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Exportações
recordes de
janeiro a agosto
Puxada pelo agronegócio, a exportação goiana manteve níveis
recordes, enquanto o superávit
ampliou a queda nos meses de
janeiro a agosto. Principal parceiro comercial do país, a China
compra mais de 50% da carne.
Economia 4
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Como a pandemia impactou
a alimentação das crianças?
Opinião 3
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Sem água, hidroelétricas
reduzem oferta de energia
e pode travar economia
A falta de chuvas coloca os reservatórios da maior
usina hidrelétrica do estado em níveis críticos, o
que limita a geração para não consumir toda a
água. Com a seca, sistemas menores deixam de

funcionar, ou são ligados apenas uma vez ao dia.
Esses cenários forçam o ligamento das usinas térmicas, que tem um custo mais elevado que deve
ser sentido no bolso pelo consumidor. Cidades 11

Jota Eurípedes

Além do parcelamento das compras
básicos em supermercado, consumidores
dividem o abastecimento no cartão

Crise força consumidor
parcelar até alimento

Famílias têm utilizado cartões de crédito para despesas básicas como gasolina e
compras de mercado. A alta na inflação é a principal responsável pela perda de
poder econômico, em especial das famílias mais pobres. Cidades 9

Exploração de
amianto pela
Sama é retomada

Câmara sem
prazo para votar
Código Tributário

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
suspendeu a recente decisão que
cessou as atividades em Minaçu.

Vereadores temem que curto
prazo para votação não permita
a discussão da proposta.

Vanderlan elogia fala
de Arthur Lira sobre
atos de 7 de setembro

Goiás apresenta
oﬁcialmente
atacante Welliton

Cidades 10

Política 6

Essência

Xadrez 2

Discordância não
anula acordo entre
segurado e vítima

Jogador que foi revelado nas categorias de base da própria
equipe esmeraldina foi apresentado de forma oficial e se
emocionou na coletiva.

Senado deve barrar
vetos de Bolsonaro
a MP da Internet

Vila noVa
apresenta novos
dois novos reforços

Jurídica 10

Política 2

Inspirado em Revolução
dos Bichos, obra
estimula senso crítico

Esportes 7

A vida é como o vinho e deve ser apreciada

preservando a liberdade Essência 16

Champignon foi um dos
maiores ícones do rock

Essência 13

Livraria 14
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Lowbrow recebe exparticipante do The Voice

Essência 14

O meia Tiago Real e o atacante
argentino Nico Maná foram oficialmente apresentados e se colocaram à disposição para
estrearem pelo Colorado.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 35º C

t 22º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Vanderlan elogia fala de Arthur
Lira sobre atos de 7 de setembro
Matéria estabelece critérios para remoção de conteúdos

Senado quer
rejeitar MP que
limita remoção
de coteúdos
Ao impor significativas alterações no Marco Civil da
Internet, a Medida Provisória (MP) 1.068/2021, publicada
nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União, ensejou
a manifestação de diversos senadores. Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a imediata suspensão da vigência da norma.
A MP cria novas regras para a moderação de conteúdos nas redes sociais, estabelecendo garantias aos
usuários e dificultando a remoção de publicações ou a
suspensão de contas. Um dos pontos mais polêmicos é
a necessidade de sempre haver justa causa e motivação
para que ocorra cancelamento ou suspensão de funcionalidades de contas ou perfis nas redes sociais pelas
plataformas ou provedores.“Impetramos mandado de
segurança junto ao STF, pedindo a imediata suspensão
da vigência da MP 1.068/2021, diante da sua flagrante
inconstitucionalidade e do grave risco de que ela sirva
como garantia para a propagação de material ilegal e
antidemocrático”, expôs Alessandro no Twitter.
Como presidente da CPMI das Fake News e relator do
Projeto de Lei (PL) 2.630/2020, que institui a Lei Brasileira
de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) enviou ofício
ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em que defende
a devolução da MP. (ABr)

O pronunciamento do presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira, visto como complacente
aos atos de Jair Bolsonaro de 7 de setembro,
recebeu elogios do senador Vanderlan Cardoso
(PSD), aliado do Palácio do Planalto. Disse que
Lira foi muito feliz em sua fala, ideal para o momento por acalmar ânimos.
“Precisamos de serenidade para tratar dos
problemas que afligem o país”, pontuou,
citando a retomada
econômica. Cardoso
não fez menção ao
pronunciamento do
presidente do Supremo Tribunal Federal,
Luiz Fux, que, em recado direto a
Bolsonaro, sustentou que ninguém fechará o STF
e que a Corte não aceitará
desobediências às decisões
dos ministros.

Interdição

Presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim,
revelou que “o pessoal do agronegócio” está por
traz do bloqueio de rodovias, por caminhoneiros,
inclusive rodovias goianas.

Em xeque

O deputado Cairo Salim (Pros) chamou de covardes
parlamentares goianos no Congresso Nacional que
não se posicionaram sobre os atos de Jair Bolsonaro
no 7 de setembro. Ele é alinhado ao presidente.

Imprudência

Efeito RRF

Com o argumento de que Goiás teria
que pedir autorização do Ministério da
Economia para aumentar do valor gasto
com o prêmio de incentivo aos servidores da Saúde, o líder do Governo,
Bruno Peixoto (MDB), rogou para que
nenhum deputado pedisse vista do projeto na CCJ da Alego.

Divergência

Nota conjunta do Democratas e do
PSL, repudiando discurso de Jair Bolsonaro no 7 de setembro destoou na
Assembleia Legislativa, colocando em
lados opostos quem apoio o governador
Ronaldo Caiado e o presidente.

Derrubada

Sancionada em 2018, pelo então
governador José Eliton (PSDB), a lei
que incluiu pagamento de pessoal inativo nas despesas do ensino em Goiás
foi invalidada, por unanimidade, pelo
Supremo Tribunal Federal. Houve invasão de competência da União, alegaram os ministros.

Direito à crença

Por classificar intolerância religiosa
como inaceitável, o prefeito Rogério
Cruz sancionou lei que cria dia de combate a esse tipo de ato.

Tornozeleira

Com votos contrários da oposição, a
base aliada aprovou projeto do governo
que institui cobrança por uso de tornozeleira eletrônica pelo preso ou apenado
no sistema prisional do Estado de Goiás.

CURTAS

Dirigindo um cavalo mecânico de uma carreta,
rumo aos atos de 7 de setembro, em Brasília, a deputada federal Magda Mofatto (PL) diz defender
Jair Bolsonaro. Mas tem um detalhe: no vídeo, nem
ela nem outra mulher do assento do carona usam
cinto de segurança.
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2 O plenário da Câmara Municipal

de Goiânia analisa nesta quinta-feira
o projeto do vereador Lucas Kitão
(PSL) que regulamenta a instalação
de torres de antena na capital, com
prioridade para a periferia.

Darrot pode ser candidato a
deputado para unir oposição
Oficialmente, no entanto, ex-prefeito
de Trindade mantém précandidatura ao governo
Marcelo Mariano
Enquanto esquentam as articulações para montar chapas
com vistas às eleições em 2022,
o ex-prefeito de Trindade Jânio
Darrot (Patriota), oficialmente
pré-candidato a governador, está
aparentemente mais quieto.
Em entrevista ao jornal O
Hoje, o presidente do Patriota
em Goiás, Jorcelino Braga,
justifica: “Devido à pandemia,
Jânio Darrot e eu achamos
ser mais prudente iniciar as
visitas e conversações políticas após queda nos índices
de contaminação”.
Braga afirma que, de acordo com seu planejamento, a
retomada das atividades está
prevista para o final de setembro ou início de outubro.
Mas tanto Braga quanto
Darrot, que também é empresário, são políticos experientes
e, como tais, nunca ficam sem
fazer política. Nos bastidores,
circula a informação de que
o ex-prefeito de Trindade cogita com cada vez mais força
a possibilidade de ser candidato a deputado federal, o que
já teria até sido comunicado
a pessoas próximas a ele.
Manter-se como pré-candidato a governador faz par-

te da estratégia, já que, assim, Darrot fica mais em evidência e suas falas repercutem mais do que se fosse um
entre tantos postulantes à
Câmara dos Deputados.
Braga, contudo, disse à reportagem que “o assunto de
candidatura a deputado federal
nunca foi tratado e acredito
que seja fofoca”.
“O projeto de candidatura a governador é nossa
prioridade”, ressalta o presidente estadual do Patriota.
“Já disse mais de uma vez
que o Jânio só não será candidato se não quiser.”

Oposição

No momento, o governador
Ronaldo Caiado (DEM) está em
negociação avançada com o
MDB. O objetivo é ter o ex-deputado federal Daniel Vilela,
que preside o partido em Goiás,
como candidato a vice na chapa governista.
A vaga de senador é disputada por Alexandre Baldy (Progressistas), Delegado Waldir
(PSL), João Campos (Republicanos), Henrique Meirelles
(PSD), Luiz Carlos do Carmo
(MDB) e Wilder Morais (PSC).
Caso não tenham espaço com
Caiado, alguns podem buscar

Ex-prefeito e Trindade ventilou a candidatura ao Governo, mas não viu seu nome deslanchar
refúgio na oposição.
Principal oposicionista, o
prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, deve
sair do MDB se a aliança com
o DEM se confirmar. Não faltam opções de partido para
ele se filiar – como o PL, da
deputada federal Magda Mofatto – e ser candidato a governador em 2022.
O PSDB, por sua vez, diz
que terá candidatura própria
ao governo, mas a avaliação
pragmática é a de que o melhor
caminho é declarar apoio a

Mendanha e focar na eleição
do ex-governador Marconi Perillo a deputado federal.
Até o PT busca diálogo com
o prefeito de Mendanha, embora a possibilidade de o expresidente Lula estar no mesmo palanque do prefeito de
Aparecida de Goiânia seja cada
vez mais remota.
Com a oposição provavelmente se concentrando em
Mendanha, tem ganhado corpo
a tese de que o ideal, para os
oposicionistas, é ter apenas
uma chapa contra Caiado.

Nesse caso, seria bem-recebida a eventual decisão de
Darrot ser candidato a deputado federal, o que estaria sendo mais discutido do que possíveis nomes para compor sua
chapa para governador.
No cenário de união da
oposição, Darrot pensa pouco
em candidatura a vice ou a
senador. O rumo mais natural
é mesmo disputar os votos de
Trindade com a deputada federal Flávia Morais (PDT), que
tem base na cidade. (Especial
para O Hoje)
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Como a pandemia impactou
a alimentação das crianças?
Patrícia Consorte
A pandemia influenciou drasticamente a rotina
alimentar de diversas famílias, impactando principalmente as crianças. Com o fechamento das
escolas e os pais trabalhando de casa, a busca por
alimentos mais práticos e processados, aumentou.
Além disso, muitas acabaram ficando presas em
pequenos apartamentos, sem espaço adequado
para atividades físicas. As consequências dessa
mudança de hábito, já podem ser percebidas na
saúde de muitos.
Em um estudo feito pela Unicef, cerca de 61%
das famílias aumentaram o consumo de fast food
e refrigerantes durante a pandemia, além de diminuir o consumo de legumes e verduras. Por
mais que muitos acreditem ser apenas uma fase,
introduzir alimentos gordurosos, ultra processados
e repletos de açúcar, pode causar danos sérios à
saúde das crianças, hoje e amanhã.
A compulsão alimentar é um dos riscos mais
iminentes em um primeiro momento, agravado
principalmente pelo excesso de tempo em frente
às telas. Muitos pais deixam seus filhos assistindo
desenhos em celulares, tablets ou na televisão
para se distraírem, enquanto eles trabalham.
Essa forma de entretenimento é válida. Não
podemos restringir totalmente o uso de telas pelas
crianças, contudo, muitas acabam comendo em
frente a elas, perdendo a noção da quantidade e
até mesmo da qualidade dos alimentos que ingerem. Essa falta de consciência alimentar aumenta
os riscos de obesidade, pressão alta e diabetes.
Infelizmente, muitos estudos que temos hoje
estão defasados e, não levam em consideração
os problemas futuros que os maus hábitos atuais
podem representar. As crianças carregam a predisposição genética de sua família que, se já
tiver doenças ou altas probabilidades, terão mais
chances de serem desenvolvidas se os devidos
cuidados não forem tomados desde cedo. Temos
hoje o conhecimento da epigénetica, ou seja, podemos ou não ativar determinados genes de
acordo com nossos hábitos.
É importante ter em mente que prover uma
alimentação saudável às crianças não precisa
ser complicado. Evitar expô-las à alimentos ultra
processados, que geram forte estímulo cerebral
e podem contribuir para uma compulsão alimentar, já tem um impacto enorme nesse processo. Priorize sempre alimentos naturais, preparados em casa, como arroz, boas fontes de
proteínas, legumes e saladas.

Muitas famílias até tem esse tipo de alimentação
em sua rotina, mas acabam pecando na hora do
lanche da tarde. Os sucos, biscoitos e embutidos
são alguns dos mais utilizados – e mais perigosos
também. Principalmente, porque a grande maioria
das pessoas não tem o hábito de ler os rótulos do
que consomem, para saber o que estão ingerindo.
Obviamente, mudar hábitos não é fácil, mas
se dedicarmos um pouco de tempo para preparar
algo mais saudável, as crianças terão uma saúde
bem melhor, hoje e principalmente no futuro. As
crianças tendem a copiar e repetir os hábitos dos
pais. Se colocarmos mais verduras e legumes em
nossos pratos, elas também irão se interessar
mais por esse tipo de alimento. E quanto mais
cedo fizermos isso, melhor.
O primeiro ano da criança é o momento no
qual ela será introduzida aos alimentos, deixando
a amamentação exclusiva. Por estar no período
de maior velocidade na curva de crescimento, é
imprescindível apresentarmos alimentos com alto
valor nutricional. Nessa fase, mais do que ganhar
peso, a criança precisa desenvolver sua saúde,
reforçando o sistema imunológico.
Logo depois, a velocidade de crescimento diminui, as crianças passam então a regular melhor
a quantidade quem comem, parecendo para os
pais que elas estão comendo menos, sendo isso
esperado. Então, os pais não devem tentar compensar isso com alimentos inadequados, querendo
aumentar a quantidade ingerida pelos filhos.
Os pequenos podem apresentar alguns momentos de seletividade, evitando certos tipos de
alimentos. Nesse momento, é fundamental não
oferecer os alimentos doces e gordurosos de sua
preferência, com a finalidade exclusiva de chegar
ao peso recomendado para a idade.
É preciso exercer a maternidade e paternidade
real, pensando não apenas no desenvolvimento
atual, mas principalmente no futuro da criança.
Quanto melhor for a alimentação na infância,
mais chances de termos
um adulto saudável. Os
bons hábitos são os verdadeiros protagonistas
da boa saúde, sendo capazes até de evitar o
aparecimento de doenças contidas na própria
Dra. Patrícia Consorte é
genética familiar. Um
pediatra e especialista
bom futuro depende da
em nutrição materno-inqualidade das escolhas
fantil
feitas no presente.

