus projetos e pla-
nos, mas é preciso ter foco e uma
boa dose de autoliderança. não
se compare e não perca a moti-
vação de ir até o fim. Passeios,
viagens e novos aprendizados
também não estão descartados.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia traz desafios. É impor-
tante saber desapegar de tei-
mosias e pensamentos fixos. o
perdão pode ser necessário. no-
vas ideias podem surgir, mas é
preciso ter coragem de colocar
tudo isso em prática, não se li-
mitando. saiba economizar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pede que você tente
manter ao máximo a sua estabi-
lidade. o dia pode trazer popu-
laridade e existe aproximação
das pessoas, mas você também
precisa se abrir para coisas novas.
É importante evitar o egoísmo e
atitudes arrogantes e críticas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pede mais cuidado com
a saúde e organização da sua ro-
tina. Tome cuidado com fofocas
e não se deixe levar mais pelo
externo do que pelo interno. es-
cute suas emoções e sua intuição.
saiba se manter leve e mais fle-
xível, pois existem coisas novas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

este dia de lua Cheia em Aquá-
rio exalta suas emoções. o lado
positivo é que você pode se per-
mitir viver coisas novas, apaixo-
nando-se pela vida ou renovando
suas esperanças. o lado negativo
é que pode fugir da realidade ou
se deixar levar por promessas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

A lua Cheia em Aquário te
impulsiona a inovar. você está
com muita energia objetiva para
fazer e acontecer, mas tome cui-
dado com atitudes impensadas.
evite brigas e saiba dialogar. Pode
ser difícil conciliar vida familiar e
trabalho, então tenha paciência.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

A lua Cheia em Aquário vai
pedir transformação das suas
atitudes, pois não adianta você
fazer as mesmas coisas e achar
que os resultados serão diferen-
tes. saiba se reinventar e busque
originalidade. É importante es-
cutar os outros e refletir mais.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

A lua Cheia em Aquário traz
novas oportunidades. o dia é
agitado, tem muita coisa acon-
tecendo, mas quanto mais aber-
to você estiver, mais conseguirá
aproveitar as situações que sur-
gem. Pode haver novas amizades
chegando na sua vida.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

A lua Cheia em Aquário traz
muita criatividade e muita energia.
sua popularidade fica potenciali-
zada. Tome cuidado com excessos
e saiba ter mais autocontrole so-
bre seus desejos. Cuide de realizar
todas as suas tarefas assumidas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A lua Cheia em Aquário vai
potencializar o caos e o agito,
mas saiba ser desapegado, tra-
balhando sua generosidade, pois
seu lado de ser útil e fazer a dife-
rença no seu meio social é grande:
quanto mais se mostrar e se ex-
por, mais ganhará em retorno.

Cine Cultura traz como estreia o longa-metragem ‘Memória’

Filme vencedor no Festival de
Cannes estreia no Cine Cultura
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Neymar veio a públi-
co pela primeira vez
após a veiculação da no-
tícia de que o namoro
com Bruna Biancardi ter-
minou por conta de uma
traição durante uma fes-
ta junina. Na manhã des-
ta quarta-feira (10), o cra-
que, cuja atuação nos
campos tem dividido a
imprensa francesa, esco-
lheu o deboche como res-

posta para os haters. "Ha-
haha, hihihi... Faladores
de plantão! Falador pas-
sa mal, hein? Cuidado,
papai", disse o jogador,
que completou 30 anos
em fevereiro. Já Bruna
Biancardi permanece em
silêncio e se limitou ape-
nas a publicar frase bí-
blicas na noite da terça-
feira (8). (Matheus Quei-
roz, Purepeople)
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Neste dia 11 de agosto é ce-
lebrado o Dia do Estudante. A
data marca o retorno do segun-
do semestre de aulas. Trata-se
de um período de readaptação,
que exige dedicação e foco para
se alcançar um bom desempe-
nho nos estudos. Para aqueles
que estão em período de vesti-
bular, é um momento ainda
mais tenso, porque envolve pres-
são emocional, tanto da família,
quanto do próprio estudante,
além de  dúvidas sobre a car-
reira a ser seguida.

