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Caminhoneiros
perdem força e
liberam rodovias
Após recuo do presidente Bolsonaro, movimento que fechou rodovias federais foi retirado das
pistas e o trânsito liberado. Caminhoneiros financiados pelo
Agronegócio pediam a destituição de ministros do Supremo.
Cidades 11

DRA. AnDRéA LADIsLAu

As motivações do ciclo de
ódio provocado por “Haters”
nas redes sociais
Opinião 3
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Reforma do IR aumenta
carga tributária e
inibe investimentos
A reforma do Imposto de Renda aprovada pela
Câmara dos Deutados aumenta a carga tributária com a inclusão da cobrança de lucros e dividendos em até 20%. Apesar do projeto demonstrar a redução das alíquotas do Imposto de Ren-

da para Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a carga tributária para empresários, em especial os pequenos,
a proposta reduz a capacidade de investimentos
e afugenta investimentos estrageiros. Política 2

Câmara recebe
novo Código
Tributário
Prefeito Rogério Cruz (Republicano) entregou pessoalmente a proposta de reforma do Código Tributário. Vereadores temem que o
curto prazo atrapalhe a discussão
da proposta. Os parlamentares
terão apenas 20 dias para discutir
quase 400 pontos para que proposta passe a valer em 2022.
Política 5

Governo deve
reduzir consumo
de energia
O Governo de Goiás publicou decreto como objetivo diminuir em
30% o consumo de energia elétrica na administração pública estadual. Medida vem no momento
que o Estado sofre com a falta de
chuvas e redução da capacidade de
geração de energia.
Cidades 10

Ricardo Martins, que é corretor e empresário, viu nas redes sociais uma oportunidade de se aproximar dos clientes

Mercado imobiliário
aposta em tecnologia

Profisssionais do mercado imobiliário fazem consultorias
com especialistas em marketing digital para mudar a forma
de captação de novos clientes. Vendas online é realidade para
o mercado que investe em tecnologia. Cidades 9

Bolsonaro recua
e assina carta de
Michel Temer

Mais pobres
sofrem maior
perda de renda

Presidente pediu desculpas e
disse que não teve a intenção
de agredir outros poderes durante a manifestação do dia 7.

Metade da população mais
pobre do país foi afetada com
maior intensidade pela pandemia da Covid-19.

Goiás deveria
investir em ações
internacionais

Pela Série b,
Vila Nova enfrenta
o Náutico, no OBA

Política 6

Economia 4

Essência

Advogado Fernando Tibúrcio, especialista em relações internacionais, defende mais pragmatismo
nas relações com outros países.

Querendo conquistar mais um
triunfo como mandante, o técnico Higo Magalhães e o zagueiro Renato esperam que o
Tigre atue como atuou contra o
Avaí, há duas rodadas.

Política 6

Esportes 8

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Vereador tranquiliza

sobre votação do Código Tributário de Goiânia. Política 2

Jurídica: Vedação de substi-

tuição da pena só vale em crimes idênticos. Cidades 10

esplanada: Banco Nacional de

Mandados de Prisão tem mais
de 329 mil pedidos. Política 6

Após sucesso com RBD e funk, Dulce Maria
prepara para lançamento de pagode Essência 13
Após 50 anos, ‘Imagine’ fica
nos topos das melhores listas

Essência 14

Dólar: (paralelo) R$ 5,22 | Dólar: (comercial) R$ 5,227 |
Euro: (Comercial) R$ 6,180 | Boi gordo: (Média) R$ 312,25
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 304,25 | Bovespa: +1,72%

Canal Brasil dará prêmio de
R$15 mil a curta-metragem

Essência 15

Meia rebate
críticas em relação
ao seu peso
Élvis responde quando perguntado sobre condicionamento físico e fala sobre confronto
decisivo diante do CRB no próximo sábado: “conheço eles”.
Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 35º C

t 22º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Vereador tranquiliza sobre votação Barrados
A bancada goiana da Câmara dos
do Código Tributário de Goiânia Deputados
votou em peso pela aprovação
Parlamentares ainda discutem destaques na matéria

Deputados
aprovam textobase do novo
Código Eleitoral
A Câmara dos Deputados aprovou, por 378 votos a 80, o
texto-base do projeto de lei do novo Código Eleitoral (Projeto de Lei Complementar 112/21), que consolida toda a legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um único texto.
Com cerca de 900 artigos, o projeto é resultado do grupo de trabalho de reforma da legislação eleitoral, composto por representantes de diversos partidos.O texto foi
aprovado na forma do substitutivo da relatora, deputada
Margarete Coelho (PP-PI). Uma das inovações é a autorização da prática de candidaturas coletivas para os cargos de
deputado e vereador (eleitos pelo sistema proporcional). Esse
tipo de candidatura caracteriza-se pela tomada de decisão
coletiva quanto ao posicionamento do eleito nas votações
e encaminhamentos legislativos.
O texto trata ainda de vários temas, como inelegibilidade, prestação de contas, pesquisas eleitorais, gastos de campanha, normatizações do TSE, acesso a recursos dos fundos
partidário e de campanha, entre outros.O Plenário analisa
agora os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do relatório.
O texto muda também a regra de distribuição das chamadas “sobras” , que são as vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. Nesse sistema, é levado em
conta o total de votos obtidos pelo partido (todos os candidatos
e na legenda) em razão de todos os votos válidos.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Goiânia, o vereador Henrique Alves (MDB) garante que a apreciação do novo Código
Tributário seguirá todos os trâmites legais, de forma transparente e sem afogadilho. Para tanto, ele, que vai
definir a relatoria da matéria,
que se encontra na Procuradoria Jurídica da Casa, informou à coluna que vai sugerir à Mesa Diretora a instalação de um link, no Portal da Câmara,
para dar publicidade e transparência ao trâmite
do projeto. “Esse
processo se inicia
com a realização de
uma audiência pública, com
entidades representativas,
associações de moradores e
demais interessas no assunto”, pontuou.

Decepção

Seguidores do deputado federal Major Vitor Hugo
(PSL-GO) manifestaram incredulidade com o recuou
de Jair Bolsonaro diante de críticas contundentes ao
STF, mais especificamente ao ministro Alexandre de
Moraes. O parlamentar se limitou a replicar a nota do
presidente, sem fazer comentário.

Sem repercussão

Bolsonaristas de carteirinha, os deputados
Amauri Ribeiro (Patriota), Delegado Humberto
Teófilo (PSL) e Cairo Salim (Pros) – que foram a Brasília para os atos de 7 de setembro - não repercutiram o recuo de Bolsonaro.

Ver pra crer

Sem querer acreditar no posicionamento de Bolsonaro, o empresário e ex-candidato a prefeito de Goiânia, em 2022, Gustavo Gayer (DC), disse que iria esperar pela live do presidente, marcada para o início da noite de ontem, para se posicionar. A conferir.

do texto-base do novo Código Eleitoral
com exceção de Alcides Rodrigues (Patriota), que prevê quarentena de cinco
anos para militares e policiais que pretendem disputar eleição em 2026. Juízes
e promotores não foram atingidos.

Ao Senado

Pai do deputado Bruno Peixoto
(MDB), líder de Caiado na Assembleia Legislativa, o vereador Sebastião Peixoto
(DEM), que assumiu vaga temporariamente como suplente, anunciou que é
pré-candidato ao Senado. Mas não falou
sobre alianças.