OPiniãO

A presença de mulheres no mercado de tecnologia vem crescendo ano a ano. É o que revela a
pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ( Caged ) , que aponta que
a participação feminina na área cresceu 60% nos
últimos cinco anos, passando de 27,9 mil mulheres
para 44,5 mil, em 2019. Neste contexto, onde o
mercado era de apenas 20% de mulheres, cada espaço conquistado deve ser comemorado, uma vez
que a estatística ainda está longe de ser a ideal.
Durante a pandemia , a força da mulher foi
expressa quando nos deparamos com diversas
demandas ao mesmo tempo: cuidar da casa, dos
filhos e participar de reuniões por vídeo chamada,
tendo que orquestrar todas as situações com
maestria. Mas, quando falamos sobre a rotina
de trabalho, no dia a dia infelizmente ainda
contamos com diversas barreiras em que o machismo é evidenciado.
Por exemplo, em empresas de tecnologia, algumas vezes presenciei casos de mulheres tendo
que provar que são capazes e preparadas para
realizar tarefas corriqueiras, como a manutenção
em computadores, troca de impressoras, entre
outras. Essa comprovação de capacidade está
entre as questões que precisam ser vencidas pelas
mulheres no dia a dia, uma vez que os homens
não passam por este tipo de situação.
Outro desafio comum relacionada à esta estrutura machista no mercado, é a falta de crédito
às mulheres, especialmente em posições de liderança. Apesar de 41,8% dos cargos de liderança
nas empresas serem ocupados por mulheres, segundo o IBGE , mulheres frequentemente são taxadas como "bravas" porque tem de usar sua resistência e rigidez para conquistar o respeito dos
colegas diariamente.
A sororidade é um dos pontos mais importantes
no que tange a presença das mulheres em empresas de qualquer área, inclusive de tecnologia.
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Quanto mais apoio tivermos pela igualdade de
gênero nas profissões e no salário, mais fomentamos a movimentação feminina no mercado. É
importante ressaltar que as mulheres buscam
tanto quanto os homens estudar, ler e se atualizar
para alcançar cargos de liderança. Em um estudo
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), foi constatado que a previsão é que, se o
ritmo de avanço continuar o mesmo em dez anos,
a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro deve crescer mais do que a masculina em muitas áreas - a ciência e tecnologia
são algumas delas. Daí a relevância de seguirmos
apoiando e contratando mulheres.
Outra questão a ser trabalhada nas empresas
é com relação a divulgação de oportunidades de
mulheres no mercado, que deveria ser ainda
maior para que elas se sintam confortáveis em se
inscrever e ocupar posições. Um exemplo cultural
disso é o filme "Estrelas além do tempo", que
apresenta a história de três mulheres negras da
NASA que conquistaram seu espaço e superaram
as adversidades impostas pela sociedade.
Nesse sentido, torna-se fundamental a criação
de comitês dentro das organizações que visam a
melhoria da experiência profissional das mulheres.
Ouvir o que elas têm a dizer pode resultar em uma
estratégia mais assertiva do que é necessário ser
feito para que haja maior igualdade. Além disso,
existem vários grupos que proporcionam palestras
e mentorias para empoderar mulheres em seus
espaços de trabalho.
É importante também
inserir temas envolvendo
tecnologia desde cedo na
educação, para que mulheres que se interessem
Flávia Faria é Gerente Copelo tema, não se sintam
mercial
com 30 anos de
sozinhas na jornada e teexperiência em serviços
nham confiança em enespecializados em TI
trar no segmento.
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Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas historicamente construídos e afirmados por gerações.
Segundo Nara Carvalho, vice coordenadora do
Centro de Referência em Direitos Humanos e professora do departamento de Direito da UFJF-GV,
pela divisão sexual do trabalho, há funções tidas
como femininas, especialmente relacionadas a
afazeres domésticos (por vezes sequer percebidos
socialmente como pertencentes à categoria trabalho), e a profissões voltadas ao cuidado com o
outro (num desdobramento das funções supostamente naturais de esposa, mãe e dona de casa).
Deisily Quadros
Goianira

Segurança nos hospitais
Em um cenário de pandemia, os médicos estão
mais vulneráveis do que nunca. Isto porque eles
podem ser contaminados pela doença a qualquer
momento e até agredidos em certas situações. Por
isso, é fundamental que haja mais segurança nas
unidades de saúde de Goiânia. Trata-se de uma
medida para proteger e orientar os profissionais
e a população em casos de violência. Há diversos
relatos de médicos que foram violentados por familiares de vítimas da Covid-19 e isso não pode
continuar acontecendo. É uma pena que as pessoas
tentam desmoralizar os profissionais que atuam
contra a doença.
Renata Guedes
Goiânia

CONTA PONTO

{

Como impulsionar a presença
feminina no setor de tecnologia
Flávia Faria
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Estamos colhendo os
frutos do investimento
feito pelo Governo
do Estado na
modernização e
desburocratização do
processo de abertura
de empresas. O
cidadão tem tirado
proveito disso e
percebe as vantagens
de trabalhar com o seu
próprio negócio
O número de empresas abertas entre
janeiro e agosto de 2021 foi o maior
desde 2017, segundo levantamento da
Junta Comercial do Estado de Goiás
(Juceg). Nos oito primeiros meses
deste ano, foram registradas 23.270
novas empresas no Estado, o que corresponde a 6.721 CNPJs a mais na comparação ao mesmo período de 2020.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“o Governo tem facilitado bastante para os
pequenos empresários”, comentou o internauta a respeito sobre o recorde de abertura
de empresas em Goiás.
Ana Paula Silva

M

@ohoje
“nós não queremos Côrte fechada!!! Queremos uma Côrtes que tenha a constituição de 88 sendo respeitada”, comentou o
internauta sobre a repercussão do discurso
de Bolsonaro no dia 7 de setembro.
Renata Brasil

N

@jornalohoje
Um dia depois de protestos em apoio a Bolsonaro, que contaram com discursos do o
presidente contra o sTF, o presidente da Câmara, arthur Lira, se manifestou. Lira não
citou Bolsonaro diretamente e nem falou
sobre impeachment, uma hipótese apresentada por diversos partidos de oposição na última terça. o pronunciamento do presidente
da Câmara foi criticado por jornalistas.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Número entre janeiro e agosto foi o maior desde 2017

Goiás bate
recorde em
abertura de
empresas
O número de empresas abertas entre janeiro e agosto
de 2021 foi o maior desde 2017, segundo levantamento
da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg). Nos oito
primeiros meses deste ano, foram registradas 23.270
novas empresas no Estado, o que corresponde a 6.721
CNPJs a mais na comparação ao mesmo período de
2020, que somou, de janeiro a agosto, 16.549 novas empresas. “Vamos entregar Goiás entre os melhores estados
do País do ponto de vista social, de geração de emprego
e de renda”, destaca o governador Ronaldo Caiado.
Dos novos CNPJs consolidados no Estado de janeiro a
agosto, 766 têm capital social – ou seja, o valor investido
por cada sócio – que supera a marca de R$ 500 mil. Outro
dado referente às empresas consolidadas nos oito meses
é que 38,51% têm mulheres em seus quadros societários,
o que equivale a 9.008 empresas com chefia feminina.
A análise por setor mostra que os serviços de escritório e de apoio administrativo registraram abertura
de 288 empresas. Na sequência, estão os segmentos
construção de edifícios (199), comércio varejista de
roupas e acessórios (193) e de bebidas (182). Os dados
não incluem os microempreendedores individuais
(MEIs), que são constituídos de forma virtual por meio
do portal do Microempreendedor Individual.
Os dados também revelam que os municípios que
mais atraíram empreendimentos foram Goiânia, com
281 mil empresas ativas no momento, Aparecida de
Goiânia (63 mil), Anápolis (52 mil), Rio Verde (27 mil) e
Valparaíso de Goiás (20 mil).

Menos burocracia
Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira,
o crescimento do número de novas empresas abertas
nesse período confirma que o empreendedorismo tem
sido visto como alternativa em meio à pandemia, além
de ser reflexo dos incentivos oferecidos pelo Governo
de Goiás para abrir e manter novos negócios.
“Estamos colhendo os frutos do investimento feito
pelo Governo do Estado na modernização e desburocratização do processo de abertura de empresas. O cidadão tem tirado proveito disso e percebe as vantagens
de trabalhar com o seu próprio negócio”, comenta.
Goiás lidera, pela segunda vez consecutiva, o ranking
de agilidade na abertura de empresas do País. Segundo
a Redesim (Rede Nacional de Simplificação do Registro
e da Legalização de Empresas e Negócios), o mapeamento
dinâmico realizado pela Receita Federal comprova que
o mês de agosto fechou a média de um dia e uma hora
de análise de processos, somando 2.724 solicitações, à
frente de Espírito Santo (1 dia e 5 horas), Sergipe (1 dia
e 7 horas) e Paraná (1 dia e 14 horas). A média nacional
no mês de julho, quando Goiás já ocupava o primeiro
lugar no ranking, foi de 2 dias e 20 horas.

Melhor agosto dos últimos cinco anos

Apenas em agosto foram constituídos 2.984 novos
CNPJs, um recorde para o mês nos últimos cinco anos.
Neste ano de 2021, apenas em março houve uma quantidade maior de empresas abertas: 3.084.
Titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti disse que o crescimento exponencial se
justifica porque o empreendedor sabe que investir em
Goiás é sinônimo de retorno certo para o seu negócio.
“Temos uma logística de transportes fantástica. Estamos localizados no Centro do País. Contamos com
uma legislação de incentivos fiscais que garante segurança. E apresentamos um governo que permite ao
empreendedor crescer. Então para quem gosta de crescer, gerar empregos e renda, Goiás é o caminho certo”,
comemora o secretário. (Goiás.gov)

EXPRESSA
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
registrou deflação (queda de preços) de 0,14% em
agosto deste ano. No mês anterior, o indicador havia
registrado inflação de 1,45%. Já em agosto de 2020, a
taxa havia sido de 3,87%. Com o resultado de agosto
deste ano, o IGP-DI acumula taxas de inflação de
15,75% no ano e de 28,21% em 12 meses. A queda da
taxa de julho para agosto foi puxada principalmente
pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor
Amplo (IPA) teve deflação de 0,42% em agosto, ante
uma inflação de 1,65% em julho.

Exportação sustenta nível histórico
e superávit comercial amplia queda
As exportações realizadas a partir de
Goiás entre janeiro e agosto deste ano mantiveram níveis historicamente elevados, superando todos os resultados acumulados
em igual período do ano na série estatística
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços. Esse comportamento vigoroso
das vendas externas, concentrado em três
grupos de produtos (complexo soja, ouro e
carne bovina congelada), não foi suficiente
para que a balança comercial (exportações
menos importações) do Estado sustentasse
resultados proporcionais, já que as importações avançaram mais fortemente.
Os dados do ministério mostram que as
venda externas experimentaram alta de
13,47% entre os oito primeiros meses deste
ano e igual período de 2020, saindo de US$
5,786 bilhões para US$ 6,566 bilhões, sob
estímulo mais evidente da demanda asiática,
destacadamente no caso da China. As compras externas, no entanto, saltaram 50,86%
naquela mesma comparação, fazendo as
importações subirem de US$ 2,147 bilhões
para US$ 3,239 bilhões. A diferença entre
vendas e compras externas, o superávit comercial do Estado, baixou de US$ 3,639 bilhões para US$ 3,327 bilhões, num recuo de
8,59%. A redução vem sendo ampliada mês

a mês, lembrando que, no primeiro semestre,
o saldo comercial havia acumulado baixa
de 6,69% em relação à primeira metade do
ano passado. Efetivamente, no bimestre
julho e agosto, o superávit desabou 13,0%,
de US$ 1,080 bilhão para algo em torno de
US$ 939,0 milhões.

Energia lidera

A conta das importações tem sido engordada principalmente pelas compras de
energia elétrica, que somaram mais US$
39,951 milhões em agosto e já acumulam
um valor de US$ 572,833 milhões em oito
meses diante de apenas US$ 12,035 milhões
em igual intervalo de 2020 – gasto multiplicado em 46,6 vezes nessa comparação.
As operações de importação de energia
passaram a responder por 17,68% de tudo
o que o Estado comprou lá fora entre janeiro
e agosto deste ano. Sua contribuição para
o aumento das importações, no entanto,
foi bem mais relevante, atingindo 51,35%.
Quer dizer, mais da metade do aumento
observado deveu-se exclusivamente àquele
único item da pauta. Mas os demais produtos importados anotaram variação importante, superando a variação anotada
pelo total das exportações.

BALANÇO
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Excluída a energia elétrica, as compras externas de
todos os demais produtos
atingiram US$ 2,666 bilhões,
crescendo 24,89% diante dos
valores acumulados ao longo
dos primeiros oito meses do
ano passado, quando haviam
somado pouco menos de US$
2,135 bilhões.
2 A pauta das importações
coloca o grupo de adubos e
fertilizantes como o terceiro
em valor, acumulando US$
551,666 milhões entre janeiro
e agosto deste ano e crescendo 52,07% frente aos mesmos
oito meses de 2020. Naquele
período, misturadoras e fabricantes haviam importado
US$ 362,768 milhões.
2 Primeiro item da pauta
de compras externas, os produtos farmacêuticos têm anotado quedas neste ano, refletindo problemas nas cadeias
globais de suprimento e os
números mais negativos registrados pela indústria do setor no Estado ao longo dos
primeiros meses deste ano.
Entre janeiro e agosto do ano
passado, as importações nesta
área haviam somado US$
801,324 milhões, respondendo
por 37,32% de todas as compras realizadas pelas empresas goianas no exterior. A participação foi reduzida para
24,03% neste ano com o recuo
de 2,87% no valor das impor-

tações do setor, que baixaram
para US$ 779,299 milhões.
2 A retomada das montadoras de veículos, que viram
sua produção desabar fortemente no ano passado, tem
estimulado o aumento das
importações, mas numa comparação com considera uma
base ainda muito achatada.
De qualquer forma, o setor
importou US$ 287,963 milhões entre janeiro e agosto
deste ano, incluindo as compras de automóveis, tratores,
outros veículos, peças, partes
e acessórios. Em relação aos
US$ 187,876 milhões importados nos mesmos oito meses
do ano passado, registrou-se
um salto de 53,27%.
2 As importações de plásticos e suas obras subiram
praticamente 59,1%, com os
valores avançando de US$
35,924 milhões para US$
57,154 milhões. Destacaramse ainda as compras externas
de caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, com alta de 47,8%, para
US$ 258,911 milhões; de máquinas, aparelhos e materiais
elétricos, que subiram 55,1%
(para US$ 83,504 milhões);
de instrumentos e aparelhos
de ótica e aparelhos e instrumentos médico-cirúrgicos,
em alta de 57,04% (para US$
100,131 milhões).
2 No lado das exportações,

as vendas do complexo soja
(grão, farelo e óleo) passaram
a responder por 52,83% das
vendas externas totais, com
alta de praticamente 17,0%
em relação aos oito meses iniciais de 2020. O setor exportou
US$ 3,469 bilhões neste ano,
frente a US$ 2,965 bilhões entre janeiro e agosto do ano
passado, ou seja, US$ 503,541
milhões a mais. Isso representou 64,59% do aumento
acumulado pelo total das exportações. A soja em grão,
que respondeu por 41,86%
das vendas externas totais do
Estado (41,47% em 2020), experimentou crescimento de
14,54% no acumulado de janeiro a agosto deste ano diante de igual período em 2020,
saindo de US$ 2,399 bilhões
para US$ 2,748 bilhões.
2 As exportações de farelo
de soja, por sua vez, aumentaram de US$ 481,668 milhões
para US$ 562,758 milhões, subindo 16,84%. Os embarques
de óleo de soja dispararam
neste ano, acumulando variação de 87,4% diante dos mesmos oito meses de 2020, saltando de US$ 84,063 milhões
para US$ 157,533 milhões. As
vendas de carnes congeladas
de bovinos e de ouro cresceram, pela ordem, 24,46% (para
US$ 826,182 milhões, segundo
item da pauta) e 43,4% (atingindo US$ 275,987 milhões).