“As aulas voltaram e junto
a elas estão a ansiedade, as
mudanças do corpo e da men-
te, além das temidas provas.
Neste momento, é preciso di-
recionar o foco e a energia
para ter um bom desempenho
e finalizar o ano letivo mais
confiante”, explica Bruno Piva,
fundador e CEO da Piva Edu-
cacional, startup que ajuda
crianças e adolescentes a cria-
rem autonomia para estudar.

Para melhorar o desempenho
dos estudantes, Bruno Piva in-
forma cinco dicas que ajudam a
manter o foco e a ter maior pro-
dutividade na hora dos estudos.

1- Monte seu próprio
cronograma de estudos

Crie um cronograma que

atenda suas próprias demandas.
Dessa forma, fica mais fácil or-
ganizar os conteúdos que pre-
cisam ser estudados e o tempo
gasto com cada tópico cobrado
nas provas. Observe sua rotina
e verifique quantas horas do
dia podem ser dedicadas. Depois,
relacione as matérias que pre-
cisam ser estudadas e defina o
tempo que vai dedicar a cada
uma, considerando as priorida-
des. “Todos os tópicos de con-
teúdo cobrados devem ser es-
tudados, mas o estudante deve
focar mais naquelas matérias
em que tem mais dificuldade”,
explica o especialista.

2- Experimente
diferentes métodos

Teste quais formas de es-
tudo trazem mais resultado
para você, escolha um e siga
com ele até o final. Não fique
apenas lendo livros ou artigos.

Intercale entre matérias de hu-
manas e exatas. Procure as-
sistir vídeos, escrever resumos
e anotações, fazer exercícios
e provas anteriores e até as-
sistir algum filme que tenha
relação com o assunto estuda-
do. “É importante não persistir
no erro. Se você viu que de-
terminado método não foi efi-
caz, mude. Não insista só por
ser cômodo. Não existe um
método perfeito, a jornada de
aprendizado é feita de erros
também”, ressalta Piva.

3- Mantenha organizado
o local de estudo

O rendimento no estudo
envolve dedicação, concentra-
ção e foco, mas fatores externos
também influenciam esse pro-
cesso e a organização do am-
biente é um deles. “Estabeleça
um lugar fixo para estudar,
que seja confortável, iluminado

e privado. Deixe em ordem
todo o material que irá usar e
utilize o espaço como um todo.
Aproveite outras ferramentas
além do caderno, utilize cores
e formas diferentes. Informe
aos seus familiares que du-
rante um período do dia aquele
espaço estará ocupado e que
você não quer ser interrompi-
do, inclusive evitando distração
com os pets”, sugere o CEO da
Piva Educacional.

4- Elimine distrações
Manter a concentração e o

foco melhora a produtividade
e otimiza o tempo gasto. Para
isso, é preciso evitar distrações.
Coloque o celular no modo
avião ou desligue, assim você
não verá as notificações rece-
bidas. No computador, não dei-
xe abertas abas que não sejam
relacionadas aos estudos e sai-
ba dizer não para compromis-

sos e convites dentro do seu
horário de preparação.