Bloqueio

Em mais uma nova ação civil pública, o Ministério Público foca o exprefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin
(PSD), agora com pedido de bloqueio de
R$ 5,58 milhões, por eventual prática
de nepotismo.

Em festa

Lideranças indígenas de Goiás comemoraram o voto do ministro do STF,
Edson Fachin, de que posse da terra é definida por tradicionalidade, e não por
marco temporal.

Gastos em foco

O governo publicou decreto que estabelece normas de programação e execução orçamentária e financeira, também procedimentos contábeis para o Estado de Goiás, que também se aplicam
ao Legislativo, Judiciário, Ministério
Público, TCE, TCM e Defensoria Pública.

CURTAS
t

2 As medidas do Estado para o en-

frentamento da crise hídrica serão
acompanhadas pelo TCE, conforme
despacho do conselheiro Celmar Rech.

Reforma do IR aumenta
carga tributária de empresas
Para as pessoas jurídicas o texto prevê a
redução das alíquotas do IRPJ de 15% para
8% e da CSLL das empresas de 9% para 8,5%
Raphael Bezerra
A reforma do Imposto de
Renda aprovada pela Câmara
dos Deputados aumenta a carga tributária com a inclusão
da cobrança de lucros e dividendos, avaliam entidade e especialistas. Apesar do projeto
demonstrar a redução das alíquotas do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), a carga tributária para empresários, em
especial os pequenos, pode
prejudicar o investimento e o
fechamento das contas no final do ano.
O aumento da concessão
de crédito pelo setor financeiro é o principal indicativo do
início do planejamento empresarial, igualmente a amenização das regras de proteção
à Covid-19 anima parte do setor produtivo que esperava
mais de uma prometida reforma tributária fragmentada.
“Uma verdadeira aberração
que demonstra total insegurança jurídica por parte do legislador”, afirma o coordenador da área de Consultoria Tributária, Ivo Neri Avelar, advogado e consultor tributarista.
“O texto prevê tributação,

pelo Imposto de Renda, sobre
lucros e dividendos distribuídos aos sócios ou acionistas
da pessoa jurídica, à alíquota
de 20%, que pode ser reduzida
a 15% dependendo da análise
dos destaques da bancada. Vale
ressaltar que o projeto menciona lucros e dividendos distribuídos a partir de 2022, e
nesse caso, mesmos aqueles
que foram auferidos nos anos
em que prevalecia a isenção,
deverão ser oferecidos à tributação quando distribuídos”,
acrescenta o advogado.
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado de
Goiás (FIEG), Sandro Mabel,
alega que a proposta desestimula o investimento de empresas no país, além de sufocar
os empresários com mais carga tributária. “Desincentiva o
investimento, pois aqueles que
investem é taxado em 35%
como jurídica e mais 15% como
pessoa física”, lamenta.
“A pessoa põe o dinheiro e
corre o risco de quebrar, mas
quando vai vai tirar o dinheiro
ele recebe menos. Isso pega o
profissional liberal e uma série
de pessoas. Como ponto positivo tem a redução da alíquota da
pessoa jurídica, mas os pontos
negativos são muito maiores.

Presidente da FIEG aponta que o aumento da carga tributária desestimula o investimento no país
Tem o adicional do imposto de
renda e mais 10% acima de 20
mil por mês”, completa Mabel.
O ex-deputado criticou a
atuação da equipe econômica
do governo Bolsonaro. Segundo ele, a grande reforma tributária prometida por Paulo
Guedes traria alívio para o terceiro setor. Ele se refere a proposta de Bernad Appy que,
sem articulação política do presidente e seu grupo, viu uma
das principais demandas ser
desmembrada e virar um projeto ainda mais oneroso.
Para as pessoas jurídicas o
texto prevê a redução das alíquotas do IRPJ de 15% para 8%
e da CSLL das empresas de
9% para 8,5%. “Matematicamente, as modificações propostas demonstram um au-

mento da carga tributária, que
passará a ser de 46,5% (antes
de 34%). Visto que a alíquota do
IRPJ foi reduzida para as pessoas jurídicas, o ônus da tributação foi transferido para a
pessoa física, que passa a ser
tributada em 20% sobre os lucros e dividendos distribuídos”, pontua Ivo.
Além disso, durante a aprovação, foi revogado o artigo da
lei que prevê a remuneração do
capital próprio, que permite a
dedução como despesa dos valores remuneratórios para apuração do IRPJ e da CSLL.
Para pessoas físicas, além
da ampliação da isenção do IR
para os trabalhadores que recebam até R$ 2,5 mil por mês,
o texto prevê a atualização do
valor de bens imóveis, locali-

zados em território nacional.
Nesse caso, a diferença entre
a avaliação do imóvel, a valor
de mercado, e o seu custo registrado na declaração de renda, será tributado em 4%. Ivo
Avelar destaca que “essa providência pode ser positiva,
tendo em vista que uma possível alienação no futuro ensejará menor ganho de capital e consequentemente menor tributação”.
Acredita-se que o texto
não sofrerá mudanças significativas ao longo do seu
processo de aprovação no
Senado, prevalecendo o projeto inicial. Os impactos da
sua validação serão sentidos
com o tempo, e afetará o capital estrangeiro do país. (Especial para O Hoje)
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As motivações do ciclo de
ódio provocado por “Haters”
Andréa Ladislau
No último fim de semana, uma matéria na TV
aberta, expôs a cultura do ódio e perseguição provocada por “Haters” (odiadores), tendo como alvo
tanto, pessoas famosas, quanto anônimas. Um
avanço do extremismo do julgamento nas redes sociais que pode provocar sérios danos à saúde mental das vítimas, inclusive motivando episódios suicidas. E o que leva uma pessoa a destilar o ódio na
internet? Quais as consequências na vida de quem
está na mira destes ataques virtuais?
Para melhor entender essas questões, antes de
falar da cultura do ódio devemos analisar a cultura
do narcisismo que pode ser a mola impulsionadora
deste movimento nocivo ao ser humano, afinal desejamos que o mundo veja uma realidade diferente
daquela que muitas vezes vivemos, e as redes sociais nos permitem isso.
Uma verdadeira explosão de espelhos irreais
que nem sempre refletem nossa vida real. Além disso, a falsa ideia de invisibilidade ou de “estar protegido” por uma tela, alimenta a permissividade,
a segurança e a onipotência validando as agressões
preconceituosas, as palavras de humilhação e de
julgamento que culminam no ódio generalizado.
Ataques que, muitas vezes, fogem do controle
e provocam danos irreversíveis naqueles que estão sendo atacados, causando sérios desequilíbrios
à saúde mental de suas vítimas, inclusive motivando o desejo de eliminar a dor e a vergonha tirando a própria vida.
Apesar de termos hoje a ajuda das delegacias
especializadas em ataques virtuais, equipadas com
instrumentos de rastreio tecnológico cada vez mais
avançados, capazes de localizar e identificar um
“Hater” expondo sua verdadeira identidade de forma rápida e assertiva, a internet ainda traz a falsa atmosfera de impunidade e condescendência,
na qual o indivíduo impiedoso acredita que possa estar protegido por uma tela e que, desta forma, é possível agir como bem entender: julgando,
gerando ódio, apontando dedos, caluniando, humilhando, ridicularizando, expondo, e usando de
racismo e preconceitos para provocar o caos na
vida de alguém.
Mas por que a necessidade gratuita de atacar alguém que muitas vezes, não se tem qualquer intimidade ou relação? Quem é esse indivíduo e o que
ele ganha com esses ataques? Sem dúvida, é uma
pessoa de autoestima baixa, complexos enraizados,
carência afetiva latente e infeliz no que diz respeito
à realidade em que vive.
A grande verdade é que, naturalmente, dentro de
nós existe todo tipo de sentimento, bons e ruins, positivos ou negativos, como: alegria, esperança, serenidade, paz, humildade, empatia, bondade, verdade,
generosidade, perdão, fé, compaixão, harmonia, e tan-