Produção de veículos
cresce 0,3% em agosto
A produção de veículos
teve aumento de 0,3% em
agosto chegando a 164 mil
unidades. Já na comparação
com agosto de 2020, quando
foram produzidas 210 mil
unidades, houve queda de
21,9%. No acumulado do ano
o setor registrou expansão
de 33% com a produção de
1.476,1 mil veículos.
Os dados foram divulgados
pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que observou o aumento no mês mesmo
com as paralisações totais ou
parciais de 11 fábricas, por con-

ta da falta de semicondutores.
“Essa situação dos semicondutores traz uma enorme imprevisibilidade para o desempenho da indústria no restante
do ano. Num cenário normal,
estaríamos produzindo num
ritmo acelerado nesta época,
quando as vendas geralmente
ficam mais aquecidas. No ano
passado, tínhamos boa produção no segundo semestre, mas
uma demanda imprevisível
em função da pandemia. Neste
ano, temos a volta da demanda,
mas infelizmente uma quebra
considerável na produção”,
disse o presidente da Anfavea,

Luiz Carlos Moraes.
Segundo a entidade, a crise
dos semicondutores reflete
nos estoques que estão sendo
consumidos rapidamente e
sem condição de renovação a
curto prazo. No início do mês,
havia 76,4 mil unidades disponíveis, o suficiente para menos de duas semanas de vendas, o que explica as filas de
espera para vários produtos.
Por conta do baixo nível de
estoques, os licenciamentos
em agosto totalizaram 172,8
mil unidades, com queda de
1,5% sobre julho e de 5,8% em
relação a agosto de 2020. (ABr)
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Vereadores temem aprovação de
Código Tributário a toque de caixa
Lideranças ligadas
ao Executivo
enfatizaram
necessidade de
aprovação da
matéria até 30 de
setembro no
Legislativo
Felipe Cardoso
A Câmara Municipal de
Goiânia ainda aguarda a chegada do novo Código Tributário
ao Parlamento. O projeto, lapidado à várias mãos ao longo
dos últimos anos, foi concluído
no final do mês de agosto, porém, ainda não foi levado à
apreciação dos 35 vereadores
que compõem o Legislativo
goianiense.
Na semana passada, lideranças ligadas às secretarias
de Governo e Finanças convidaram todos os parlamentares
para uma reunião no Paço
Municipal. Na ocasião, foi
apresentado aos mais de 20
vereadores presentes um resumo do Novo Código Tributário de Goiânia. Conforme
apurado pela reportagem,
também foi enfatizada, no
mesmo encontro, a necessidade de aprovação do texto
até 30 de setembro para que
possa ser efetivamente aplicado já no ano que vem.
Acontece que as alterações
estão propostas em um compilado de mais de 384 artigos
até então totalmente desconhecidos pelos parlamentares.
A avaliação, praticamente unânime, é de que os pouco mais
de 20 dias restantes podem
não ser suficientes para um
estudo minucioso do da matéria que afeta diretamente a
vida dos goianienses.
Consultado sobre o assunto,
o vereador Thialu Guiotti
(Avante) disse ter sido o primeiro a questionar, na reunião
da última quinta-feira, o tempo
exíguo para aprovação da matéria. “Naquele momento faltavam onze sessões até a data
limite para aprovação, sendo
que nenhum vereador sabe
exatamente o que verdadeiramente foi discutido nessa Reforma”, questionou.
“O secretário de Governo
[Arthur Bernardes], por sua
vez, disse que as discussões
sobre o projeto já estavam saturadas, que o texto já foi bastante discutido, há mais de
sete anos, inclusive. Ou seja,
algo que vem sendo discutido
há sete anos deve ser discutido
na Câmara em 20 dias? Há
uma discrepância no meu
ponto de vista”, pontuou o
parlamentar.
Outra a questionar a condução da matéria foi a vereadora Aava Santiago (PSDB).
Segundo a tucana, o Executivo
apresentou ao grupo de vereadores apenas “alguns slides” com os principais pontos
do texto. “Naquele momento
já tínhamos um prazo apertado pela frente. Porém, o se-

Alterações propostas
estão em um
compilado de mais
de 384 artigos
seguem totalmente
desconhecidas pelos
parlamentares

Prefeitura apresentou principais pontos da proposta em alguns slides, mas projeto não chegou
cretário nos garantiu que nas
próximas horas o projeto estaria nas mãos dos vereadores.
Eis que quase uma semana
depois ninguém o recebeu ainda”, lamentou.
Em seguida, disparou:
“Como se não bastasse o descumprimento do que foi acordado, ainda nos pressionam
com o argumento de que esse
Código vai promover justiça
fiscal e que, por isso, precisamos de uma força-tarefa para
aprová-lo. É lógico que todos
querem uma redução da carga
tributária para os contribuintes, só que isso não pode ser
usado como ferramenta de
ameaça para que aprovemos
um texto sem conhecê-lo”.

Aritmética

Por sua vez, o vereador Willian Veloso (PL) disse que “matematicamente” a apreciação
do projeto em sua integralidade, sem a convocação de reuniões extraordinárias, seria
praticamente impossível.
“Se essas sessões [extraordinárias] forem devidamente
exercidas, o prazo se alonga.
Com o prazo normal, seria praticamente impossível discutir

cada um dos artigos desse projeto. Sem contar que ainda não
o recebemos”, disse.
Já o vereador Cabo Sena
(Patriota), demonstrou preocupação com o tempo, mas considerou a possibilidade de celeridade na apreciação do texto
a partir da divisão dos vereadores em grupos distintos.
“Se todos se debruçarem
em estudar o Código e montarmos equipes todos os dias,
daria tempo. Mas acho pouco
provável que isso aconteça. Se
o projeto chegar aqui, acredito
que o presidente deva se reunir
com os vereadores para que a
gente possa deliberar sobre
como vamos fazer. O projeto
é importante, precisa ser aprovado, mas precisamos ter tempo suficiente para tomar essa
decisão”, considerou, por fim,
o vereador.

Em defesa

Dois dos parlamentares ouvidos pela reportagem reforçaram que, apesar do atraso,
o tema deve ser deliberado em
tempo hábil. O primeiro deles,
Leandro Senna (Republicanos),
considerou a reunião no Paço
“produtiva” e, em seguida,

acrescentou: “Eles vão mandar
essa semana e cada um poderá
abraçar o projeto. Vejo que
ainda dá tempo de tomarmos
todas as decisões necessárias.
Há um compromisso de encaminhamento”.
Depois foi a vez do vice-líder do prefeito na Casa, Anselmo Pereira (MDB), dizer
que, além das três semanas
subsequentes, o prefeito já
teria tido “todo cuidado” necessário com a matéria.
“O prefeito, de forma quase
que inédita, chamou os 35 vereadores para demonstração
técnica. Ao chegar aqui, vamos
entregar em todos os gabinetes,
não apenas de forma online,
mas fisicamente em cada um
deles para que a gente possa
aprovar todas as mudanças. A
prefeitura já concluiu o projeto,
já aprovado, inclusive, não
apenas por uma cabeça, mas
por uma comissão formada
por mais de 15 representantes
da sociedade”, salientou.

O que diz a prefeitura

Em nota encaminhada à reportagem do O Hoje, a prefeitura de Goiânia assegurou que
o projeto está pronto e que

será encaminhado à Câmara
Municipal de Goiânia ainda
nesta quinta-feira, 9.
Quanto ao prazo para aprovação, acrescentou: “O novo
Código Tributário Municipal
modifica o formato de cobrança de vários tributos. E por
conta disso, ele precisa passar
pelo Princípio da Anterioridade Nonagesimal, conhecido
como noventena. Este princípio determina que a modificação da cobrança de tributos
só poderá ser feita decorridos
90 dias da publicação da Lei.
Ou seja, para que começa a
valer em janeiro de 2022, o
CTM precisa ser aprovado e
publicado até o dia 30/09/21.
Caso contrário, ele só entrará
em vigência em 2023”.

Teor

O Novo Código Tributário
Municipal prevê a modernização da legislação tributária
da Capital, vigente desde 1975.
Segundo o Executivo, as leis
atualmente em vigor caducaram e isso criou “distorções,
injustiças e insegurança jurídica”. “A cidade, e principalmente o setor econômico, tem
que lidar com um código tributário defasado, totalmente
incondizente com a atual realidade da Capital”.
Para justificar o novo Código, bem como demonstrar o
descompasso atualmente existente, a prefeitura lembra que
em 1975, ano em que o Código
Tributário Municipal foi criado,
Goiânia contava com 518 mil
habitantes, segundo o IBGE.
(Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
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BuldoGue volta para casa
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Welliton é
apresentado e se
emociona em
retorno: “Sou
muito grato pelo
que o Goiás fez
por mim”
Victor Pimenta
Após o empate diante do
Cruzeiro em 1 a 1 na última
terça-feira (7), o Goiás revelou
o mistério e anunciou em
suas redes sociais a contratação do atacante Welliton,
que estava recentemente nos
Emirados Árabes. Ele retorna
ao clube de origem após catorze anos.
Na tarde desta quarta-feira
(8), o atacante foi devidamente apresentado e falou sobre
seu retorno ao clube o qual
foi revelado.
“É uma felicidade imensa
de estar vestindo essa camisa
de novo. Um clube que me
projetou para o futebol, que
cuidou de mim quando eu
mais precisei e sou muito grato pelo que o Goiás fez por
mim e hoje estou voltando
aqui e estou muito feliz”, disse
Welliton, emocionado.
Revelado nas categorias
de base do próprio Goiás, o
atacante atuou em oitenta jogos, marcou trinta e dois gols
e foi por treze anos a maior
venda da história do clube
esmeraldino. Na ocasião, o

Atacante deve passar por processo de aprimoramento técnico antes de reestrear com a camisa esmeraldina
jogador se transferiu para o
Spartak Moscow pelo valor
de seis milhões de euros. Em
2020 foi superado com a venda de Michael.
Após sua saída do Goiás,
o atacante que hoje tem 34
anos, atuou por sete anos na
Rússia, um na Espanha, três
na Turquia e quatro nos Emirados Árabes Unidos, onde
estava por último antes de
retornar ao clube esmeraldino. No futebol brasileiro, Welliton também atuou pelo Ituano, Grêmio e São Paulo.
O atacante que estava sendo sondado há um tempo já

pelo próprio time esmeraldina, já havia acompanhado um
duelo do Goiás, na partida
contra o Coritiba pela 18ª rodada da Série B. Ele também
esteve presente na noite desta
terça-feira (7) na Serrinha para
ver o jogo contra o Cruzeiro.
“A última partida dele foi
em março e agora vamos trabalhar ele como fizemos com
o Fellipe Bastos para que a
gente possa contar com ele o
mais rápido possível e que vai
nos agregar bastante. Um jogador que tem o DNA do Goiás
e muito sucesso no exterior e
agora volta para nos ajudar.

Vamos tentar fazer um planejamento para que ele possa
nos ajudar o mais rápido possível. Claro que a evolução
dele vai ser gradativa, mas a
competência da nossa fisiologia e departamento médico,
vai tentar fazer um trabalho
assim como foi com o Fellipe
Bastos”, disse Marcelo Cabo
sobre o novo reforço após o
empate diante do Cruzeiro.
O jogador ainda não deve
ter data de estreia e passará
por um processo de readaptação ao futebol brasileiro, além
do mais, aprimorar a parte física, assim como foi com Fellipe

Bastos, antes de reestrear pelo
Goiás, agora na Série B. O time
esmeraldino deve providenciar
sua documentação para o regularizar junto ao BID.
“Eu preciso de uns quinze
dias e foi isso que me passaram. Eu quero jogar e todo jogador quer estar dentro de
campo. Estando em fisicamente, posso estar ali bem centralizado e pelas laterais também,
mas isso depende muito do
professor. O que ele colocar
nas táticas dele, o jogador tem
que obedecer”, falou sobre a
previsão de sua volta aos gramados. (Especial para O Hoje)

CAMPEONATO BRASILEIRO

GOIÁS

Heber Gomes

Marcelo Cabo analisa
empate diante do
Cruzeiro: “Muito
intenso e muito físico”
O Goiás perdeu mais
uma chance de encostar
no líder Coritiba e afastar
de seus rivais na briga
pelo acesso a Série A ao
empatar com o Cruzeiro
em 1 a 1, na noite da última terça-feira (7). O resultado em casa fez com
que a equipe esmeraldina
caísse uma posição na tabela, agora estando em
terceiro lugar, atrás também do CRB, adversário
na próxima rodada.
Após doze dias sem jogar, o Goiás voltou a campo
e apesar de ser melhor que
o Cruzeiro na primeira etapa, foram os mineiros que
abriram o placar no segundo tempo. O gol acordou o time esmeraldino
que logo na sequência, reagiu e empatou a partida.
O jogo foi bastante disputado no meio-campo e a
umidade baixa também foi
outro fator que afetou o
rendimento dos jogadores.
“Foi um jogo muito intenso, muito físico, muito
corporal e a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito
bem trabalhada pelo Vanderley Luxemburgo e tem
sua estratégia de jogo muito
bem definida. Hoje também
a questão da umidade, porque estava muito seco e os
jogadores no intervalo já
estava se queixando da falta de ar e tudo isso. No
final do jogo, tinha perna,
mas estava muito seco. Tivemos até que abaixar as
linhas nos últimos dez minutos, porque os jogadores

já estavam sentindo um
pouco a questão da umidade”, disse Marcelo Cabo.
O treinador também
aproveitou para elogiar
Vanderley Luxemburgo que
após sua chegada no Cruzeiro, o rendimento da equipe melhorou e assim como
o Goiás, o time mineiro tem
uma série invicta na competição. Enquanto o time
celeste chegou a nove jogos
sem perder, o Goiás chegou
a oito partidas invictos.
”O nosso jogo hoje foi
digno de um clássico. Foi
um jogo muito equilibrado,
muito parelho e seria decidido no detalhe. A gente
continua trabalhando e tem
que parabenizar o Vanderley [Luxemburgo] pelo trabalho que ele faz a frente
do Cruzeiro, porque não é
aquele Cruzeiro do início
do campeonato e se tivesse
uma pontuação melhor depois da chegada do Vanderley estaria disputando uma
vaga no G-4. A gente fica
chateado por não vencer
na Serrinha, mas acabamos
pontuando antes do confronto direto diante do
CRB”, pontuou o treinador.
A equipe esmeraldina
volta a campo agora somente no próximo sábado
(11), quando viajam para
encarar o CRB, em duelo
direto no G-4. A partida
acontece no estádio Rei
Pelé e que antes estava
marcada para às 19 horas,
agora acontecerá às 21 horas. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Ficou definido que as arquibancadas vão continuar vazias neste mês

Após reunião, volta do público aos
estádios ainda não vai acontecer
A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) se reuniu
com representantes dos clubes
das primeiras divisões do futebol brasileiro, em horários
separados, para debater um
único tema: a volta da torcida
aos estádios. Na reunião envolvendo as equipes da primeira divisão, o Flamengo não
participou por entender que
essa decisão precisa partir das
autoridades, os outros 19 representantes então decidiram
para que não aconteça ainda
o retorno dos torcedores, o
mesmo valeu para a Série B.
“O conselho arbitral dos
clubes, em convocação da
CBF, decidiu, por unanimidade dos presentes, que o público irá voltar aos estádios
assim que todas as prefeituras
liberarem. Uma nova reunião
será realizada no dia 28/09
para tratarmos do retorno do
público”, disse Adson Batista,
presidente do Atlético Goianiense, nas redes sociais.
Os 19 clubes da primeira

divisão também entraram em
acordo para solicitar em conjunto uma ação no STJD (Superior Tribunal de Justiça
Desportiva) para tentar derrubar a liminar concedida ao
Flamengo. A prefeitura do
Rio de Janeiro liberou torcida
para três jogos da equipe carioca, uma pela Copa do Brasil
contra o Grêmio, um duelo
pela Série A e um pela Libertadores, contra o Barcelona
de Guayaquil-EQU.
Apesar da postura do Flamengo, os outros 19 clubes
seguem com o posicionamento de só retornar o público
aos estádios quando for liberado para todos. Com isso, ficou determinado que caso
um time force a presença de
seus torcedores, a rodada inteira da competição será adiada. Uma nova reunião foi
marcada para o dia 28 deste
mês e sendo assim, caso tudo
seja aprovado no próximo
encontro, os espectadores podem se fazer presente a par-

tida da 23ª rodada, que acontecerá no início de outubro.