5- Intercale os estudos com
momentos de descanso

A rotina de estudos é es-
tressante e depois de algumas
horas a atenção e a capacidade
de entendimento ficam preju-
dicados. Por isso, o descanso e
momentos de lazer possuem
importante papel na prepara-
ção do vestibulando. Faça in-
tervalos entre uma matéria e
outra, pois isso ajudará a fixar
o conteúdo melhor, e busque
ter qualidade no sono. “É im-
portante entender seu corpo
e qual a sua necessidade de
descanso. Poucas horas de sono
podem ser prejudiciais para a
saúde. A pessoa fica estressada,
não tem prazer nas atividades
e não consegue guardar o que
estudou”, finaliza o especialista.
(Especial para O Hoje)

Especialista em
educação lista
cuidados que
ajudam a ter um
melhor preparo
para ir bem 
nas provas

Especialista sugere dicas para os estudantes terem um segundo semestre de estudos mais proveitoso e alcançar bons resultados

Dia do Estudante

esTReiAs

Trem-Bala (bullet Train, 2022,
euA). duração: 2h07min. dire-
ção: david leitch. elenco: brad
Pitt, sandra bullock, Joey King,
Aaron Taylor-Johnson. Gênero:
Ação, suspense. ladybug é um
assassino azarado, determina-
do a fazer seu trabalho pacifi-
camente depois de muitas mis-
sões saírem dos trilhos. Cine-
mark Flamboyant: 13h40, 16h,
16h25, 18h30, 19h, 19h15,
20h20, 21h20, 21h45, 22h. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h20, 15h10, 16h10, 18h, 19h,
20h50, 21h50. Kinoplex Goiânia:
15h40, 17h20, 18h25, 20h, 21h.
Cineflix Aparecida: 14h, 15h20,
16h40, 19h, 19h20, 21h40, 22h.
Cineflix butiti: 16h25, 17h40,
19h, 20h15, 21h35.

o Palestrante (o Palestrante,
2022, brasil). duração:
1h44min. direção: Marcelo An-
tunez. elenco: Fábio Porchat,
dani Calabresa, letícia lima.
Gênero: Comédia. Guilherme,
um contador sem perspectivas
que acaba de ser demitido e
abandonado pela noiva, viaja
para o rio de Janeiro e é con-
fundido com um famoso pa-
lestrante motivacional. Cine-
mark Flamboyant: 13h45,
14h05, 16h30, 16h35, 19h,
19h10, 21h30, 21h50. Cinemark
Passeio das Águas: 16h30, 19h,
21h30. Cineflix Aparecida:
17h20, 19h35, 21h50. Cineflix
butiti: 17h, 19h10, 21h20.

eM CARTAZ

DC Liga dos superpets (dC
league of super-Pets, 2022,
euA). duração: 1h46min. dire-
ção: Jared stern. elenco: Mar-
celo Garcia, dwayne Johnson,
duda espinoza. Gênero: Ani-
mação, fantasia, aventura, fa-
mília. dC super Pets acompa-

nha Krypto o supercão e su-
perman, amigos inseparáveis,
compartilhando os mesmos su-
perpoderes e lutando contra o
crime em Metrópolis lado a
lado. Cinemark Flamboyant:
13h20, 13h50, 15h, 15h50,
16h20. Cinemark Passeio das
Águas: 13h15, 14h, 15h45. Ki-
noplex Goiânia: 14h10, 16h30,
18h50. Cineflix Aparecida:
14h30, 15h05, 16h45. Cineflix
butiti: 15h20, 16h30, 18h45.

Pluft, o fantasminha (Pluft,
o fantasminha, 2022, brasil).
duração: 1h28min. direção: ro-
sane svartman. elenco: Juliano
Cazarré, lolla belli, Cleber sal-
gado. Gênero: infantil. A me-
nina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente de-
senvolvem uma inesperada
amizade. Cinemark Flam-
boyant: 13h15. Cinemark Pas-
seio das Águas: 13h05. 

o Telefone Preto (The black
Phone, 2022, euA). duração:

1h43min. direção: scott der-
rickson. elenco: Mason Thames,
Madeleine McGraw, ethan Haw-
ke. Gênero: Terror, suspense.
em 1978, uma série de seques-
tros estão acontecendo na ci-
dade de denver. ethan Hawke
interpreta o "Grabbler", um se-
rial killer que tem seu alvo
crianças do bairro. Cinemark
Flamboyant: 17h50. Cinemark
Passeio das Águas: 18h20,
20h40. Kinoplex Goiânia: 21h10.
Cineflix Aparecida: 21h10. Ci-
neflix butiti: 21h45.