tos outros pensamentos e emoções positivas.
Mas também abrigamos sentimentos negativos,
como: a inveja, a raiva, o ódio, medo, raiva, ciúme, tristeza, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho,
superioridade, ego e tantas outras emoções negativas. No entanto, quais sentimentos irão prevalecer é uma escolha e decisão nossa ao longo de
nossa trajetória.
O fortalecimento de um ou outro sentimento
dentro de nós vai depender do quanto consumimos
e alimentamos cada um deles internamente. E, a
consequência de tudo isso, será refletida em nosso comportamento e na forma como gerenciamos
nossas relações, sejam elas virtuais ou não.
Porém, a grande dificuldade é a resistência de
alguns seres humanos em se manifestar de forma
a elogiar ou valorizar o outro, visto que essa reação positiva está altamente ligada ao equilíbrio
emocional deste indivíduo e em como ele se relaciona com sua autoestima.
Se, por algum motivo existirem sentimentos e resquícios de perversidade em sua psique, certamente,
o ódio e a raiva serão evidenciados em sua vida cotidiana e destilados a todo momento por todos os lados,
sem qualquer sentimento de culpa ou dor.
O ataque perverso gera prazer e estimula hormônios como a adrenalina e a oxitocina, além de
provocar uma sensação de empoderamento ao
“Hater” fazendo com que ele sinta uma espécie
de prazer impulsivo através dos ataques que provoca na internet.
Enfim, psicanaliticamente falando, o “Hater” que
dissemina discursos de ódios nas redes, na maioria
das vezes, apresenta desvio de comportamento e caráter, caracterizado por sinais de sociopatia, ou seja,
ausência de empatia em relação ao outro.
E, o mais indicado, é que suas vítimas não
devem responder aos ataques ofensivos e criminosos recebidos, por mais doloroso que
seja. Pois, responder e contra-atacar alimenta o “Hater” e fortalecer seu discurso de ódio,
já que ele passa a sentir que os holofotes estão voltados para si, potencializando ainda
mais sua veia narcísica.
A denúncia deve ser feita nas delegacias especializadas no mundo virtual, para que os crimes praticados sejam
investigados e não
caiam na impunidade.
Afinal, o mundo virtual deve ser usado com
moderação de forma a
entreter e trazer informação, aproximando e
Dra. Andréa Ladislau dounão afastando ou adoetora em psicanálise, psicocendo mentalmente os
pedagoga e palestrante
indivíduos.

OPiniãO

Muito se sabe do peso expressivo do agronegócio
na economia brasileira e, portanto, do seu papel estratégico para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, linhas de financiamento que impulsionam a produtividade no campo são fundamentais para que o
setor possa se desenvolver de maneira sustentável
e gere benefícios macroeconômicos. O Plano Safra
(PS) vem garantindo financiamento de insumos e outros custos que viabilizam o plantio e a criação animal – principalmente por parte de pequenos e médios produtores. Para o ciclo 2021/22, a iniciativa foi
lançada com algumas regras alteradas, sobre as quais
as instituições financeiras podem agir como esclarecedoras e consultoras para os interessados em obter crédito rural.
Lançado anualmente e com vigência sempre entre o início de julho de um ano até o final de junho
do ano seguinte, o PS sintetiza as diretrizes da política agrícola e orienta o produtor rural quanto aos
mecanismos de financiamentos que permitem a
continuidade de sua produção. O volume total de
recursos programado para o PS 2021/22 é de R$
251,2 bilhões, valor 6,3% maior do que o disponibilizado no ciclo passado, que se encerrou em 30
de junho deste ano. Deste total, R$ 177,8 bilhões são
destinados ao custeio, comercialização e industrialização, enquanto R$ 73,4 bilhões são direcionados para operações de investimento - finalidade que recebeu 29% a mais de recursos do que na
safra passada.
Ainda em relação ao PS 2021/22, vale ressaltar
que, devido ao cenário econômico afetado pela pandemia e a necessidade de se equilibrar as contas públicas, foram definidas alterações, como o aumento do teto da renda, e, portanto, do perfil de quem
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pode acessar o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura (Pronaf) e o Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Porém,
também houve aumento das taxas a serem cobradas, o que o produtor deve levar em conta na hora
de planejar sua produção.
Explico melhor: para os programas destinados
aos pequenos e médios produtores rurais, Pronaf
e Pronamp, houve aumento da renda bruta de enquadramento do beneficiário (para R$ 500 mil no
Pronaf, e para R$ 2,4 milhões, no Pronamp). No Pronaf, houve também aumento do limite de investimento de R$ 330 mil para R$ 400 mil para as atividades de suinocultura, avicultura, aquicultura,
carcinicultura e fruticultura, e de R$ 165 mil para
R$ 200 mil para demais empreendimentos. Por outro lado, se determinou a redução para oito anos
do prazo de amortização dos empréstimos para
aquisição isolada de matrizes, reprodutores, animais de serviço, sêmen, óvulos e embriões.
Em outras frentes, como o Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária (Proagro) e Proagro
Mais, seguros públicos destinados a atender os pequenos produtores vinculados ao Pronaf, o limite
de enquadramento foi alterado de R$ 300 mil para
R$ 335 mil. Essa regra, que até então era definida
por safra e finalidade,
agora passa a ser por
ano agrícola. Assim, o
médio ou grande produtor que na regra antiga poderiam enquadrar
até R$ 1,5 milhão no
Proagro, de acordo com
Luis Henrique Veit, supesuas atividades, agora
rintendente de Agronegópodem enquadrar socio do Sicredi
mente R$ 335 mil.
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CARTA DO LEITOR

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no último mês. Este quantitativo é bastante preocupante
e nos faz refletir como as pessoas precisam se tratar e entender o seu lugar no mundo. Eu tenho passado por momentos difíceis nestes últimos dias,
com crises de ansiedade e dor no coração. No meu
caso, eu não tenho vontade de me matar, mas vejo
que muitas pessoas ainda não tem esse autocontrole e a visão de que tudo irá passar. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil. O tema precisa ser divulgado para que as
pessoas procurem ajuda.
Cecília Lopes
Goiânia

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os
goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento médico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto a
população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usando ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... Um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara.
Maria Odete
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Os bordados
produzidos
pela OVG são
uma grande

demonstração de
responsabilidade

social e
envolvimento
da sociedade

Gracinha Caiado, coordenadora do
Gabinete de Políticas Sociais inaugurou, nesta quinta-feira (09/09), às
16h, o estande solidário da OVG Bordados, no Flamboyant Shopping, em
Goiânia. Cedido pela fundação do
centro comercial, o espaço não terá
nenhum custo para a OVG. Toda a
renda arrecadada com a venda dos
produtos será revertida para ações
sociais da instituição.