Série B

Assim como definido pela
Série A, a segunda divisão também não vai contar com o retorno do público nos próximos
dias. Apesar disso, o clima não
estava muito amigável na reunião, já que o Cruzeiro com a
ajuda de uma liminar do STJD
está mandando seus últimos
jogos com a presença da torcida, o que irritou alguns dirigentes de outras equipes.
A reunião começou com
atraso, por conta do encontro
dos dirigentes da primeira divisão, e segundo apuração,
equipes como Náutico e Avaí
fizeram fortes críticas ao VAR.
Apesar da postura do Cruzeiro,
assim como o Flamengo na
Série A, os outros clubes entendem que o retorno do público deve acontecer de maneira igualitária para todos os
times da Série B. (Felipe André, especial para O Hoje)
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oficialmente apresentados
Núbia Alves/Vila Nova FC

Vila Nova
apresenta Tiago
Real e Nico Maná,
que afirmam estar
se adaptando bem
ao clube
Breno Modesto
Últimos reforços anunciados pelo Vila Nova, o meia
Tiago Real e o atacante argentino Nico Maná foram oficialmente apresentados pelo
clube. Treinando com o restante do grupo há cerca de
duas semanas, os dois já tiveram seus nomes publicados
no Boletim Informativo Diário
(BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vivem
a expectativa de estrearem
com a camisa do Tigre.
De acordo com Tiago Real,
sua condição física ainda não
está no melhor estágio possível, mas, apesar disso, ele
está apto para que, caso Higo
Magalhães necessite, ele atue
diante do Náutico, na próxima sexta-feira (10).
“Minha condição física é
boa, mas não é excelente. Até
porque o meu contrato fora
do país se encerrou no mês
de maio. Então, eu vinha fazendo um trabalho com um
preparador físico particular
até chegar num acordo com
algum clube. E, neste caso, foi
o Vila Nova. Já estou trabalhando com o grupo há duas
semanas e estou me sentindo
bem. Tenho tido uma evolução
diária e, caso precisem, estou
à disposição para sexta-feira

O meia Tiago Real se
colocou à disposição
de Higo Magalhães
para estrear pelo
Tigre

(10)”, disse Tiago Real.
Ainda no quesito adaptação,
Real confessa estar sentindo a
diferença do futebol brasileiro
para o do Bahrein, onde estava
defendendo o Al-Muharraq.
“Tenho sentido um pouco
do impacto que é retornar ao
futebol brasileiro, porque são
várias coisas que acabam influenciando, como as questões
de intensidade e qualidade de
jogo. A própria questão das cobranças (feitas pela torcida).
Então, a gente chega numa condição, principalmente no Vila
Nova, neste momento, que é a
de ter resultados mais rápidos.
Mas tudo isso é muito tranquilo.

ATLÉTICO-GO

procura por espaços. Então,
creio que posso ajudar muito
nesse sentido”, afirmou Maná.
Por fim, Maná ressaltou
que sua intenção é dar o seu
melhor, tentando melhorar a
cada dia. Por conta disso, ele
crê que a experiência no Colorado será positiva.
“Onde estive, sempre procurei dar o meu melhor. Busco
estar sempre 100% fisicamente.
Vou procurar dar o meu melhor aqui no Vila Nova. E minha vontade é estar melhorando dia após dia. Acredito
que será uma linda experiência
fora do meu país”, finalizou
Nico. (Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Com interesse de outras equipes, Éder
vai discutir renovação após a Série A
Com 78 jogos em duas temporadas, o zagueiro Éder tem
vínculo com o Atlético Goianiense até o início de fevereiro
de 2022, mas ainda não sabe
se vai permanecer. Titular desde o início da Série A da temporada passada, quando Vagner Mancini promoveu a mudança no sistema defensivo e
o colocou ao lado de João Victor, atualmente no Corinthians,
o defensor se tornou um pilar
no clube rubro-negro.
As boas atuações de Éder
com a camisa do Atlético Goianiense vem atraindo o interesse de diversas equipes. O
zagueiro teve ofertas em 2020,
que foi negada pelo clube, na
atual temporada não foi diferente e as ofertas quase tiraram
o defensor algumas semanas
atrás, mas o mesmo decidiu
ao menos permanecer até o
fim da atual temporada, deixando para após a 38ª rodada
da Série A uma discussão com
a diretoria atleticana para definir se renova ou não.
“Já disse em algumas entrevistas, que tem o interesse
de ambas as partes (para renovar), tanto minha quanto do
Atlético-GO e também interesse
de outras equipes. Eu sentei
frente a frente com o Adson
Batista (presidente do clube),
foi uma conversa bem clara e
a nossa ideia é sentar após acabar a Série A para resolver
essa questão. Eu não quero
que minha cabeça esteja envolvida em outra situação, que
não seja o campeonato, pois é
um contrato agora que pode
dar uma estabilidade para a
minha vida financeira e profissional”, disse o zagueiro Éder.

Sou um jogador extremamente
experiente e vou tirar isso de
letra”, comentou o meia.
Quem também falou de sua
adaptação ao futebol brasileiro
foi o argentino Nico Maná. Segundo o próprio jogador, ele
tem se familiarizado rapidamente com o Brasil e suas diferenças em relação ao Paraguai, último país onde atuou,
quando defendeu o Guaraní.
“Estou me adaptando muito rápido ao futebol brasileiro,
que é bem diferente do futebol
paraguaio. Aqui é muito mais
“vertical”. Penso que posso
ajudar nisso e também na
questão de dar agilidade na

Bruno Corsino/ACG

Com 78 jogos disputados, zagueiro demonstrou interesse em renovar
Na atual temporada, foram
36 jogos e dois gols marcados,
os primeiros com a camisa
atleticana. O defensor chegou
no início de 2020 após um
acordo com o Athletico Paranaense, que resultou na rescisão de contrato com o time
paranaense, que manteve um
percentual no passe do jogador.
Capitão em diversas oportunidades, Éder demonstrou carinho pelo time goiano e projetou um segundo turno ainda
melhor que o primeiro.
“Quero tomar a melhor decisão com calma, o Adson sabe
que eu quero renovar, ele também quer a renovação e sabe
do interesse de outros times.
Ele concordou em conversar
após o término do torneio. O
que for chegando durante a
Série A, vamos colocar na mesa,
mas não terá nenhuma decisão
tomada. Acho que podemos fazer um segundo turno bem
melhor que o primeiro, por
mais que já tenha sido bom,
mas temos margem para crescer, evoluir e fazer mais pontos.
Não quero que essas coisas ex-

ternas interfiram no meu futebol e no da equipe. Isso fica
para o final do ano e que se
resolva da melhor maneira
possível”, completou Éder.
O segundo turno do Atlético
Goianiense inicia neste domingo (12). Após não ter enfrentado o Flamengo no último final de semana, já que o jogo
foi adiado, o rubro-negro recebe o Corinthians, às 18h15
(horário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly.

Goiano Sub-20

Pela terceira rodada do
Campeonato Goiano Sub-20, o
Atlético Goianiense venceu o
Aparecida na tarde de ontem,
no CT do Dragão, por 4 a 1. O
rubro-negro contou com gols
de Índio, Jean Carlos, Ronald
e João Victor, enquanto Ryann
descontou para os visitantes.
Foi a segunda vitória da equipe
comandada por Rogério Corrêa
na competição, após ter superado o Trindade na primeira
rodada e ter sido vencido pelo
Goiânia, na segunda. (Felipe
André, especial para O Hoje)

Frontini diz aceitar
críticas recebidas
por nova função
Além das apresentações do atacante Nico
Maná e do meia Tiago
Real, quem também falou
com a imprensa foi o diretor de futebol do Vila
Nova, Frontini, que, além
de comentar sobre os novos reforços colorados, falou a respeito de seu trabalho à frente de uma
nova função na carreira.
De acordo com o dirigente, as contratações recentes do Tigre chegaram
de forma pontual, para suprir lacunas e carências
da equipe comandada
atualmente pelo técnico
interino Higo Magalhães.
“O Tiago (Real) era uma
carência que nós tínhamos
no meio de campo. Vimos
uma oportunidade de mercado. Ele é um jogador
com uma experiência muito grande na competição
(Série B). Também já “rodou” na Série A. E teve
muito sucesso na Série B.
E nós entendemos que seria um reforço pontual,
pois nós estávamos precisando. E o Maná é um dos
vários jogadores sul-americanos que nós estávamos
acompanhando. Ele jogou
a Libertadores desse ano.
E ele possui características

diferentes das que os jogadores que estão aqui
possuem. Acredito que irão
nos ajudar muito”, comentou Frontini.
Questionado sobre seu
novo cargo, Frontini ressalta que continua se preparando e que, por ser um
ser um ser humano, irá errar e acertar, mas que vê
com naturalidade as críticas
que vinha recebendo.
“Eu venho me empenhando. É uma função
nova, mas eu me preparei
para isso. Eu sei que, neste
longo caminho, vou errar
em alguns momentos, vou
acertar em outros. É normal. Eu sou um ser humano. Mas o que eu posso
deixar bem claro é sempre
serei transparente, muito
claro e muito honesto. Vou
fazer de tudo para ajudar
o clube, como sempre fiz
quando fui jogador. E serei assim nesta nova função. Eu entendo quando
as críticas vêm. É algo natural da profissão. Mas é
muito gostoso quando recebemos elogios. Todos
gostam de recebê-los. Então, temos de saber lidar
com isso”, finalizou Frontini. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

TABELA DE JOGOS
ElimiNATÓRiAS dA copA
AméRicA do Sul

19h30 - uRuguAi x EquAdoR
19h30 - pARAguAi x vENEzuElA
20hS - colômbiA x chilE
20h30 - ARgENTiNA x bolíviA
21h30 - bRASil x pERu

cAmpEoNATo AcREANo

17hS - São fRANciSco x gAlvEz
19hS - humAiTá x vASco-Ac
19hS - ATléTico x Rio bRANco

cAmpEoNATo AmApAENSE
20hS - TREm x São pAulo-Ap
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Na casa de Nathália as compras de supermercado e o abastecimento do carro passaram a ser divididos no cartão de crédito em até seis vezes

Crise força consumidor a
parcelar contas básicas no cartão
Cerca de 11,89 milhões de famílias estão com alguma dívida em aberto
João Paulo Alexandre
A vida econômica do goiano
não anda fácil. Para sobreviver,
é um verdadeiro malabarismo
para que as contas possam ser
quitadas - ou pelo menos a
maioria deles. Agora, boa parte
das pessoas passaram a colocar
no cartão de crédito também
as contas recorrentes, como
alimentação, combustíveis e
medicamentos. A situação ainda se agrava, pois muitos desses consumidores realizam o
parcelamento destes produtos,
mas a prática não é bem vista
por economistas.
Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que, no mês
de agosto, cerca de 11,89 milhões de famílias estão com
alguma dívida em aberto. A
Pesquisa de Endividamento
e Inadimplência do Consumidor (Peic) aponta que, desse
total, 83% se concentram no
cartão de crédito.
O levantamento aponta
que isso acontece pois, nos
lares de baixa renda, o crédito
tem sido utilizado para garantir insumos básicos, como
a comida. Com a alta inflação
sobre itens essenciais na cesta
de consumo das pessoas de
menor renda, as famílias acabam tirando espaço do orçamento e se endividando mais
para consumir itens de primeira necessidade, como alimentos. “O dinheiro não está
chegando ao fim do mês e as
pessoas estão usando o cartão
de crédito para fazer essa cobertura”, explica Izis Ferreira,
pesquisadora responsável
pelo levantamento da CNC.
O levantamento da CNC

O crédito tem sido utilizado para garantir insumos básicos, como a comida
aponta que os principais fatores para a alta manutenção do
endividamento das famílias
são a expansão do acesso ao
crédito, o alto índice de desemprego e a inflação elevada.
José Roberto Tadros, presidente
da CNC, destaca que as dívidas
de trabalhadores informais são
de pessoas que recorrem ao
crédito para investir em pequenos negócios. "Mas há uma
necessidade grande de planejamento do orçamento familiar
para que esse alívio não vire
um problema ainda maior do
que o que se tinha inicialmente, uma bola de neve", alerta.
Os dados apontam que
19,2% dos consumidores tiveram acesso ao crédito no primeiro semestre de 2021. O
percentual é o maior desde
2013. O levantamento também
mostrou que o crédito mais
acessível, com juros mais baixos, contribuiu para o aumento gradual do endividamento.
Outro fator que veio em sequência foi a alta na inflação.
Os dados demonstram que,
desde novembro, quando es-

tava em 66%, o endividamento
teve elevações consecutivas.

Combustível

A social media Nathália Fernandes é uma das pessoas que
adotou a prática de dividir produtos básicos. Ela conta que,
na última semana, colocou R$
200 de combustível e dividiu
o valor em seis vezes. “Estamos
vendo se vale a pena. Parcelamos a gasolina em 6x. Como o
valor está muito alto, as parcelas menores não pesam tanto
no fim do mês”, conta.
De acordo com ela, a alimentação também passou a
ser dividida no cartão de crédito por causa dos preços da
comida. “Tanto alimentação,
quanto gasolina a gente tem
tentado parcelar. Pois uma
simples compra, itens básicos, têm saído por mais de
R$ 200 no mercado. Então,
temos parcelado para entrar
no orçamento e conseguirmos fechar o mês.”
Nathália afirma que não
tinha esse costume antes da
pandemia, mas pelo fato de

sofrer uma redução de salário
e pelos altos preços dos produtos, que tiveram sucessivos
aumentos. “Não dividíamos
nem a gasolina, nem a alimentação. Mas como os preços eram muito altos foi uma
solução que encontramos
para não fechar o mesmo no
vermelho”, reforça.
Segundo ela, o parcelamento está compensando, já
que as parcelas não ficam tão
pesadas e que cabem no orçamento.

Remédios

Diabética, a aposentada
Marly dos Santos também sofre para fechar o orçamento
no azul. Para isso, ela afirma
que passou a parcelar no cartão de crédito os nove tipos
de remédios que têm que tomar para o seu tratamento.
“Eu recebo um salário mínimo e só vi essa solução para
conseguir terminar de pagar
as outras contas. Eu sei que
não é a melhor saída, mas é o
que posso fazer no momento.
Além de remédio, preciso fazer

exames, comer e ainda pagar
a moça que me ajuda, pois
sou deficiente visual”, pontua
a mulher, que também é hipertensa e faz hemodiálise.
Ela conta que já chegou a
ter meses que não conseguiu
arcar com todas as suas obrigações. “É triste. Ver as coisas faltarem e não poder fazer
nada. Isso machuca muito.
Eu já fiquei um mês sem fazer
os meus exames porque não
tinha dinheiro para eles. Acabei tendo que usar o meu
cartão e parcelar, para poder
conseguir pagar”, afirma.