elvis (elvis, 2022, euA). du-
ração: 2h39min. direção: baz
luhrmann. elenco: Austin bu-
tler, Tom Hanks, olivia de-
Jonge. Gênero: biografia, mu-
sical. A cinebiografia de elvis
Presley acompanhará décadas
da vida do artista e sua as-
censão à fama, a partir do
relacionamento do cantor
com seu controlador empre-
sário ‘Colonel’ Tom Parker. Ci-
nemark Flamboyant: 16h45,

17h20, 20h10, 20h50. Kino-
plex Goiânia: 14h, 17h10,
20h20. Cineflix butiti: 21h.

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 co-
nhecido como vicious 6, Gru
traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se
juntar a eles. Cinemark Flam-
boyant: 13h, 14h, 14h30, 15h10,
16h15, 18h20, 20h30. Cinemark
Passeio das Águas: 13h, 13h10,
14h, 15h20, 16h10, 18h30. Ki-
noplex Goiânia: 15h10, 17h10,
19h10. Cineflix Aparecida:
15h10, 17h10, 19h10. Cineflix
butiti: 16h, 17h55, 19h50.

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. Cinemark
Flamboyant: 15h30, 18h15,
18h50, 21h, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 13h, 15h45,
17h30, 18h30, 20h20, 21h15.
Kinoplex Goiânia: 15h50, 18h20,
20h50. Cineflix Aparecida:
14h15, 15h30, 16h45, 19h15,
21h45. Cineflix butiti: 16h50,
19h15, 21h40.

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
nesta nova aventura precisa
provar que o fator humano
ainda é fundamental no mundo
contemporâneo das guerras
tecnológicas. Cinemark Passeio
das Águas: 21h. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h40, 21h05.  

Jurassic World: Domínio (Ju-
rassic World domínio, 2022,
euA). duração: 2h26min. dire-
ção: Colin Trevorrow. elenco:
Chris Pratt, bryce dallas Howard,
Jeff Goldblum. Gênero: Ação,
aventura, ficção científica. Qua-
tro anos após a destruição da
ilha nublar, os dinossauros ago-
ra vivem - e caçam - ao lado de
humanos em todo o mundo.
Contudo, nem todos répteis
consegue viver em harmonia
com a espécie humana, trazen-
do problemas graves. Cinemark
Flamboyant: 21h. Cinemark Pas-
seio das Águas: 21h.

tCINEMA
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A continuação das aventuras dos amarelinhos ‘Minions 2: A Origem de Gru’ segue em cartaz nos cinemas  



Alexandre Paes

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação
oficial, registrou baixa de
0,68% em julho. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), foi a
primeira vez que o índice ficou
no campo negativo e a menor
taxa registrada desde o início
da série histórica, em janeiro
de 1980. Mesmo assim, o custo
da alimentação continua sem
dar trégua aos brasileiros, re-
gistrando alta média de 1,3%
no mês passado.

No dia 20 de julho, a Petro-
bras anunciou uma redução
de R$ 0,20 no preço da gasolina
vendida para as distribuidoras.
Além disso, a Lei Complemen-
tar 194/22, sancionada no final
de junho, que reduziu o ICMS
sobre combustíveis, energia
elétrica e comunicações, tam-
bém impactou no resultado.
Por conta disso, a gasolina teve
queda de 15,48% no mês pas-
sado. E a redução do imposto
afetou não só o grupo de trans-
portes do IPCA, que recuou
4,51%, mas também o de ha-
bitação, que teve queda de
1,05% por conta da diminuição
de 5,78% no preço da energia
elétrica residencial.