Plano Safra: como se preparar
para alterações no ciclo 2021/22
Luis Henrique Veit
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INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“Como dialogar com bandidos mal intencionados..... que só pensam no seu bem próprio”, comentou o internauta a declaração
do presidente do senado Rodrigo Pacheco
sobre a manifestação do dia 7.
Fernando Bomfim

M

@ohoje
“Ex-presidente e ex-presidiária. não
ganha nem pra síndico de prédio.”, comentou o internauta sobre o podcast do
rapper Mano Brown que entrevistou o
presidente Lula.
henriqueaugusto.eng
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O terremoto foi registrado no estado de
Guerrero, próximo ao balneário de Acapulco,
na noite desta terça-feira. segundo autoridades mexicanas, a magnitude do tremor foi
de 7,1; já o u.s. Geological survey (usGs), serviço americano que detecta terremotos, informou que a magnitude foi de 7,0.
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obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Mais pobres sofrem maior perda
de renda e desemprego mais alto
No acumulado, o índice foi positivo, ficando em 3,24%

Consumo das
famílias em
supermercados
cresce 4,84%
O consumo das famílias brasileiras aumentou 4,84%
em julho deste ano na comparação com junho, mas caiu
1,15% ante o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o índice foi positivo, ficando em 3,24%.
Segundo a Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), a queda mensal foi a segunda do ano, já que em
junho o Índice Nacional de Consumo das Famílias nos
Lares Brasileiros havia detectado baixa de 0,68% na comparação com o mesmo mês de 2020.
Ao comentar o resultado, o vice-presidente institucional da Abras, Marcio Milan, disse que o crescimento mensal pode ser atribuído ao pagamento de R$ 5,5 bilhões da quarta parcela do Auxílio Emergencial, que beneficiou 26,7 milhões de famílias; à distribuição de R$
1,23 bilhão pelo Bolsa Família para as famílias não elegíveis para a receber tal benefício; à geração de 50.977
postos de trabalho no setor em julho e ao avanço da vacinação contra a covid-19.
Outro fator citado por Milan foi a expansão do setor,
com a abertura de novas lojas. “Em julho, foram inauguradas 21 lojas, 42 foram reinauguradas e 13 passaram
por algum tipo de transformação para o melhor atendimento do consumidor”, informou.
O levantamento também mostrou que o custo da Cesta Abrasmercado, que inclui 35 produtos de largo consumo (alimentos, cerveja, refrigerante e produtos de higiene), feEm contrapartida, o
chou o mês em R$
668,55, com acréscimo consumo caiu 1,15%
de 0,96% em relação a
junho. Comparando ante o mesmo
com julho de 2020, a período do ano
alta foi de 23,14%.
A Região Norte per- passado
manece com a cesta
mais cara do país, no
valor de R$ 752,89 (acumulado de 23,49% nos
últimos 12 meses), seguida pelas regiões Sul
(R$ 734,10), Sudeste (R$
640,87), Centro-Oeste
(R$ 616,68) e Nordeste
(R$ 598,22).
De acordo com a Abras, os produtos que mais encareceram no acumulado de 2021 foram açúcar, ovo, carne (dianteiro), café, frango congelado, carne (traseiro), leite longa vida e feijão foram os itens que mais encareceram. No mesmo período, o preço do arroz, pernil e óleo
de soja caiu. No acumulado dos últimos 12 meses, o óleo
de soja disparou, com 87,3% de alta, seguido pelo arroz,
com 39,8%, carne (dianteiro), com 40,6%, carne (traseiro), com 32,9%, pernil, com 24,8%, frango congelado, com
30,8%, açúcar, com 32,6%, café, com 17,8%, ovo, com
12,4%, leite longa vida, com 10,9%, e feijão, com 5%.
Milan ressaltou que o movimento de preços está ocorrendo em todo o mundo. “Nos últimos 12 meses, identificamos aumento em função da exportação de alguns
produtos com maior procura e, em função do câmbio que
foi bastante favorável."
Lembrando que o número de marcas de qualidade
cresceu e que, há valores bem variados, ele recomendou
que o consumidor fique atento e pesquise preços. "Temos de 9 a 12 marcas de arroz e feijão no mercado, por
exemplo, muitas vezes, em uma mesma loja.”

Caminhoneiros

A Associação Brasileira de Supermercados descartou o
risco de desabastecimento da rede supermercadista em decorrência dos protestos de caminhoneiros registrados nas
rodovias de 15 estados na manhã desta quinta-feira.
A Abras informou que acompanha o monitoramento feito pelo governo federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que indica que o movimento já perdeu
força e que pode durar mais um ou dois dias no máximo. “O abastecimento e os preços dos supermercados,
portanto, não devem ser afetados, e não existe necessidade de antecipação de compras por parte do consumidor”, concluiu a associação. (ABr)

A metade mais pobre dos brasileiros foram
afetados com maior intensidade pela crise trazida pela pandemia do Sars-CoV-2, com perdas
mais severas de renda e taxas de desemprego
muito acima da média observada para o mercado de trabalho como todo. Essa realizada foi
agora exposta de fora mais detalhada pelo trabalho “Desigualdade de impactos trabalhistas
na pandemia”, realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV
Social), sob comando de seu diretor, o economista Marcelo Neri.
Essa discrepância, como não poderia ser
diferente, agravou desigualdades, levou a
maior concentração de renda e piorou os indicadores de inclusão social (conduzindo, na
prática, a uma exclusão ainda mais ampla).
Ao fim e ao cabo, os impactos da pandemia
tenderão a reduzir as possibilidades de um
crescimento econômico mais justo e equilibrado e, na verdade, encurta em muito a
perspectiva de qualquer crescimento sustentado e de longo prazo. De acordo com o estudo, a renda individual média dos brasileiros, incluindo todo o contingente de formais
e informais, desempregados e inativos, encolheu 9,4% desde o último trimestre de 2019
e o segundo trimestre deste ano.
Os 50% mais pobres, considerando a
renda per capita habitual do trabalho, sofreram perda de 21,5% naquele mesmo período, o que se compara com redução de
7,17% para os 10% mais ricos, “menos de
um terço da queda de renda observada na
metade mais pobre”, ressalta o trabalho.
Entre aqueles que estão imediatamente acima dos 50% mais pobres e imediatamente
abaixo dos 10% mais ricos, no que poderia
classificar como uma espécie de “classe média”, a queda na renda chegou a 8,96% (que
dizer, 2,8 pontos de porcentagem acima do

que foi perdido pelos mais ricos).
Mulheres, idosos e nordestinos foram
mais castigados pela redução de rendimentos,
com perdas de 10,36%, 14,22% e 11,44% respectivamente. Neri inclui entre esses também
os cônjuges, sobrecarregados por dupla jornada durante a pandemia, “incluindo cuidado das crianças sem aula em casa”, com redução de 15,57% em sua renda. As desigualdades de gênero estão também dentro do extrato dos 50% mais pobres, onde as mulheres
perderam 26,24% de sua renda enquanto os
homens viram a renda cair 18,43%.

Desemprego e concentração

O desemprego surge como principal causa para a perda de renda, explicando mais
da metade da redução observada desde o final de 2019. O quadro aqui ganha cores ainda mais dramáticas: a taxa de desemprego
entre a metade mais pobre da população saltou de 26,55% antes da pandemia para
35,98% em abril deste ano. Entre os 10% mais
ricos, o desemprego variou de 2,60% para
2,87%. A proporção de pessoas com renda
abaixo da linha de pobreza (R$ 261 per capita) havia caído de 10,97% antes da pandemia para 4,63% em setembro do ano passado, por conta do auxílio emergencial, e voltou a subir para 16,1% no primeiro trimestre deste ano, com a suspensão do auxílio,
significando 34,3 milhões na pobreza (25,0
milhões de novos pobres). E recuou para
12,98% depois de abril deste ano, quando o
auxílio foi retomado, com menor extensão
e valores mais baixos. A concentração da renda, medida pelo “índice de Gini”, já havia aumentado de 0,60 para quase 0,63 entre os trimestres finais de 2014 e 2019 e saltou para
0,64 no segundo trimestre deste ano, “acima
de toda série histórica pré-pandemia”.