Medida não compensa

De acordo com o economista Benito Salomão, o parcelamento de despesas recorrentes
é um erro, pois há um alto
risco de endividamento. “Despesa corrente como alimentação ou combustíveis, você acaba tendo todo mês e aí se você
faz no cartão de crédito neste
mês, você tem que pagar o
cartão e continuar comprando.
Então corre-se o risco de virar
uma bola de neve. É uma coisa
extremamente complicada. Se
as famílias puderem evitar é
melhor”, destaca.
Benito destaca que é até
complicado dar uma dica para
os trabalhadores. “As pessoas
entram nos supermercados e
se sentem assaltadas. O que
eu posso dizer é que as pessoas devem procurar promoções, atacarejos e até mesmo
verificar na internet. Mas infelizmente não há muito o
que fazer. Cerca de 70% dos
preços são reajustados para
cima. Com isso, o trabalhador
está perdendo sua renda de
forma muito aguda e muito
contundente”, afirma.

Busca do consumidor por crédito cresce 14,3%
Segundo o Indicador de
Demanda do Consumidor por
Crédito da Serasa Experian,
a procura por recursos pelos
brasileiros teve um aumento
de 14,3% em julho, com relação ao mês anterior. A alta
foi puxada pelo Nordeste,
cujo crescimento no período
foi de 17,8%. Norte e Sul também se destacam.
Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, dois
fatores explicam a expansão

da busca por crédito. “Por um
lado, o avanço da vacinação
em massa, impulsionando os
níveis de confiança do consumidor, torna-o mais propenso
a demandar crédito, principalmente aquelas linhas relacionadas com consumo (veículos,
bens duráveis) e com formação
de patrimônio (imóveis). Por
outro lado, o repique da inflação nestes últimos meses tende
a fazer com que os consumidores, especialmente os de ren-

da mais baixa (que são mais
afetados pela inflação), busquem crédito naquelas linhas
que são mais utilizadas para
cobrir buracos em seus orçamentos domésticos, como por
exemplo o crédito consignado
e os empréstimos pessoais”.
A análise por renda mostra
que aqueles com ganhos mensais de até R$ 500 tiveram
aumento acima da média total, de 16,4%, consideração o
comparativo entre junho e

julho deste ano. Na sequência
aparecem os que ganham de
R$ 500 a R$ 1.000.

Variação anual

Os dados de julho/21, com
relação ao mesmo mês do ano
anterior, revelam uma alta de
22,3%. O índice foi puxado pelo
Nordeste, com alta de 32,5%
no período. Os brasileiros com
ganhos mensais de até R$ 500
ficaram acima da média total
(31,8%), assim como os que

ganham de R$ 500 a R$ 1.000
(22,9%). Além disso, recentemente, a Serasa mostrou que
a procura de crédito por empresas cresceu 12,7% em julho
se comparado com o mês anterior. O levantamento mostra
que as grandes empresas foram as que mais recorreram
para ajudar, representando
24,9% - apontado como percentual recorde desde o início
do levantamento em 2007. (Especial para O Hoje)
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A não concordância de seguradora não
anula acordo entre segurado e vítima

A Sama informou que já retomou as atividades

Retomada
exploração de
amianto em
Goiás pela Sama
Maiara Dal Bosco
As atividades relativas a extração e exploração de
amianto crisolita em Minuaçu já foram retomadas. O
parecer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu
a recente decisão da Justiça Federal em Uruaçu (GO)
que determinava à empresa Sama Minerações Associadas,
subsidiária da Eternit S.A. cessar atividades de extração,
exploração, beneficiamento, comercialização, transporte
e exportação de amianto crisotila e foi comunicado em
nota aos acionistas e mercado em geral pela Sama.
Segundo o comunicado, a empresa retomou as atividades no último dia 04. De acordo com o Diretor de Relações com Investidores da Sama, Vitor Mallmann, a retomada das atividades está amparada na Lei do Estado
de Goiás n. 20.514/19, regulamentada pelo Decreto 9.518,
a qual autoriza, para fins exclusivos de exportação, a
extração e o beneficiamento do amianto da variedade
crisotila, em Goiás. Agora, as atividades podem ser realizadas até que se esgotem as chances de recurso contra
o mérito da ação principal no Poder Judiciário.

Entenda

No mês passado a Justiça havia determinado a suspensão imediata da extração de amianto em Minaçu.
No último dia 06 de agosto, o Ministério Público Federal
(MPF) em Anápolis obteve da Justiça Federal de Uruaçu,
em Ação Civil Pública, a determinação da suspensão
imediata das atividades de extração, exploração, beneficiamento, comercialização, transporte e exportação
de amianto crisotila pela empresa Sama S.A Minerações
Associadas, subsidiária da Eternit S.A. Além disso, a suspensão, também imediata, dos efeitos das autorizações
da Agência Nacional de Mineração (ANM), concedidas
por meio do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), para pesquisa, lavra e beneficiamento de amianto, concedidas às empresas para exploração e beneficiamento do mineral naquele município.
De acordo com a ACP, a empresa Sama, uma das
maiores mineradoras de amianto do mundo, exercia na
cidade de Minaçu, havia mais de 40 anos, a atividade de
extração e beneficiamento do amianto. No entanto, no
ano de 2017, decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) em Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI)
reconheceram expressamente a inconstitucionalidade
do artigo 2º da Lei Federal nº 9.055/95, que permitia a
extração, o beneficiamento, o transporte, a industrialização e a exportação do amianto da variedade crisotila.
Também foi reconhecido o conhecimento científico
consolidado há décadas a respeito da lesividade do
amianto em todas as suas variedades; a inexistência de
limites seguros para a exposição ao referido minério; a
existência de riscos elevados de contaminação não
apenas para os trabalhadores inseridos na cadeia produtiva, mas também para seus familiares, para as populações circunvizinhas às minas e às fábricas e para os
consumidores em geral; e a impossibilidade fática quanto
à implementação de medidas de controle destinadas a
eliminar o contato com a substância. As decisões do STF
levaram à paralisação das atividades da Sama em Uruaçu.
Entretanto, no Estado de Goiás, foi editada a Lei nº
20.514, de 16 de julho de 2019, que autorizou a extração
e o beneficiamento do amianto da variedade crisotila
em todo o território goiano. Em razão disso, a Eternit
S.A anunciou, em fevereiro de 2020, a retomada do
processamento do minério em Minaçu, por meio de
sua subsidiária, a Sama. Assim, em novembro de 2020,
a Sama anunciou a retomada de escavações para extração do amianto para exportação, amparada na lei
estadual. A empresa já estava explorando, desde fevereiro do mesmo ano, o amianto exposto, porém, agora,
deve ser feita a retirada das camadas de terra que cobrem o mineral para que haja continuidade à exploração. (Especial para O Hoje)

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de o dispositivo
legal, no caso, o artigo 787, parágrafro 2º,
do Código Civil, não prever expressamente
a consequência jurídica pelo descumprimento da regra, a jurisprudência da corte
se firmou no sentido de que os contratos
de seguro devem ser interpretados de acordo com a sua função social e a boa-fé objetiva, de modo que a perda do direito ao
reembolso só ocorrerá se ficar comprovado
que o segurado agiu de má-fé na transação
com o terceiro. Para a Corte, embora o artigo
787, parágrafo 2º, do Código Civil estabeleça
que é proibido ao segurado, sem a expressa
concordância da seguradora, reconhecer
sua responsabilidade ou fechar acordo para
indenizar terceiro a quem tenha prejudicado, a inobservância dessa regra, por si

só, não implica a perda automática da garantia securitária. A ministra Nancy Andrighi, relatora no STJ, explicou que a finalidade do artigo 787, parágrafo 2º, do Código
Civil é evitar fraude por parte do segurado,
que, agindo de má-fé, poderia se unir ao
terceiro para impor à seguradora um ressarcimento exagerado ou indevido. Segundo
ela, o segurado que age dessa forma pode
perder o direito à garantia do reembolso,
ficando pessoalmente responsável pela obrigação que tiver assumido com o terceiro.
Entretanto, Nancy Andrighi apontou que
a interpretação harmônica entre os artigos
787 e 422 do Código Civil leva à conclusão
de que a vedação imposta ao segurado
não pode gerar a perda automática do direito ao reembolso, caso ele tenha agido
com probidade e boa-fé.

Antes tarde do que nunca
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) criou um grupo
de trabalho com a finalidade de traçar protocolos para
evitar a condenação de pessoas inocentes. Constituído
por 26 especialistas – representantes do Judiciário,
do Ministério Público, da

Defensoria Pública, da segurança pública, da advocacia e de outras instituições
-, o grupo vai realizar estudos e elaborar proposta de
regulamentação de diretrizes e procedimentos para
o reconhecimento pessoal
em processos criminais.

Sem privilégios
A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal
Superior do Trabalho cassou decisão do juiz diretor
do Foro da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora (MG)
que havia determinado a
livre passagem dos ofi-

ciais de justiça avaliadores na praça de pedágio
de Simão Pereira, na BR040, quando em cumprimento de ordens judiciais. Segundo o colegiado, não há previsão legal
ou contratual específica
para a isenção da tarifa.

Trabalhadora rural ganha
direito a salário-maternidade
A 2ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) confirmou sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) ao pagamento
do benefício de salário-maternidade à trabalhadora
rural que se enquadrou nos
requisitos exigidos pela Previdência Social. O relator
do caso foi o desembargador federal César Jatahy. Ao
analisar a demanda, o colegiado rejeitou as alegações
apresentadas pela autarquia que, em seu recurso,
defendeu que a autora não
teria comprovado o exercício de atividade rural nos
meses anteriores ao nasci-

mento do filho por meio de
início de prova material,
não sendo suficiente para
tal, a prova exclusivamente
testemunhal. No caso dos
autos, a demandante anexou na ação a certidão de
nascimento do seu filho
ocorrido em 15 de outubro
de 2015, no qual consta a
qualificação profissional
dos pais de lavradores, contando como endereço em
área rural e, com o propósito de comprovar a sua
condição de trabalhadora
rural, juntou Declaração de
atividade rural, emitida pelo
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
de Dois Irmãos/TO.

Suspensos
recursos nos quais
são discutidas
matérias objeto
de IRDR
O juiz Algomiro Neto, da
comarca de Goiânia, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos,
em curso apenas no âmbito
das Turmas Recursais, e nos
quais é discutida a matéria
objeto de IRDR, mantendo a
continuidade daqueles em
curso perante os Juizados
Especiais em primeiro grau.

RÁPIDAS

t

2 Informativo 706, STJ –
Nos crimes de estelionato,
quando praticados mediante
depósito, por emissão de cheques sem suficiente provisão
de fundos em poder do sacado ou com o pagamento
frustrado ou por meio da
transferência de valores, a
competência será definida
pelo local do domicílio da vítima, em razão da superveniência da Lei nº 14.155/2021,
ainda que os fatos tenham
sido anteriores à nova lei.

Goiânia tem drive thru da
testagem na região Central hoje
Goiânia vai realizar mais
uma rodada de testagem ampliada para a Covid-19 na
modalidade drive thru nesta
quinta-feira (9), na região
Central. A ação vai acontecer
no estacionamento do Parque Mutirama, das 8h às
16h, sem necessidade de
agendamento prévio.
Podem realizar o teste pessoas a partir de 5 anos, sem
sintomas e que tenham tido
contato recente com caso positivo para a doença. O resultado
fica pronto em cerca de 20 minutos, mas pode ser consultado
posteriormente pela internet.

Identificação

O teste de antígeno utilizado nas testagens ampliadas
para população ajuda a iden-

LOcAL DE vAcinAçãO hOJE

dRivE ThRu - SEm AgENdAmENTo:
• Estacionamento do parque mutirama: Av. contorno, S/N – St. central

tificar os casos assintomáticos
da doença e isolá-los, fazendo
com que a cadeia de trans-

missão da doença seja quebrada e mais contágios possam ser evitados.
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Hidrelétricas esgotarão seus
volumes úteis antes das chuvas
Especialista aponta
para necessidade
de investimento
em outras fontes
de energias
Daniell Alves
Com a falta de água, a usina de maior potencial de geração de energia hidrelétrica
em Goiás, na cidade de Itumbiara, tem gerado menos energia do que em agosto de 2001,
momento em que houve o
apagão em todo o Brasil. De
acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a unidade estava
com nível de água do reservatório em média de 11% há
20 anos. Atualmente, trabalha
com apenas 10%. O relatório
prevê ainda que as represas
de Furnas, São Simão, Itumbiara (essas em Goiás), Emborcação e Nova Ponte (em
Minas Gerais) esgotarão seus
volumes úteis antes do recomeço das chuvas.
Segundo o ONS, a usina de
Itumbiara pode produzir cerca
de 2.083 MW (megawatt), porém, com a quantidade de
água acima das turbinas (volume útil) em baixa, a planta
acaba gerando menos energia.
Na última segunda-feira (6), a
geração média de energia da
unidade era de 388 MW, que
representa 19% da sua capacidade, conforme aponta a
Furnas, que administra a usina. Nesta mesma data no ano
de 2001, o nível do reservatório
era de 11,8%. Aplicando a mesma proporção, a produção era
de 21,3% da capacidade, portanto 437 MW – mais do que é
produzido atualmente.
O engenheiro eletricista
Victor Bitencourt aponta que
é uma das formas de contornar a situação seria com investimentos em outras fontes
de energia. Segundo ele, 500
MW é a potência suficiente
para suprir a demanda energética média de uma cidade
de cerca de 1 milhão de habitantes, de forma instantânea.

Ele explica como funciona
a capacidade de produção
energética das usinas quando
têm baixo volume de água
nos reservatórios. “Esse volume útil não muda a capacidade da usina, mas limita a
geração de energia [para que
o nível não abaixe a ponto de
não ter mais água suficiente].
O que se faz é não gerar tudo
para não descer muito [o nível
da água], ou gerar de acordo
com a quantidade de água
que chega”, diz.
A quantidade de água que
chega é chamada de afluência. Conforme a ONS, o país
enfrenta as “afluências mais
baixas dos últimos 91 anos
no Sistema Interligado Nacional (SIN)”.
Embora a situação seja
preocupante, o órgão afirma
que está “tomando todas as
medidas técnicas e operacionais cabíveis para manter a
continuidade do atendimento
ao consumidor de energia
elétrica no Brasil”. A ONS mapeia e avalia as usinas que
fazem parte do SIN. Além dessas unidades, segundo o próprio órgão, há geradoras menores que também comercia-

A unidade de
Itumbiara trabalha
com apenas 10% do
nível de água, menos
que na época do
apagão, em 2001

rando menos energia, será
necessário acionar usinas
térmicas que também produzem energia, porém com
um custo maior, aponta Victor. “Nessa crise, o comitê
de monitoramento elétrico
precisa acionar as térmicas
emergenciais, que têm um
sistema a partir de diesel comum, o mesmo do caminhão.
Em Goiás temos quatro dessas. O problema é que o custo
é bem mais alto", avalia.

Colapso

lizam energia, mas não integram o sistema, portanto não
estão mapeadas pelo Operador. “Esse período é crítico e
as menores hidrelétricas acabam parando ou funcionando
só parte do dia, por exemplo”,
afirma o especialista.