No entanto, segundo o eco-
nomista do Instituto Brasilei-

ro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV), An-
dré Braz, só deve sentir real-
mente o resultado da deflação
a população de renda mais
alta. Já as famílias de baixa
renda devem comprometer
ainda mais o orçamento com
a compra de alimentos: os
produtos de alimentação e
bebidas tiveram, mais uma
vez, a maior variação dos gru-
pos do IPCA, com impacto po-
sitivo 0,28 ponto percentual
no índice de inflação do mês.

“Brasileiros de classe mé-
dia baixa não vão perceber a
deflação, porque não têm des-
pesas representativas com ga-

solina, que é um bem de luxo
pertencente à classe média
alta. E a energia elétrica já
era tributada em muitos Es-
tados de forma diferenciada
para consumo reduzido. Uma
família de baixa renda, com
uma casa pequena e poucos
eletrodomésticos, já não tinha
uma demanda de energia
com ICMS acima de 18%, logo
não vai perceber a queda”,
avaliou Braz. 

O economista observou
ainda que, se a inflação caiu
em função de um grupo con-
centrado de produtos, cerca
de dois terços dos itens pes-
quisados pelo IBGE apresen-

taram alta de preços.
Angela Aires, de 40 anos, é

auxiliar de serviços gerais e
mora com o filho, de 20 anos,
que ajuda a complementar a
renda domiciliar. Ela contou
que tiveram momentos difíceis
neste ano, devido ao alto custo
dos alimentos que compõem
a cesta básica. “Chegou uma
hora em que optei por comer
mais fora de casa, até pelo
preço da energia. Então, nos
últimos meses, fiz poucas com-
pras no mercado. Os preços
chegavam a assustar, parecia
que o preço subia todo dia.”

Laticínios
A alta do grupo de alimen-

tação, em julho, foi puxada
mais uma vez pelo leite longa
vida, que subiu mais de 25%.
Em consequência, derivados
como queijo e manteiga tam-
bém registraram fortes altas.
O leite contribuiu especialmen-
te para o resultado da alimen-
tação no domicílio, que acele-
rou de 0,63% em junho para
1,47% em julho. Outro desta-
que foram as frutas, com alta
média de 4,4% e impacto de
0,04 ponto no IPCA de julho.

Adalberto Gomes, de 60
anos, é eletricista e disse que
os preços melhoram para al-
guns produtos e pioraram
para outros, mas a inflação
dos últimos meses o fez mudar
de estratégia durante as com-

pras. “Fazia feira mensalmen-
te, agora tem que ser de 15
em 15 dias para aliviar o car-
tão de crédito. Algumas coisas
melhoraram, como o quilo de
tomate, mas tudo está caro. A
gente tem que escolher. Troco
carne por frango e não com-
pro mais queijo. Leite nem
coloco no carrinho”, contou.

Segundo o gerente da pes-
quisa do IBGE, Pedro Kislanov,
os alimentos subiram mais
uma vez em função de efeitos
sazonais, como a chuva es-
cassa no inverno. “Essa alta
do produto se deve, princi-
palmente, a dois fatores. Pri-
meiro, estamos no período de
entressafra, que vai de março
até setembro e outubro, ou
seja, um período em que as
pastagens estão mais secas, o
que reduz a oferta de leite no
mercado. Segundo ponto, os
custos da produção estão mui-
to altos”, explicou Kislanov.

Apesar do índice negativo
em julho, no ano a inflação
acumulada é de 4,77% e, nos
últimos 12 meses, de 10,07%,
bem acima do centro da meta
definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) para
2022, de 3,5%. A tendência,
segundo André Braz, é que a
inflação desacelere nos pró-
ximos meses, com as principais
economias do mundo “colo-
cando um pezinho na reces-
são”. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Alimentação, que
pesa mais no bolso
dos mais pobres,
aumenta 1,3%

Deflação só deve ser sentida pela
população de renda mais alta 

Corte de impostos
provoca queda
inédita de 0,68% no
IPCA em julho, mas
não beneficia os
consumidores
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