BALANÇO
t

2 A produção industrial no
Estado observou ligeiramente reação em julho, variando
0,8% na comparação com junho deste ano, quando havia
sofrido baixa de 1,3%. Na
verdade, o setor vem oscilando entre altos e baixos ao
longo dos sete primeiros meses deste ano e não conseguiu
ainda se recompor em relação às perdas registadas depois que a pandemia desembarcou no País.
2 De acordo com a pesquisa
mensal da produção industrial, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), os volumes produzidos
pela indústria goiana em julho
ficaram 0,8% mais baixos do
que em fevereiro do ano passado e estavam 5,8% abaixo
de seu nível máximo, alcançado em outubro de 2019.
2 Se o setor conseguiu se
sustentar nos primeiros meses
da pandemia, graças aos avanços observados principalmente nas indústrias de produtos alimentícios e de medicamentos, entre abril de 2020
e julho deste ano, a produção
acumulou perda de 3,9%.
2 Entre julho do ano passado e o mesmo mês deste
ano, a pesquisa aponta redu-

ção de 3,0% depois de já ter
sofrido baixa de 4,1% em junho e registrar estagnação
em maio, sempre em relação
a iguais períodos de 2020.
2 Os resultados negativos
têm sido puxados pela indústria de transformação, que
não conseguiu sustentar números sequer parecidos com
os de 2020 e tem apresentado
resultados muito ruins neste
ano. Em maio, junho e julho,
comparando aos mesmos meses do ano passado, a produção no setor caiu, pela ordem, 0,4%, 5,2% e 4,6%. A
perda acumulada em sete meses foi também de 4,6%.
2 A indústria extrativa, que
engloba principalmente a extração de minérios de cobre,
níquel, ouro, amianto, fosfato, calcário e brita, tem conseguido manter-se em terreno largamente positivo, registrando saltos de 39,6% em
relação a julho de 2020 e de
11,7% na comparação entre
os primeiros sete meses deste ano e igual intervalo do
ano passado. Em 12 meses, o
setor avançou 3,5% enquanto a indústria de transformação encolheu 2,7%.
2 De acordo com o IBGE, os
ganhos na extração mineral

foram influenciados pela
maior produção de amianto
em fibra ou em pó (a mina de
Minaçu continua produzindo
exclusivamente para atender
a compromissos externos, já
contratados com clientes de
fora do País), pelo aumento na
usinagem de pedras para a
produção de britas, assim
como pelos ganhos nos segmentos de produção de calcário e de fosfatos.
2 No setor de transformação, a produção de alimentos
sofreu baixas de 4,2% em julho e acumulou queda de
3,9% nos primeiros sete meses do ano, sempre em relação a iguais períodos de 2020.
Em 12 meses, a produção
apresentou recuo de 1,1%.
2 Segundo maior setor na
composição da indústria de
transformação, as usinas de
biocombustíveis foram atingidas por seca e, na sequência, por incêndios, o que reduziu a colheita de cana, afetando a produção de etanol,
com oscilações para cima e
para baixo no setor de biodiesel (majoritariamente produzido a partir do óleo de
soja, embora parte da produção provenha também de
gorduras animais).

Brasil tem novas regras para
transferência internacionais
O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) alteraram a regulamentação cambial e de capitais internacionais para alinhá-las às inovações tecnológicas e aos novos modelos
de negócios sobre pagamentos e transferências internacionais. “As novas regras buscam promover um ambiente
mais competitivo, inclusivo e

inovador para a prestação
de serviços aos cidadãos e
empresas que enviam ou recebem recursos do exterior”,
informou o BC.
As novas medidas permitirão que as instituições de
pagamento (IPs), as fintechs,
autorizadas a funcionar pelo
BC, também possam operar no
mercado de câmbio, atuando
exclusivamente em meio ele-

trônico. Atualmente, somente
bancos e corretoras podem
fazer as operações. Essa permissão entrará em vigor em 1º
de setembro de 2022 e as demais medidas em 1º de outubro deste ano.
Ainda será permitido que
residentes, domiciliados ou
com sede no exterior sejam titulares de contas de pagamento pré-paga em reais. (ABr)
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Cruz entrega reforma tributária e
descarta votação a toque de caixa
Projeto de 384
artigos precisa ser
aprovado até 30 de
setembro para que
possa valer em
2022. Prefeito
enfatizou que
técnicos estarão
disponíveis para
esclarecimento de
eventuais dúvidas
dos vereadores
Felipe Cardoso
A prefeitura de Goiânia
entregou, na última quintafeira, 9, o Novo Código Tributário da capital à Câmara Municipal. A matéria, que chega
ao parlamento sob alvo de
polêmica, conta com mais de
380 artigos e deverá ser votada em definitivo até 30 de setembro para que possa valer
já no ano que vem.
O documento chegou ao
Legislativo pelas mãos do próprio prefeito, Rogério Cruz
(Republicanos). O grande imbróglio relacionado à proposta diz respeito ao prazo
para apreciação. De acordo
com a maioria dos vereadores
ouvidos pela reportagem do
jornal O Hoje, o tempo restante é tido como “apertado”.
Willian Veloso (PL), por
exemplo, chegou a considerar
que “matematicamente” seria
“praticamente impossível”
analisar cada um dos artigos
do texto diante das oito sessões ordinárias previstas para
os próximos 20 dias.
A fim de dar celeridade à
matéria, o vereador Cabo Senna (Patriota), por sua vez,
avaliou a possibilidade de se
dividir o Parlamento em grupos, de forma que cada bloco
ficaria responsável pela análise de uma parte do projeto.
Apesar de defender a ideia, o
parlamentar disse não acreditar que isso aconteça.
Fato é que a matéria já se
encontra na Casa de Leis e
cabe agora aos vereadores
conduzi-la. Conforme mostrado pelo O Hoje na última
quarta-feira, 8, o receio de
grande parte dos vereadores
é de que a matéria seja aprovada a toque de caixa, ou
seja, sem o devido cuidado
que o tema requer.
Os primeiros sinais de
pressa foram dados, inclusive,
durante a passagem do prefeito pelo Legislativo, quando
um vereador pediu aos cole-

Prefeito foi à
Câmara Municipal
entregar o novo
Código Tributário
de Goiânia
gas que não apresentassem
emendas ao texto — a apresentação de emendas dificulta a tramitação célere da matéria que já conta tempo escasso para aprovação.
Contudo, ao falar sobre o
assunto o prefeito considerou haver sim tempo hábil
para análise do material e
disse, inclusive, que embora
queira que as alterações já valham para o ano que vem, o
projeto não precisa ser votado a “toque de caixa”.
"Este é um código bem discutido tanto com a Câmara,
quanto com a sociedade civil
organizada, que é entregue
aqui com transparência para
que haja tramitação rápida,
mas não a toque de caixa.
Quem está nesta Casa há mais
tempo, e eu já passei por aqui,
sabe o quanto trabalhamos
para que as injustiças sociais
fossem corrigidas no Código”,
declarou o prefeito, que foi recebido pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota) e outros vereadores.
Ainda no campo da promoção de “justiça social”, o prefeito endossou: “Não se pode aceitar que uma casa de R$ 4 milhões, no Residencial Aldeia do
Vale, e outra de R$ 250 mil, no
Vale dos Sonhos, tenham a mesma alíquota de IPTU”.