Alto custo

Com as hidrelétricas ge-

Em junho deste ano, a ONS
alertou que cinco das hidrelétricas que abastecem o Estado corriam o risco de entrar
em colapso. Segundo a pesquisa, pelo menos oito grandes
usinas hidrelétricas no Centro-Sul do Brasil devem ficar
com seus reservatórios perto
do colapso total até 30 de novembro, quando é o período
final de estiagem. “Considerando-se as previsões de
afluência obtidas com a chuva
de 2020, prevê-se a perda do
controle hidráulico de reservatórios da bacia do rio Paraná no segundo semestre de
2021. A perda do controle hi-

dráulico na bacia do Paraná
implicaria em restrições no
atendimento energético nos
subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste”, informou a ONS
por meio de nota técnica.

Crise hídrica

Neste cenário, há duas formas de observar a crise hídrica, explica o presidente da
Associação para Recuperação
e Conservação do Ambiente
(Arca), Gerson de Souza. Uma
delas é em relação ao abastecimento de água e para o fornecimento de energia elétrica.
Ele ressalta que esse agravamento tem relação direta com
a ação humana e aponta como
preocupante o contexto da
crise e irreversível o desmatamento no Cerrado.
O titular diz que a crise de
abastecimento de energia ocorre com a antecipação do agravamento da seca para agosto.
Por isso, há indícios de agravamento da seca aparecem em
Goiás já há quatro meses do
fim da estação chuvosa. Os reservatórios já não recebem
mais quantidade de água para
o abastecimento e geração de
energia. (Especial para O Hoje)

MANIFESTAÇÃO EM GOIÁS

Caminhoneiros bloqueiam estradas
Os caminhoneiros realizaram ontem (8) manifestações
em diversos estados em apoio
aos atos realizados a favor
do governo Bolsonaro. Em
Goiás, a BR-153 foi bloqueada,
na ponte sobre o rio Paranaíba, em Itumbiara. Houve
interdição da rodovia com
queima de pneus por parte
da categoria.
Os caminhoneiros fecharam
ainda a rodovia GO-020, na altura do km 43, no sentido Bela
Vista/Goiânia. Um caminhão
carregado de pneus foi despejado na via. Segundo a PRF,
houve ainda bloqueios parciais
em Santa Rita do Araguaia.
Com a liberação para tráfego
de carros de passeio, cargas
vivas e passageiros. Os protestos não afetaram o escoamento
de produtos agrícolas como
grãos, disse a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), por meio da assessoria de imprensa.
Por meio de nota, o Ministério da Infraestrutura informou que a PRF estava em to-

Houve interdição
das rodovias com
queima de pneus por
parte da categoria

dos os locais identificados e
trabalhava pela garantia do
livre fluxo. Ainda segundo a
nota, não há coordenação de
qualquer entidade setorial do
transporte rodoviário de car-

gas “e a composição das mobilizações é heterogênea, não
se limitando a demandas ligadas à categoria”. Ao todo,
diz o ministério, foram registradas 56 ocorrências com concentração de populares e tentativas debeladas de bloqueio
total ou parcial de rodovias.

Independentes

Parte dos motoristas independentes decidiram aderir,
mesmo sem apoio formal de
entidades. De acordo com o

Painel S.A, líderes da categoria que costumam atuar em
mobilizações não acreditam
que possa ocorrer uma nova
paralisação nesta semana.
Eles alegam que as pautas
defendidas nos protestos não
diziam respeito aos pleitos
do grupo, não gerando incentivo à adesão.
Em Santa Catarina, às
14h15 de ontem, a PRF informou que havia bloqueio de
caminhões na BR-101 em Garuva, Joinville, Araquari, Itajaí
e São João do Sul; na BR-280
em São Francisco do Sul, Guaramirim, São Bento do Sul e
Canoinhas; na BR-116 em Mafra e Santa Cecília; e na BR
470 em Navegantes.
No Paraná, eram pontos
de interdição na BR-376 em
Paranavaí e Maringá. Segundo a PRF, estavam sendo retidos apenas veículos de carga, enquanto veículos de passageiros e cargas perecíveis
estão sendo liberados pelos
manifestantes.
Já no Espírito Santo, ca-

minhoneiros fizeram bloqueios na BR-101 em Linhares
(tráfego lento), João Neiva,
Viana, Iconha e Itapemirim;
na BR-262 em Viana e Ibatiba;
na BR-447 em Vila Velha.
Na Bahia, os caminhoneiros fizeram manifestação em
dois pontos na BR-242, na saída de Luís Eduardo Magalhães, em direção a Barreiras;
e na saída de Barreiras rumo
a Salvador. Nos trechos, conforme a PRF, só cargas perecíveis e veículos pequenos
eram liberados.
O conflito do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
com o Supremo Tribunal Federal (STF) tem apoio dos caminhoneiros. São três ações
diretas de inconstitucionalidade propostas por ruralistas
e transportadoras que não
foram julgadas pela corte. A
categoria também questiona
a política nacional de piso
mínimo, implementada por
lei durante o governo de Michel Temes (MDB). (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Começa em Paris julgamento
de acusados de ataques em 2015
Atentados
deixaram 130
mortos e mais de
400 feridos
Quatorze réus começam a
ser julgados ontem (8) no tribunal de Paris, na Ile de la
Cite, pelos ataques terroristas
de 2015, que causaram a morte de 130 pessoas e deixaram
mais de 400 feridas. Julgamentos devem durar até 25
de maio de 2022.
As audiências contarão
com quase 1.800 testemunhas
civis, mais de 300 advogados
e centenas de jornalistas. O
início do julgamento levou
hoje à porta do Palácio de
Justiça, na capital francesa,
um grande dispositivo de segurança que chamou a atenção de turistas e parisienses.
"Sabíamos que começava
hoje o processo porque vimos
nas notícias. Estamos em visita a Paris e viemos ver o
aparato à volta deste julgamento. Os atentados foram
um momento muito assustador. E depois aconteceram os
ataques em Bruxelas e tudo
estava ligado", afirmou Chris,
da Bélgica, que passa uma
semana de férias com a família em Paris.
Como a família belga, dezenas de pessoas reuniramse hoje na praça em frente
ao Palácio de Justiça de Paris,
para ver o aparato montado
no início do maior julgamento de todos os tempos na história francesa.
A segurança no histórico
edifício, que inclui a SaintChapelle, uma das maiores
atrações da capital, foi reforçada com dezenas de veículos

da polícia e ruas fechadas,
mas a entrada no tribunal
era feita de forma ordeira.
Sylvia fazia o seu passeio
matinal de bicicleta quando
se deparou com a rua fechada. Instalado no coração de
Paris, o Palácio de Justiça localiza-se num ponto nevrálgico da cidade, junto à Catedral de Notre-Dame, ligando
a margem direita à margem
esquerda do Sena.
"É algo muito presente na
nossa vida, especialmente porque já aconteceram tantos outros ataques depois desse, que
é algo com que convivemos
todos os dias. E, infelizmente,
não acho que tenha chegado
ao fim", lamentou Sylvia.
A advogada, que deixou
os tribunais para se dedicar

As audiências
contarão com
quase 1.800
testemunhas
civis, mais de 300
advogados e
centenas de
jornalistas

à academia, considera que
este processo "faz sentido",
assim como a infraestrutura
criada para o julgamento, que
vai durar até maio.
"Sou advogada, portanto
é claro que acho que este julgamento faz sentido. As autoridades deram uma dimensão enorme a este julgamento
e eventualmente isso dá peso
e relevância a tudo que se
passou", afirmou.
"Não sei se há justiça, já
que as pessoas morreram e
não têm a sua vida de volta.
O que é a justiça nesse caso?
Foi tudo tão traumático. A única solução é prisão perpétua
para quem fez isso", declarou
Charlotte, que passava no local
a caminho do trabalho.
Esta é uma das opções para

Salah Abdeslam, o único terrorista que participou ativamente do atentado e sobreviveu, e que vai estar presente
na sala de audiência durante
todo o julgamento. Ao seu
lado mais 13 condenados, havendo ainda seis pessoas que
serão julgadas apesar de serem parte incerta.
Os primeiros dias da audiência vão servir para enumerar as vítimas, perto de
1.800. Os primeiros testemunhos vão ser ouvidos a partir
de dia 13 de setembro e as vítimas começam a ser ouvidas
no dia 28. Durante cinco semanas, as pessoas atingidas
diretamente pelos atentados
vão contar o terror vivido no
Stade de France, no Bataclan
e nos cafés do 11º bairro. (ABr)

UNANIMIDADE

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em mudança histórica,
Suprema Corte do México
descriminaliza aborto

Temperatura entre junho e agosto foi 1º Celsius acima da média

Verão na Europa foi um dos
mais quentes já registrados
A Europa teve neste ano o
verão mais quente já registrado,
embora por pequena margem
sobre as maiores temperaturas
anteriores para o período entre
junho e agosto, afirmaram cientistas da União Europeia (UE)
nessa terça-feira (7).
O serviço Copernicus de
Mudanças Climáticas da UE
disse que a temperatura média
do ar atmosférico, entre junho
e agosto, foi próxima de 1
grau Celsius acima da média

do período entre 1991 e 2020,
tornando-a a mais quente em
sua base de dados.
Os verões mais quentes
anteriormente registrados,
em 2010 e 2018, foram 0,1
grau Celsius menos quentes.
A temperatura do verão
de 2021 marca o último registro de uma tendência de
longo prazo de aquecimento
global, enquanto as emissões
de gases de efeito estufa alteram o clima do planeta.

Os registros do Copernicus
são feitos desde 1950, mas
são cruzados com outros bancos de dados que remetem
até meados do século 19.
Em nota, o serviço informou que, globalmente, o
mês de agosto de 2021 foi,
ao lado de agosto de 2017,
o terceiro mais quente já
registrado - pouco mais de
0,3 grau Celsius mais quente
que a média do período entre 1991 e 2020. (ABr)

A Suprema Corte do México decidiu por unanimidade, nessa terça-feira (7),
que punir o aborto é inconstitucional, uma vitória
para defensores de direitos
das mulheres e direitos humanos, no momento em
que os Estados Unidos (EUA)
acabam de aprovar leis
mais duras contra a prática.
A decisão no país, de
maioria católica, vem na
esteira de medidas para
descriminalizar o aborto
em nível estadual, embora
a maior parte do país ainda tenha leis duras em vigor contra mulheres que
interrompem a gravidez.
"Este um passo histórico para os direitos das mulheres", disse o ministro

da Suprema Corte Luis Maria Aguilar.
Uma série de estados
norte-americanos aprovaram medidas recentemente para restringir o acesso
ao aborto. Na semana passada, o Texas aprovou a
lei antiaborto mais dura
do país, depois que a Suprema Corte dos EUA se
recusou a intervir.
A decisão mexicana
abre as portas para a possibilidade de libertação de
mulheres encarceradas por
terem realizado abortos.
Também pode levar mulheres de estados norteamericanos como o Texas
a decidirem viajar para o
sul da fronteira para realizar a prática. (ABr)

EXPRESSA
O esquema de compartilhamento de vacinas Covax mecanismo internacional criado para garantir acesso
global a vacinas contra a covid-19 - deve receber 1,425
bilhão de doses de imunizantes de países doadores neste
ano, menos do que os 2 bilhões estimados em julho, informou a Aliança de Vacinas Gavi nesta quarta-feira (8).
Entre as razões do corte estão restrições de exportação
do Instituto Serum da Índia (SII), um fornecedor essencial,
disse a Gavi em comunicado conjunto com a Coalizão
de Inovações para a Prontidão Epidêmica (Cepi), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas (Unicef).
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Essência

O sonho de viver o rock
Champignon é considerado um dos melhores músicos nacionais,
após oito anos de sua morte ele ganha homenagens e protagonismo

Lanna Oliveira
Premiado durante muitos
anos, parte do hall de melhores
músicos nacionais e sobre os seus
ombros a carga de liderar umas
das maiores bandas de rock do
País. Assim terminou a história
de Luiz Carlos Leão Duarte Júnior,
mais conhecido como Champignon, um dos integrantes da famigerada banda Charlie Brown
Jr. Hoje, após oito anos de sua
morte precoce, ele é lembrado
com grandiosidade pelos seus feitos e ainda este mês ganha uma
biografia feita pelo escritor, jornalista e quadrinista Pedro Luna.
Baixista, Beatboxer e vocalista
brasileiro, o paulista Champignon ficou conhecido nacionalmente por fazer parte da banda
Charlie Brown Jr., uma das mais
conhecidas de todos os tempos.
Após seis meses da morte do vocalista Chorão, o suicídio do baixista caiu como uma bomba nos
fãs e contribuiu para alimentar
a aura trágica em torno do grupo
formado em 1992, em Santos
(SP). A personalidade forte de
Chorão sempre encobriu a figura
de Champignon, cabe ao Pedro
Luna pôr Champignon no centro
dos holofotes.
Autor também da biografia sobre a banda carioca Planet Hemp,
Luna planeja recuperar o legado
do baixista no livro ‘Champ’. Com
mais de 400 páginas, ‘Champ – A
incrível história do baixista Champignon do Charlie Brown Jr.’ tem
narrativa iniciada na infância do
artista. Além de historiar a amizade de Champignon com Chorão,
Luna promete retratar, sem filtros,
os bastidores das gravações de
discos, filmagens de clipes e turnês
da banda, além das brigas e competições internas no grupo.
Com foco na trajetória profissional de Champignon, dissecada
através de entrevistas inéditas e
de material de arquivo, o livro
discorre sobre a saída e a volta do
baixista do Charlie Brown Jr., bem
como sobre as tentativas de o músico se reerguer com as bandas
Revolucionnários, Music Legends,
Nove Mil Anjos e A Banca, além
de registrar os últimos dias da

Para o crítico musical Hagamenon Brito,
Champignon foi um dos três melhores
baixistas do pop rock brazuca dos anos 90

Com cerca de 50 entrevistados, entre elas
fãs do baixista, Junior Lima, que foi parceiro
de Champignon na banda Nove Mil Anjos
também participa

vida do artista. Em pré-venda feita
por meio de campanha de financiamento coletivo, o livro ‘Champ’
tem quatro opções de capa a serem
votadas pelos primeiros compradores da biografia.
“Escrever sobre o Champignon seria uma oportunidade não
só de eu conhecer mais sobre
esse cara, mas também de pesquisar sobre o Charlie Brown,
que não existe um livro sobre
eles até hoje”, conta o escritor
em entrevista para a Hypeness.
“Também era uma oportunidade
de mergulhar na própria cena
(musical) de Santos”, ressalta.
Foram dois anos de pesquisa e
boa parte desse tempo foi dedicado a comprar revistas dos anos
1990 para encontrar informações
necessárias para a produção da
obra, que tem o apoio de familiares do baixista.
Champignon morreu em
2013, aos 35 anos, ao tirar a
própria vida com uma arma de
fogo em sua casa. Por isso, Pedro
decidiu reverter parte do dinheiro arrecadado com a venda
dos livros ao Centro de Valorização da Vida (CVV), organização não governamental que trabalha pela prevenção do suicídio. Champ é lembrado até hoje
como um dos maiores baixistas
da música brasileira. Foi eleito
por três vezes consecutivas o
melhor baixista no VMB da MTV
Brasil e venceu por duas vezes
o prêmio de melhor instrumentista no Prêmio Multishow.
“O que mais me emociona,
não tem como fugir disso, é a
relação dele com o Chorão. Em
várias entrevistas ele fala que
tinha o Chorão como irmão, mas
em outras ele fala que tinha o
Chorão como pai. Tanto que ele
fala que ficou órfão quando o
vocalista do CBJr morreu. Porque, de fato, o Champignon tinha
12 anos e o Chorão já tinha 20.
Ele foi basicamente criado mesmo pelo Chorão, eles viviam na
estrada. Ele passava mais tempo
com o Chorão do que com a família dele. Então esse é um momento muito delicado de falar”,
diz Pedro. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)
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Palco solidário
Lowbrow recebe Arthu, exparticipante do The Voice, e DJ Thiago
Jesus para show beneficente nesta
quinta-feira (9)
Elysia Cardoso
O cantor Arthu e o DJ
Thiago Jesus subirão ao palco do Lowbrow Lab Arte &
Boteco nesta quinta-feira
(9), pelo projeto ‘D'BOA Música para o Bem’. A partir
das 20h30, o público poderá
conferir a discotecagem de
Thiago, que traz uma mistura do que é referência no
soul, jazz e black music. E
também o repertório de
soul, R&B e pop nacional e
internacional de Arthu, que
estará acompanhado pelo
baterista George Drummer.
Nascido em Goiânia,
Arthu teve seu primeiro
contato com estúdios e
com o mundo da música
ainda muito jovem. Aos 23
anos, decidiu deixar o emprego como diretor de arte
em uma agência de publicidade para se dedicar totalmente à música. E, em
2018, representou o Estado
de Goiás no The Voice Brasil, chegando às quartas
de final nos times de Lulu
Santos e Michel Teló.
Já Thiago Jesus é DJ, fotógrafo e já trabalhou com
promoção de vários eventos, sendo responsável pelas noites de black music
da Fiction e de um dos primeiros locais com apresentações de jazz em Goiânia,
o extinto Valentina. Sua
pesquisa musical abrange
referências da black music,
como soul, funk e jazz.
O público poderá conferir as apresentações mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Os itens serão encaminhados para a instituição Espalhando Amor
que, com quase cinco anos
de atividade, atua em locais
como asilos, orfanatos e
hospitais e também auxilia

famílias carentes da capital. Mas, com a pandemia,
tem concentrado seus esforços no auxílio às pessoas
em situação de rua, inclusive com o fornecimento
diário de refeições.