A um passo
Segundo a prefeitura, quase 325 mil
imóveis, o que equivale a 45% das propriedades da capital, terão redução no
IPTU já em 2022 com a aprovação desse projeto. Além disso, a Prefeitura de
Goiânia tornará permanente o IPTU
Social, com isenção de taxa a proprietários de imóveis cujo valor venal chegue até R$ 100 mil.
O projeto que reforma o código tributário de Goiânia passou por várias
mãos e gestões. A matéria foi lapidada
com o objetivo de modernizar a legislação tributária, vigente desde 1975, ou
seja, há mais de 45 anos.
Não apenas a gestão atual, como as
anteriores, defendem que as leis já caducaram, o que acabou criando distorções, injustiças e insegurança jurídica
para os contribuintes. “A cidade, e principalmente o setor econômico, tem que
lidar com um código tributário defasado, totalmente ‘incondizente’ (SIC) com
a atual realidade da capital”, diz um trecho do documento apresentado pela
prefeitura aos vereadores.

Deficiências

Ainda no quesito “razões para avançar”, a prefeitura de Goiânia também
exemplifica com base nas distorções trazidas pela Zona Fiscal, considerada, inclusive, como um dos problemas mais latentes ainda previstos no código atual.
“O código tributário municipal divide
a cidade por regiões geográficas e cobra
o IPTU como base na localização do imóvel. Em 1975, o Setor Central era o bairro mais valorizado de Goiânia. A cidade
mudou de perfil. As regiões periféricas se
valorizaram. Enquanto isso, o Centro
continua pagando o IPTU mais caro”, argumenta o Executivo municipal.
“Outro fato que ilustra bem as dis-

torções causadas pela existência de zonas fiscais é que temos casos como o
condomínio Aldeia do Vale e o bairro
Vale dos Sonhos, que são tributados da
mesma forma porque se localizam na
mesma zona, um cenário que desconsidera a capacidade contributiva e
afronta todos os conceitos de justiça fiscal”, diz outro trecho do documento.
Dentre os principais “avanços” contidos no novo código que será apreciado pelos vereadores já nos próximos dias está
o que a prefeitura denomina como “respeito à capacidade contributiva”.
“As mudanças propostas afetarão a
gestão municipal e os contribuintes de
forma bastante positiva, pois o novo Código Tributário valoriza acima de tudo a
capacidade contributiva do cidadão. As
mudanças realizadas melhorarão a arrecadação, o que não significa que a carga tributária em Goiânia será maior”,
pontua a prefeitura na minuta de apresentação do novo código tributário.

Principais impostos

Dentre as mudanças trazidas no texto está a isenção do pagamento de Imposto de Transmissão de Imóvel (ISTI)
para quem fizer a primeira aquisição de
garagem convencional ou subterrânea
na região Central. O objetivo é estimular
a criação de vagas de estacionamento no
centro de Goiânia e impactar positivamente a mobilidade na região.
Há, ainda, a redução de 30% de ISTI
para a primeira aquisição de imóvel empresarial localizado nos arranjos produtivos locais, como a Região da 44, e a diminuição da alíquota do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU), que incide sobre o Valor Venal dos imóveis residenciais,
também no Centro, cujo teto cai de 0,55%
para 0,39%. (Especial para O Hoje)

Publicidade
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329 mil mandados

Reação ocorre após pressão dos poderes e ajuda de Temer

Bolsonaro recua
e pede desculpas
a Moraes em
carta à Nação
O presidente Jair Bolsonaro emitiu nota oficial nesta quinta-feira (9) em que afirma não ter tido a intenção de agredir outros Poderes da República e destacou que respeita a
harmonia entre as instituições.
A nota oficial, divulgada na página do Palácio do Planalto
na internet, ocorre dois depois das manifestações pró-governo do dia 7 se setembro, que contou com a participação
do presidente.
Na ocasião, tanto em Brasília quanto em São Paulo, Bolsonaro fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema de urnas eletrônicas.
Ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que as divergências são naturais e que vai
buscar resolvê-las por medidas judiciais para assegurar
a observância dos direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal.
"Reitero meu respeito pelas instituições da República,
forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso: Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando
juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais Poderes pela manutenção da harmonia
e independência entre eles. Finalmente, quero registrar
e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com
quem alinho meus princípios e valores, e conduzo os destinos do nosso Brasil".

O foco, hoje, está nos mandados de prisão determinados pelo STF contra dois
bolsonaristas considerados foragidos.
Mas o problema é muito maior Brasil
adentro. Até ontem, o Banco Nacional de
Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça, registrava mais de 329
mil mandados em aberto. Desse total,
22.649 são de foragidos e 307.042 procurados. O líder caminhoneiro Zé Trovão e
o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio são apenas dois nessa lista.

Opção

Até ontem à noite, Eustáquio e Trovão,
que estavam juntos em Guadalajara, no
México, estudavam pedir asilo político em
alguma embaixada na capital do país. Eles
são alvos de pedido de prisão na PF pelo
ministro Alexandre de Moraes.

Assanhados

O Ministério da Saúde mantém na
portaria uma caixa com preservativos
de brinde. Quem vê o vaivém por horas
ali, diz que os mais interessados são motoboys e prefeitos.

Radiografia da pista

A Polícia Rodoviária Federal colocou
na estrada 14 mil policiais no combate
ao crime de roubo de cargas, de tráfico
de drogas e para fiscalização do tráfego
neste feriadão. De sábado a ontem, foram apreendidos 240% a mais de maconha em relação ao feriadão do ano
passado. E os acidentes graves reduziram 5%, informa a assessoria.

Cadê os professores?

O Governo do Rio Grande do Sul recebeu há dias a notificação do MP estadual sobre inquérito que averigua suposto descumprimento da lei que obriga ensino da língua espanhola na grade
de ensino. E prometeu se manifestar em
breve. A denúncia é da deputada estadual Juliana Brizola.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Coldre e batom

A decisão de implementar a Diretoria da Mulher
na estrutura sindical rendeu o primeiro resultado
para a Federação Nacional dos Policiais Federais.
A entidade é finalista do Prêmio Marco Maciel 2021
na categoria “Protagonismo Feminino”.

Patriotismo

Seja 7 de Setembro ou qualquer outro dia do
ano: não tenha medo de hastear a Bandeira do
Brasil em casa, na sua empresa, ou fixá-la no seu
veículo; não titubeie em vestir a camisa com as cores da Bandeira. Isso se chama Patriotismo, não
bolsonarismo. Você não precisa ser eleitor do Bolsonaro para ser Patriota.

Goleman no Brasil

‘O novo líder em seus diversos aspectos’ é o
tema do 8º Fórum de Liberdade e Democracia, do
Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que
acontece dia 17 (quinta-feira). Participam nomes como o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, e Daniel Goleman considerado pelo The Wall Street Journal
como um dos 10 pensadores de negócios mais influentes da atualidade.

Povo no caixa

Veja como o mercado está reaquecendo depois das restrições anti-Covid-19 do ano passado: O Banco24Horas, dos caixas nas ruas, registrou um volume médio mensal de 11 milhões de
transações financeiras sem cartão, no primeiro
semestre de 2021.