Miscelânea Cultural

O Lowbrow Lab Arte &
Boteco abre às 19h, com a
exposição ‘Chippados’, de
Ivaan Hansen. A mostra,
que segue em cartaz até 2
de outubro, conta com 12
obras em acrílico sobre tela
que estampam possíveis e
necessários elos positivos
entre a realidade cibernética, o meio social urbano e a
natureza na sua totalidade.
Os shows e a exposição
de arte integram o Miscelânea Cultural, projeto aprovado pelo Fundo de Arte e
Cultura do Estado de Goiás
que tem como intuito a dinamização de espaços culturais, oferecendo programação gratuita e de qualidade, com exposições de
arte, oficinas e debates artístico-culturais e shows.
A casa cumpre todos os
requisitos exigidos pelo último decreto municipal
para enfrentamento da
pandemia provocada pela
Covid-19. E lembra a todos
da obrigatoriedade de usar
máscara e manter o distanciamento social. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
D’BOA Música para o Bem
com Arthu, George Drummer e DJ Thiago Jesus
Quando: quinta-feira (9),
às 19h
Onde: Rua 115, Nº 1.684,
Setor Sul - Goiânia
Entrada: 2 kg de alimentos
não perecíveis (exceto sal
e fubá) para a instituição
Espalhando Amor

LIVRARIA
t

Inspirado em Orwell
Inspirado na icônica obra ‘A Revolução dos Bichos’,
‘Animatrópole’, estimula o senso crítico
Mais do que uma história para
divertir as crianças, ‘Animatrópole’
apresenta um propósito muito maior:
formar cidadãos que pensam e agem
pelo bem comum. Escrito pela empreendedora baiana Liu Oubiña, a
obra publicada pela Editora Pé de
Pitanga também é uma ferramenta
para que pais e educadores ensinem
os pequenos sobre alteridade, tomada de decisões e diversidade.
Inspirado em A Revolução dos
Bichos, de George Orwell, a narrativa
traz uma visão crítica e um toque
político ao apresentar Animatrópole,
uma cidade formada apenas por
animas. Tudo ia bem com os cidadãos até que um desastre atinge o
prefeito Teobald Tatu e o pânico se
espalha entre a bicharada.
“Os dias ficaram mais sombrios
e anunciavam tempos nebulosos
pela frente. Se algo não fosse feito
o mais rápido possível, as coisas poderiam piorar. Quem tomou a iniciativa de trazer de volta à normalidade foi Anta Filófio, que resolveu
se pronunciar e pedir uma reunião
com todos para decidirem o futuro
da cidade. Aí foi o maior zum-zumzum, pois muitos queriam assumir
o posto deixado por Teobald, mas
ninguém teve coragem de falar, até
o momento." (Animatrópole, p.11)
Para encontrar uma solução perante o inesperado, eles precisarão
esquecer as diferenças e trabalhar
uma estratégia juntos para superar
a ambição pelo poder. Apesar das
desavenças, os personagens assumem o verdadeiro valor da união,
sabedoria, e exemplificam, de forma
descontraída, como se deve analisar
o cenário e os fatos para opinar sem
perder o respeito sob as individualidades e o coletivo.
Com uma escrita delicada, Oubiña
mostra aos leitores a importância da
igualdade e respeito na hora de resolver os problemas do cotidiano.
‘Animatrópole’ é uma leitura lúdica
e repleta de ilustrações coloridas feitas
pelo artista plástico bahiano Heitor
Neto, que torna o aprenzidado mais
prazeroso, ao mesmo tempo, em que
estimula a imaginação infantil.

Eliana Oubiña na infância começou
a esboçar os primeiros rascunhos
da escrita pelo seu diário

Sobre a autora

Eliana Oubiña, também conhecida como Liu, é baiana de nascimento,
filha de imigrantes espanhóis. Com
eles aprendeu a ouvir histórias de
vidas que a fizeram acreditar e ir
em busca dos seus sonhos. Foi na
infância que ela começou a esboçar
os primeiros rascunhos da escrita
pelo seu diário. Com a maternidade,
resgatou a paixão pelas histórias,
lançando em 2020 seu primeiro livro
infantil ‘Xiii...o que era mesmo?’,
inspirado numa experiência vivida
em família. Co-fundadora da Editora
Pé de Pitanga, que desenvolve projetos significativos na construção de
conteúdos voltados para a transformação do ser humano.

NOTA AO LEITOR
Arthu, ex-participante do The Voice é uma das atrações

t

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

RESUMO de noVeLas
t
Malhação - Sonhos
Mesmo amarrada, Karina
adormece com o carinho de
Pedro. Wallace se desculpa
com Bárbara e garante que
não deixará sol ofendê-la. Lobão se enfurece com o sumiço
de Karina. nat conta para duca
que Karina desapareceu, e o
rapaz avisa a Gael. Lobão e
Gael decidem procurar Karina.
delma descobre que Pedro
também sumiu. Jeff e Mari sonham em ficar perto da ribalta,
e Lincoln tem uma ideia. nando
teme a fúria de Gael ao descobrir seu envolvimento no sumiço de Karina. Gael e Lobão
decidem ir até a delegacia.

Nos Tempos do Imperador
Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa a Teresa que está
apaixonado por Luísa. Zayla
garante a Cândida que o casamento de Pilar e samuel
não ocorrerá. Teresa procura
Luísa, e Pedro as observa juntas. eudoro desconfia do comportamento de Tonico com
dolores. Lota e Batista chegam
ao rio de Janeiro, e Tonico exige que nélio afaste a família
de sua casa. Pedro e Luísa se
encontram em uma casa de
campo. Caxias alerta samuel
sobre a ausência de Guebo na
escola. Tonico encontra Pilar,
e samuel defende a noiva.

Gênesis
neferíades tem uma discussão com Kéfera. José é alvo
da crueldade de seus irmãos.
shetep faz uma importante
constatação no palácio. José
recebe um castigo severo. a
conversa com Kamesha frustra
sheshi. José é surpreendido e
vê uma nova oportunidade.
Jacó sofre com a mentira contada pelos filhos. ao ser coroado, sheshi ganha um desafio mortal. José e abumani
firmam aliança. sheshi é muito
aplaudido após enfrentar um
animal, porém todos se espantam com um ataque. José chega perto do seu novo futuro.

Coração Indomável
Maria alessandra diz a Karim que ela deverá deixar ilha
dourada nos próximos dias,
e lhe oferece sua parte no
cassino, Karim se nega a compra-la. nazário se aproxima
de otávio, o pedindo trabalho,
otávio diz que a fazenda foi
vendida. simone diz a esther
que otávio vai viver em sua
fazenda. nazário pensa que
com a venda da fazenda narváez, já não poderá mais descobrir quem matou seu irmão.
simone diz a esther que os
engenheiros que estão no realengo, estão atrás das riquezas
que todos dizem ter ali.

Império
Maria Marta e Cristina
pressionam Maurílio. José Pedro dispensa a ajuda de Cora.
danielle fala de amanda. Felipe ameaça Cláudio e Beatriz
se preocupa com o marido.
Maria Marta aceita o dinheiro
de Maurílio e Cristina se irrita.
ismael reclama de Maurílio
para Maria Clara. Merival vai
à delegacia para ajudar Cláudio. Maria Clara ouve Maurílio
ameaçar Cristina. enrico avisa
a Téo que Cláudio foi preso.
José alfredo manda Josué investigar a vida de Maurílio.
Cristina conta para elivaldo
que vai viajar.
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AGENDA CULTUraL
t
Mundo Bita
da Galáxia da alegria diretamente para o Goiânia
shopping. a partir desta
quinta-feira (9), a criançada
vai poder curtir todo o universo lúdico, alegre e colorido
do espaço Mundo Bita. o cenário traz para a Praça de
eventos do Goiânia shopping
(piso 1) a maior roda-gigante
indoor do Brasil (10 metros
de altura), além de balão giratório e mesinhas de atividades. o público poderá ainda fazer muitas fotos com o
super Bita 3d.os encontros
com o Bita serão aos sábados
e domingos, das 16h às 19h.
o ingresso para a roda-gigante custa r$ 15 (de segunda a sexta) e r$ 20 (aos
sábados e domingos). Quando: a partir de quinta-feira
(9). onde: avenida T-10, n°
1.300, setor Bueno - Goiânia.
Horário: de segunda a sábado, das 12 às 22h. aos domingos, das 12 às 20h.

Evento com a maior roda-gigante indoor do Brasil se inicia hoje (9)
fadão.Quando: quinta-feira
(9). onde: avenida anhanguera, nª 6.479, setor oeste
- Goiânia. Horário: 17h.
Cine Retrô
nesta quinta (9), a sessão
Cine retrô da TV Brasil apresenta, às 22h30, a comédia
musical ‘Um Candango na
Belacap’ (1961), estrelada pela
dupla de atores Grande otelo
e ankito. Com exibição inédita
na emissora pública, o filme
é dirigido pelo cineasta ro-

Palco virtual
o Palco Virtual de música
volta com programação a
partir de hoje (19), às 20h, o
primeiro espetáculo é do pianista, compositor e arranjador rênio Quintas, com repertório de canções autorais
e homenagem ao guitarrista
Toninho Maya, morto pelo
Covid19. rênio Quintas é
maestro, pianista, compositor, arranjador e criador de
trilhas sonoras de cinema,
teatro e rádio. Quando: quinta-feira (9). onde: (www.itaucultural.org.br). Horário: 20h.

Fernanda Vasconcellos estreia longa
'A Cisterna' nesta quinta-feira (9)
Lorena Ribeiro é uma jornalista premiada, reconhecida nacionalmente, que
vive um momento de plena
ascensão na carreira. Seus
planos são interrompidos
da noite para o dia, quando
ela é sequestrada e presa
em uma cisterna. Lutar contra seus medos para sobreviver e desvendar o motivo
do sequestro é o que move
a trama deste angustiante
thriller. Escrito e dirigido
por Cristiano Vieira, o filme
traz Fernanda Vasconcellos
no papel da protagonista, o
ator chileno Cristobal Tápia
Montt como seu algoz, além
de Juan Alba, Luíza Guimarães e grande elenco.
Inspirado em fatos reais,
o longa leva o espectador a
uma série de questionamentos e pré-julgamentos, de
acordo como os acontecimentos vão sendo apresentados na tela. Em seu pro-

Fernanda Vasconcellos interpreta uma jornalista de sucesso
grama jornalístico em Brasília, a personagem Lorena
revela o envolvimento de
um importante político no
desvio de recursos para
obras, denuncia um suposto
caso de pedofilia, fazendo
com que um padastro perca
a guarda de sua enteada, e
vai contra as orientações
do diretor, alegando liberdade editorial.
Enquanto brilha profissionalmente e atrai inimigos
por conta de suas matérias,
a protagonista tenta conciliar

o trabalho com a criação de
uma filha pequena. Segundo
o diretor, Lorena foi inspirada na história de diversas
mulheres, mães, que precisam se submeter a um mundo predominantemente machista e jogar pelas regras
dos homens. O filme também
levanta a discussão sobre audiência a qualquer custo e
julgamentos precipitados.
"O filme discute muitas
coisas, mas minha intenção
prioritária era levar o espectador a fazer um julgamento

baseado nas poucas informações que recebe e depois
confrontá-lo a olhar por outro
ângulo", comenta o diretor.
O filme foi rodado antes
da pandemia, em setembro
de 2019, na cidade de Brasília, e será lançado em formato VOD, no dia 09 de setembro, nas plataformas iTunes, Now, Google Play, Vivo
e Oi. Sobre o formato, Cristiano acredita tornar mais
acessível para o público "O
aumento da quantidade de
players, principalmente no
VOD, ajuda a balancear esse
sucateamento das conquistas
do setor. Estamos nos adaptando a esses tempos difíceis,
buscando outras formas de
financiar os projetos".
Agenda:
Estreia - Filme 'A Cisterna'
Quando: quinta-feira (9)
Onde: Plataformas (iTunes,
now, Google Play, Vivo e oi)

CELEBRIDADES
Sertanejo Matheus Aleixo
dá carro de R$ 500 mil para
a mulher, Paula Aires
o sertanejo Matheus aleixo, da dupla com Kauan, surpreendeu a mulher, Paula
aires, com um carro da marca Porsche avaliado em r$
500 mil. o cantor não dispensou o tradicional laço
vermelho gigante ao estacionar o veículo na casa da
família. "oMG ('oh My God',
'Ô meu deus')!", legendou a
influencer ao compartilhar
o presente recebido. o valor
do automóvel é o mesmo de
um veículo ganho por Márcia
Fellipe pelo marido em 2019.
Matheus e Paula são casados
desde 2018 e têm dois filhos,
davi, de 6 anos, que acompanhou os pais no primeiro
passeio com o novo carro, e
João Pedro, de 2. "Primeiro
rolê no meu carro novo em
família", completou o stories
Paula, alvo de elogios por
fotos de biquíni. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)
Maraisa, dupla de Maiara,
revela que não pretende
ter filhos nos próximos
anos
Maraísa, está solteira, assim como a dupla e irmã,
Maiara, após fim do noivado
com Fernando Zor e nenhuma intenção de voltar. em
bate-papo virtual com os fãs

Wesley Safadão admite em
vídeo traição à Thyane Dantas
após nascimento da filha
Wesley Safadão se
emocionou em vídeo ao
admitir ter tido um relacionamento com outra
mulher após o nascimento da filha, Ysis, hoje com
7 anos, fruto do casamento com Thyane Dantas. A
postagem sobre a traição
foi compartilhada pelo
pastor André Vitor e, na
sequência, repostado por
outras contas. "Só sabe
quem passa, né? O tanto
de coisas que fiz com que
ela chegasse na situação
que você a encontrou,
todo sofrimento. Estava
cego", disse o cantor. Na
gravação, o forrozeiro pai
também de dois meninos,
Yhudy Lima (10 anos) e
Dom (de quase 3), lembrou ainda sua reação
após comemorar um mesversário da única filha.
no instagram nesta terça-feira (8) a cantora revelou que
não pretende ter filhos, pelo
menos, pelos próximos três
anos, ao ser indagada por
um seguidor. Maraisa fez um
jogo de "verdade ou mentira"
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HORÓSCOPO
t
berto Farias.na trama, a famosa dupla de cantores emanuel davis Jr. (Grande otelo)
e Gilda (Marina Marcel) vão
à recém-inaugurada Brasília
para um show. ao tentar fugir
de um milionário que a assedia, Gilda pede para emanuel que a leve até um lugar
desconhecido. Quando: quinta-feira (9). onde: TV Brasil.
Horário: 22h30.

Sarau virtual
o cantor Gustavo Xavier
é a atração desta quinta-feira
(9), às 17h no sarau do HGG,
projeto de humanização realizado pelo Hospital estadual
alberto rassi – HGG desde
2013. em uma apresentação
virtual devido à pandemia de
Covid-19, o cantor vai interpretar músicas de grandes
nomes da música sertaneja,
como Bruno e Marrone, Luan
santana, Zezé di Camargo e
Luciano, além de Wesley sa-

n

"Me lembro quando foi o
segundo mês da Ysis... No
segundo mês, caiu a ficha.
Só que eu não sabia o que
fazer. Na saída... Eu terminei os parabéns do
mesversário da Ysis e,
quando eu ia saindo, disse: 'Meu Deus, me ajuda'.
Sabia que não era isso
que eu queria. Quando
entrei no carro: 'E aí? Vamos embora?...'", prosseguiu ele, que teria enfrentado outra crise com a
atual mulher por conta
de ciúmes. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)
e respondeu as especulações
da web. "É verdade que pretende ter filhos nos próximos
três anos?", perguntou o seguidor. "Mentira", respondeu
ela. Já outro, indagou, mais
uma vez, se ela estava na-

morando. "Verdade que você
está solteirona?", perguntou.
a cantora respondeu afirmativamente. (raphaela Fernandes, Purepeople)
Ao lado de Mariano, Jakelyne Oliveira encontra com
o ex, Henri Castelli em
evento de SP
Jakelyne oliveira encontrou
com o ex-namorado, Henri
Castelli no evento de gravação
do dVd do grupo de pagode
sambalove nesta terça-feira
(7). a modelo estava acompanhada do atual, o sertanejo
Mariano, com quem já chegou
a discutir por menções ao ex,
durante participação no ‘a Fazenda 12’, quando começaram
o relacionamento, após a modelo ter vivido namoro de cerca de 4 meses com Castelli,
em 2020. a gravação foi realizada no bar ruazinha, em
são Paulo e o lançamento do
primeiro dVd de sambaLove
está previsto para lançar em
outubro. os famosos ficaram
em espaço reservado para
celebridades no local, mas,
os ex-namorados não se falaram e, de acordo com a
‘Quem’, o ator, que sofre de
sequelas psicológicas após
agressão em festa, preferiu
acompanhar a apresentação
do grupo em outro espaço
do evento. (raphaela Fernandes, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia favorece a evolução em
conjunto e o trabalho em equipe,
mas também podem surgir discussões e conflitos de interesses
nas relações tanto de trabalho
quanto nas relações amorosas.
Tome cuidado com o excesso de
competição e com disputas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia traz muita criatividade
e energia. Portanto será um dia
de muita harmonia com as suas
tarefas cotidianas, realizando muitas coisas sem tanta dificuldade.
Você pode receber muita ajuda
de pessoas que te querem bem.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Pode ser um dia emocionalmente incômodo se as coisas não
se saírem como você gostaria.
Você pode se sentir frustrado a
respeito do resultado de algo.
Pode ser preciso seguir, mesmo
com o coração angustiado. Tome
cuidado com mimos e excessos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Haverá muita energia criativa
no seu dia. É importante se permitir realizar o que pretende. a
família ou os assuntos domésticos
estão ativados, mas pode ser preciso se equilibrar entre suas vontades e as vontades dos outros.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia é agitado, mas é importante se manter mais equilibrado,
porém tudo pode te atropelar
pela rapidez dos acontecimentos.
É preciso permitir que as coisas
aconteçam como precisam acontecer, sem resistir a nada.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Você pode estar se sentindo
sedutor e romântico, cheio de desejos e intenções. se souber se
manter equilibrado entre o que
você deseja e o que os outros desejam, pode ser um dia muito benéfico. Tome cuidado com fazer
promessas demais.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a Lua nova em Libra favorece
a iniciativa. Portanto acredite na
sua capacidade de conquistar o
que deseja. a boa sorte te acompanha no dia de hoje e você pode
receber boas notícias. suas relações estão ativadas, então esteja
aberto para dar e receber.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Tome cuidado com as indecisões. o dia pode estar caótico e
pode ser que lidar com as pessoas
seja desafiador. Tome cuidado
com a falta de foco, as distrações
e a falação excessiva. as relações
podem ser o grande alento deste
dia, trazendo resoluções.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você pode encontrar coragem
para seguir com uma ideia ou
para se permitir viver o que deseja
viver. existe uma energia de muita
liberdade hoje, e isso acaba fortalecendo as suas relações, porque
você está com uma visão expandida e também acolhedora.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
dia de realização pessoal e
frequência na sua rotina. ainda
que existam atrasos e lentidão,
além de busca por paciência, o
seu dia tem segurança e tranquilidade. Tomar decisões é necessário e você pode optar por ter
um dia sem grandes surpresas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
seu dia traz coragem e avanços. É importante ter uma postura
de iniciativa e foco da sua mente
nas suas tarefas. a procrastinação
pode ser um veneno para o seu
dia. Cuide bem das suas tarefas
e avance em direção a elas sem
dar bola para tudo que queira
tirar sua energia.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
dia de enfrentar os obstáculos
com coragem — e eles podem
existir, porém mantenha sua postura de autoconfiança. Quanto
mais for persistente, mais poderá
avançar neste dia, que pode ser
cansativo no final.
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Essência

Montagem sobre o quadro ‘A liberdade guiando o povo’, de Eugène Delacroix (1789-1863), simbolo da Revolução Francesa que influenciou as democracias ocidental

A vida é como o vinho:
deve ser apreciada
preservando a liberdade

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta

Enquanto um
homem nega a
ciência, diz que a
terra é plana, não
consegue perceber
que os vinhedos da
vida tem seus
caminhos de luz à
sua disposição, ele
não consegue
resistir muito tempo
sem a nobreza e
leveza de viver

Começo o meu artigo com um trecho
da música do Milton Nascimento: "Eles
não falam do mar e dos peixes/ Nem
deixam ver a moça, pura canção/ Nem
ver nascer a flor, nem ver nascer o sol/
E eu apenas sou um a mais, um a mais/
A falar dessa dor, a nossa dor. Lembrei
desta música "Milagre dos peixes'' de
Milton Nascimento.
Eu estive em Brasília. Os atos de 7 de
setembro pediam por liberdade, ao
mesmo tempo em que pediam pela intervenção militar aos moldes da ditadura. A incoerência ficou evidenciada,
já que o período foi marcado pela censura e as privações de direitos. "Pela liberdade de não ter liberdade".
Bolsonaro intensificou seus ataques às
instituições democráticas do Brasil.
Que triste! O povo brasileiro tem lutado
durante décadas para garantir a democracia contra o domínio militar. Que
tempos sombrios estamos vivendo, ver
a multidão em Brasília de verde amarelo que exalta a morte, a divisão, a intolerância, o negacionismo e o recesso
institucional. Independência é avanço,
não retrocesso. Independência é demo-

cracia e não podemos deixar as portas
se abrirem para o retrocesso que aí
vem. Um brinde a um regresso de cores
da nossa bandeira de esperança de
viver em um Brasil livre. Que triste ver
o verde e o amarelo que não combinam
com a democracia.
Antes da lenda romana, Dionísio era
o Deus grego do vinho e um dos mais
obscuros deuses da mitologia grega. Me
lembrei de um artigo da agência francesa Coravin que examinou os hábitos
de consumo de vinho de 2 mil enófilos
dos Estados Unidos, a fim de entender
melhor suas características.
Enquanto um homem nega a ciência, diz que a terra é plana, não consegue perceber que os vinhedos da vida
tem seus caminhos de luz à sua disposição, ele não consegue resistir muito
tempo sem a nobreza e leveza de
viver. A vida é como o vinho: se a quisermos apreciar bem, não devemos ultrapassar duas taças da bebida. O que
estamos vivenciando no Brasil é como
abrir uma garrafa de vinho e um
pouco como abrir um livro. Nunca teremos a certeza do que iremos encon-

trar amanhã. E para denominar o
“Mito”, eu achei um adjetivo mas não
consegui achar uma uva que combinasse com a sua personalidade.
“Impossível” – Se tem uma característica forte nos aventureiros é a habilidade da loucura. Esse perfil consegue
olhar as situações criteriosamente e
desvendá-las, sem se preocupar com a
causa e o efeito das coisas.
Por isso a dificuldade em achar uma
casta para o “Mito”. Mas ele já tem um
vinho. Proprietário de uma vinícola fez
um vinho para o presidente. O nome da
bebida lembra como os apoiadores do
“Mito” gritam quando estão próximos:
Bolsonaro “il Mito”. O Carmenere do
Mito tem uma cor intensa com muita acidez, álcool no nariz, expressão pífia na
boca; muita intensidade e sem equilíbrio.
A bebida, de acordo com a empresa,
é um produto histórico para marcar
este momento especial da história do
Brasil. As uvas são a Cabernet Sauvignon ou Carmenere e para os amantes
da pátria, um troféu para demonstrar
todo o orgulho de fazer parte deste momento antidemocrático.
Há dois modelos de vinho tinto oferecidos pelo “Vinho Bolsonaro”. O primeiro é feito com a uva cabernet
sauvignon, que é o “poderoso”, de
acordo com a empresa. O segundo é
produzido com a uva carmenere, descrito como “elegante”. Mas, afinal, o
que é um vinho “elegante”? Pelo dicionário, elegância pode ser definida
como “um substantivo feminino que
significa graça, distinção nas formas,
nas maneiras e arte ao escolher as palavras. Falar, escrever com elegância
e ter estilo.” Será que combina com “il
mito''? Uma das definições que mais
se aproxima da ideal, no meu ponto
de vista, e de uma jornalista e sommelier: “Um vinho elegante tem, obrigatoriamente, frescor, boa acidez,
equilíbrio, leveza, educação com seu
paladar e alma. Atitude sem exagero
para não esconder as outras
características do vinho. Sua taça?
Nunca dividida com a insensatez. Não
podemos estar perdidos em um vinhedo, temos que estar sempre no
lugar certo. (Especial para O Hoje)
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Negócios
Empresas devem
investir em
estratégias de
proteção a fim de
evitar os prejuízos
decorrentes de
ciberataques

Cibersegurança ajuda empresas
a evitarem ataques hackers
No último ano, tentativas de ataques
cibernéticos tiveram aumento significativo no Brasil
e no mundo
Giovana Andrade
Durante o último ano, em
decorrência da pandemia de
Covid-19 e do período de isolamento social, as pessoas e
empresas se tornaram ainda
mais dependentes da internet,
o que levou a um significativo
aumento de ataques cibernéticos em todo o mundo. Dessa
forma, o Brasil sofreu mais de
3,2 bilhões de tentativas de
ataques cibernéticos apenas
no primeiro trimestre de 2021,
liderando o ranking da América Latina, conforme divulgado pela empresa de segurança Fortinet.
A Serasa Experian divulgou
seu Indicador de Tentativas
de Fraude e aponta que o primeiro semestre de 2021 teve
uma movimentação possivelmente fraudulenta a cada 8
segundos. Foram 1,9 milhão
de ataques ao longo dos seis
primeiros meses deste ano, um
aumento de 15,6% com relação
ao mesmo período de 2020. Já
o Relatório de Risco Global
para PC, da Avast, aponta que
a chance geral de usuários corporativos serem atingidos por
ameaças cibernéticas para
computadores aumentou 24%

em todo o mundo em apenas
um ano, sendo que, no Brasil,
essa probabilidade é de 17,52%.
As perdas globais causadas
por esses crimes cibernéticos
são estimadas entre US$ 1 trilhão em 2020 e US$ 6 trilhões
em 2021, segundo a União Internacional das Telecomunicações (UIT). Em consequência disso, as empresas sofrem
grandes impactos negativos,
como foi o caso da Lojas Renner, que teve um ataque cibernético e ficou com seu site
e aplicativo fora do ar e, além

do risco do vazamento de
bancos de dados, a empresa
teve queda de 1,5% na Bolsa
de Valores.
Mas as grandes companhias
não são as únicas que podem
sofrer com ataques hackers.
Além disso, com o aumento
do trabalho em home office,
os sistemas se tornaram ainda
mais vulneráveis. Nesse contexto, a cibersegurança nas
empresas, ou seja, o conjunto
de medidas adotadas para proteger computadores, servidores, dispositivos móveis, siste-

mas eletrônicos, redes e dados
contra ataques malignos, se
mostra indispensável. As categorias de proteção mais comuns são segurança de rede e
de aplicativos, segurança de
informações, segurança operacional, educação do usuário
final, recuperação de desastres
e continuidade dos negócios.
“Em um mundo tão tecnológico, em que tudo é digital,
proteger os dados dos clientes
e das empresas, além de garantir o funcionamento da operação, é primordial para o bom
desempenho do negócio. Estratégias como essa te preparam para qualquer adversidade, e faz com que a sua empresa não seja um alvo tão
atraente para os hackers” explica Fabiano Brito, CEO da FC
Nuvem, empresa do Grupo
FCamara, parceira Gold da Microsoft e especialista em transformação digital através de
computação em nuvem e serviços gerenciados.
Para ter mais segurança
contra ataques cibernéticos, algumas soluções podem aumentar a proteção, como a infraestrutura em nuvem, que possibilita o uso de recursos que
garantem a proteção e remediação de forma mais ágil. Esse
facilitador é um diferencial FC
Nuvem, que oferece serviços
com foco em segurança, possibilitando identificar vulnerabilidades do ambiente em nu-

vem, definir ações de correção
para elas no intuito de blindar
a empresa de tentativas de ataque, além de revisões da segurança do ambiente e monitoramento constante.
“Quando falamos de negócios digitais, a computação
em nuvem pode ser uma grande aliada para ter melhor controle e gestão dos seus sistemas e informações: como eles
são acessados, por onde, por
quem e como garantir a identidade dessa pessoa que está
acessando os dados da empresa”, explica Brito.
Outro serviço oferecido
pela empresa do Grupo FCamara é o Bunker FC Nuvem,
que garante que a empresa
tenha meios de remediação e
retomada rápida de controle
em caso de um possível sequestro de dados por ataque
de ransomware, evitando assim que a empresa tenha que
pagar valores altíssimos como
forma de resgate.
“Estar protegido antes mesmo de um ataque passará mais
segurança tanto para a empresa como para o cliente. E
nos últimos meses ficou claro
que assumir a possibilidade
de brechas e estar preparado
para uma eventual invasão
não quer dizer que sua segurança é fraca, mas sim que a
empresa está preparada para
qualquer situação”, conclui o
CEO. (Especial para O Hoje)