Cautela..

A população brasileira foca no longo prazo
para a recuperação econômica do País no pós-pandemia. É o que aponta a pesquisa Global Views On
Local Economic Recovery From Covid-19, realizada
pela Ipsos para o Fórum Econômico Mundial com
entrevistados de 29 nações – o Brasil, incluso.

..nos projetos

Aqui, 76% dos entrevistados acreditam que tardará ao menos dois anos para um total reestabelecimento da economia; 37% apostam no período
entre dois e três anos; e 39% são ainda mais cautelosos, apostando em mais de três anos.

Goiás deveria ter mais ações
internacionais, diz Tibúrcio
Advogado goiano e amigo pessoal
de Juan Guaidó também comentou
sobre a situação na Venezuela e a
política externa brasileira
Marcelo Mariano
O advogado goiano Fernando Tibúrcio, especialista
em relações internacionais
com foco na América Latina,
disse, em entrevista ao jornal
O Hoje, que gostaria de ver
mais ações do governo estadual na área internacional.
Tibúrcio argumenta que o
atual governo pegou a “cama
feita” devido aos investimentos realizados desde o final
dos anos 1990. Segundo ele,
“falta a visão” de encarar especialmente o comércio exterior como um eixo de desenvolvimento.
Para o advogado, que já
foi secretário da Casa Civil e
teve o então Gabinete de Assuntos Internacionais vinculado à sua pasta, Goiás poderia pensar em propostas
“mais inovadoras”.
Ele cita o exemplo de São
Paulo, que abriu escritórios de
representação em Xangai, na
China, Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos, e Munique,
na Alemanha. Em breve, o
governo paulista deve abrir
outro em Nova York, nos Estados Unidos.
Em alguns casos, como no
da China, não há custos, que

são bancados pelos próprios
chineses. Na avaliação de Tibúrcio, esse tipo de iniciativa
seria uma via de mão dupla, já
que proporcionaria mais investimento estrangeiro em
Goiás e, ao mesmo tempo,
abriria as portas para produtos goianos no exterior.
Aliás, estados ou províncias de outros países também têm representações no
Brasil, como Québec, do Canadá, com escritório em São
Paulo, e Baden-Württemberg, da Alemanha, com escritório em Curitiba.

Venezuela

Tibúrcio é conhecido por
sua atuação junto a líderes
opositores na América Latina.
Quando o ex-senador boliviano Roger Molina fugiu para o
Brasil em 2013, ficou hospedado na casa do advogado
goiano em Brasília.
Além disso, Tibúrcio é
amigo pessoal de Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana, para quem advogou pro bono e mantém conversas frequentes.
A Venezuela, a propósito,
terá eleições regionais em
novembro. A oposição abriu
mão de um boicote e anun-

Desde que o goiano Carlos
França assumiu o comando do
Ministério das Relações Internacionais no início de abril
de 2021, destaca Tibúrcio, ele
“recolocou a política externa
brasileira nos trilhos e tem influenciado positivamente o
presidente Jair Bolsonaro”,
como ficou claro na recente
reunião dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul.

Esquerda

Fernando Tibúrcio é conhecido pela atuação na América Latina
ciou sua participação na disputa, após negociações com o
governo venezuelano realizadas no México e mediadas
pela Noruega.
Contudo, Tibúrcio é pouco
otimista. “Houve avanço nas
reuniões no México, como
formas para combater a pandemia de Covid-19”, disse o
advogado goiano. “Mas sou
um pouco cético. Maduro já
se sentou à mesa para negociar em 2017 e não houve
mudança.”
Ele afirma que a Venezuela, sem acesso a recursos
e impossibilitada de comercializar seus produtos, “está
isolada no plano internacional”. Porém, admite que Maduro, hoje, tem mais força

do que na época dos grandes
protestos de 2017.
Sobre as eleições, Tibúrcio ressalta que a principal
preocupação da oposição, segundo Guaidó informou a ele
em mensagem poucos dias
atrás, é em relação a fraudes.

Política externa

Em Brasília, Tibúrcio é
próximo de embaixadores
não só de países latinos, mas
também de outras regiões.
“Os embaixadores com quem
converso estão um pouco
mais otimistas com a política
externa porque o que aconteceu no período do ex-chanceler Ernesto Araújo foi uma
quebra da tradição diplomática do Itamaraty.”

Costuma-se dizer que a
América Latina vive de ciclos
políticos. Ora de direita, ora de
esquerda, que, recentemente,
ganhou força em vários países
da região, como Argentina, Bolívia, Chile, Peru e México, enquanto Nicolás Maduro segue
de pé na Venezuela.
Tibúrcio avalia que a esquerda pode, de fato, voltar ao
poder no Brasil em 2022, mas
não por causa do suposto ciclo
político latino-americano.
“Vejo o Brasil grande demais
para ser influenciado pelos
movimentos que acontecem
nos países vizinhos."
A razão, explica ele, seria
devido a “questões internas,
como o colapso das políticas
sociais e econômicas do governo Bolsonaro”. Nesse sentido, é possível traçar um paralelo com a Argentina, onde
as “falhas” do ex-presidente
argentino Mauricio Macri “levaram à insatisfação e vontade de mudança”. (Especial
para O Hoje)
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Meio-campista fez seu primeiro gol com a camisa esmeraldina na última terça-feira, no empate diante do Cruzeiro

QueM fala o que quer...

Victor Pimenta
O Goiás terá pela frente
neste sábado (13), um confronto direto diante do CRB
fora de casa. As equipes que
estão no G-4 da Série B, respectivamente na terceira e
segunda colocação, jogam no
estádio Rei Pelé, às 21 horas.
Ainda sobre o empate
diante do Cruzeiro, o meia
Élvis pode enfim desencantar
com a camisa esmeraldina,
afinal, foi seu primeiro gol
pelo Goiás e em uma boa
hora, já que a equipe perdia
por 1 a 0, quando o camisa 10
então deixou tudo igual, assim, saindo de casa com um
ponto conquistado.
“Na minha opinião, demorou e bastante. Mas tudo é na

Élvis rebate críticas em relação ao seu preparo
físico: “Se fosse ruim, eu vivia no DM”
hora de Deus, na hora certa e
saiu em uma hora boa, infelizmente não tivemos a vitória,
mas como eu falei na entrevista pós-jogo, a equipe lutou
bastante, todo mundo se doou
e a gente conseguiu bastante
que lá na frente vai fazer muita diferença”, disse o meia.
Adversário deste sábado, o
meio-campo conhece bem o
adversário, afinal, em 2017
atuou pelo CRB. Coincidentemente, os números do jogador
no Goiás são bastante parecidos com os de sua passagem
pelo clube alagoano. Vinte e

dois jogos, porém, se lá ele fez
um gol a mais, no Goiás ele
tem uma assistência a mais no
clube esmeraldino.
“Conheço bem o CRB, já joguei lá. Eles têm uma equipe
com o DNA de atacar bastante e a gente tem que entrar
bastante ligado no início do
jogo, porque vai ser muito pegado, vai ter muito espaço
para a gente jogar, mas é um
jogo de seis pontos, um confronto direto e tem certeza
que o professor vai armar
bem nosso time para chegarmos lá e fazermos um grande

jogo e saírmos com a vitória”,
ressaltou Élvis.
Apesar da regularidade e
dos bons números com a camisa esmeraldina, Élvis é duramente criticado por parte
dos torcedores quando o assunto é seu peso. O meia então tratou de explicar e aproveitou para rebater as críticas dos demais. “Eu estou do
mesmo jeito desde que eu
cheguei aqui, eu sempre fui
desse jeito e meu biótipo é
esse. Até mesmo o pessoal
que fala essas coisas tinha
que pegar as fotos minhas

antigas, em todos os clubes
que eu passei e ver onde que
eu fui diferente, porque nem
eu sei. Eu mesmo não ligo,
porque quando é uma crítica
construtiva é claro que a gente tem que melhorar sempre
e eu também tenho que melhorar. Quanto a isso, eu jogo
cinquenta, sessenta jogos no
ano e nunca me machuquei,
se eu tivesse um porte físico
ruim, eu ia viver no DM, coisa que dificilmente eu passo
graças a Deus”, pontuou o
jogador esmeraldino.
Para o confronto diante do
CRB, o treinador Marcelo Cabo
não contará com os laterais
Apodi e Artur. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo
e cumprem suspensão automática. (Especial para O Hoje)

SÉRIE B

VÔLEI MASCULINO

Por torcida, Goiás
e Vila Nova devem
ir ao STJD

Parceria com Dante e treinador campeão:

Sem autorização da
Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) para o
retorno do público aos
estádios, Goiás e Vila
Nova buscam maneiras
de terem a volta da torcida em seus jogos, como
já aconteceu com Atlético-MG e Flamengo, na
Libertadores, e o Cruzeiro, na Série B, competição em que ambos estão
na disputa.
Assim como fizeram
o Urubu e a Raposa, a
dupla goiana, em busca
de uma ação que lhes
conceda a autorização
para terem a volta dos
torcedores aos seus respectivos jogos, pretende
acionar o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nos próximos dias.
Em sua conta pessoal
no Twitter, o vice-presidente do Tigre, Leandro Bittar, postou que, assim que
a Prefeitura de Goiânia
autorizar o retorno do público aos eventos esportivos, o Colorado buscará a
liberação imediata de seus
torcedores em suas partidas. Ao jornal O Popular, o

vice de futebol do Goiás,
Harlei Menezes, afirmou
que o Esmeraldino seguirá
o mesmo rumo. Já a CBF
pede paciência e entende
que retorno deve acontecer somente quando todos os clubes tiverem o
aval de suas respectivas
prefeituras, algo que ainda
não aconteceu.
No fim da tarde de ontem, o jornalista Rafael
Bessa, da Rádio Sagres
730, informou que os primeiros jogos em Goiânia
com a volta da torcida devem acontecer nos chamados “evento-teste” e
que os primeiros sejam
Goiás e Brasil de Pelotas,
no dia 18, e Vila Nova e
Confiança, três dias depois. No decreto, que ainda será publicado, a Prefeitura deverá liberar
1500 pessoas para cada
uma das partidas.
Caso consiga mesmo a
liberação, o Vila Nova,
através de Leandro Bittar,
em entrevista à Sagres,
afirma que dará prioridade para os sócios-torcedores, que ficarão com 1200
bilhetes. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

Goiás se prepara para a Superliga A

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Pela primeira vez o estado de Goiás vai ter um representante na Superliga A
de Vôlei Masculino. Através
de uma parceria entre Anápolis Vôlei e Goiás, surgiu o
Goiás Vôlei que herdou uma
vaga na elite do voleibol nacional que começa no dia 23
de setembro. O gestor do
grupo será Dante Amaral,
campeão olímpico e um dos
grandes nomes do esporte
na Seleção Brasileira.
A apresentação do projeto
aconteceu na manhã desta
quinta-feira (9/9) e ficou definido que o clube vai utilizar as
instalações e o uniforme do
time esmeraldino. A comissão
técnica já está formada e será
comandada por Marcos Henrique Nascimento, campeão da
Superliga B em 2021 com o JF
Vôlei, equipe de Juiz de Fora-MG
que desistiu da vaga. Hítalo
Machado, ex-Anápolis Vôlei,
será o assistente.
“Chegamos um pouco tarde no mercado, por conta da
desistência da equipe de Juiz
de Fora. Ficamos em terceiro
lugar e automaticamente a
vaga era nossa. Tivemos uma
conversa com o presidente
Paulo Rogério, que é um grande gestor e um grande amigo
que eu tenho. A parceria nossa seria com que o Goiás ce-

Esmeraldino se juntou ao Anápolis para disputar a elite do vôlei
desse o espaço físico mais a
sessão de imagem. Deixar
bem claro que recursos financeiros, nós estamos buscando através de algumas
empresas que estão fechadas
conosco”, disse Dante Amaral,
Gestor do Goiás Vôlei.
Ainda com a indefinição
de onde serão realizados os
jogos, o Goiás Vôlei vai utilizar a Arena da Serrinha para
iniciar os treinamentos. Apesar de contar com o atual
técnico campeão da Superliga B, o discurso de Dante,
campeão com a Seleção Brasileira em 2004 nos Jogos
Olímpicos de Atenas, é de
um início de projeto que preza pela manutenção na pri-

meira divisão.
“Os treinamentos serão
realizados na Serrinha e até
mesmo os jogos deverão
acontecer no Goiânia Arena
ou na própria Serrinha. Isso
estamos discutindo essa situação, até por conta do calendário da confederação, até
pensando em ter ou não a
presença de público. Dia 20
de setembro terá uma reunião para discutir com os supervisores, além do calendário, discutir se tem ou não a
volta do público. Temos que
aguardar os próximos dias
para ter uma certeza, para falar para vocês”, completou
Dante. (Felipe André, especial para O Hoje)
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Mantendo a “agressividade”

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Higo Magalhães e
Renato querem
Vila Nova
“agressivo” diante
do Náutico, como
foi contra o Avaí
Breno Modesto
Uma semana após empatar
com o CSA, fora de casa, o Vila
Nova volta a campo pela Série
B do Campeonato Brasileiro. E,
novamente, para enfrentar
um adversário nordestino.
Desta vez, o Náutico.
Além da vitória e dos três
pontos, o desejo do time vilanovense, segundo o técnico
interino Higo Magalhães, é
repetir a atuação “agressiva”
que a equipe teve diante do
Avaí, duas rodadas atrás,
quando bateu os catarinenses
por 1 a 0, no OBA.
“Esperamos repetir uma
atuação bem próxima da que
tivemos contra o Avaí. Acredito que a “agressividade”
tem de permanecer dentro
da nossa característica de
jogo, principalmente agora,
que nós entendemos a nossa
situação, onde é crucial conquistarmos uma vitória”, disse Higo Magalhães.
Sobre o Timbu, o treinador
colorado diz respeitar e saber
da força e dos objetivos do
clube pernambucano na Segundona, mas que, apesar
disso, seus comandados precisam manter um nível alto
de atuação e serem efetivos.
“Respeitamos muito o adversário e sabemos de suas

Segundo Renato, a conversa após o empate contra o CSA foi para repetir a atuação do Colorado diante do Avaí
forças e objetivos na competição. Mas nós necessitamos
fazer um grande jogo e conquistar os três pontos, mantendo o nível de efetividade,
principalmente em termos de
“agressividade”. É isso que
nós esperamos fazer no jogo
de amanhã”, comentou Higo.
Quem também espera que
o Tigre jogue da mesma forma como jogou diante do
Leão é o zagueiro Renato. De
acordo com o defensor, a cobrança interna é para que
aquele tipo de atuação se repita daqui para frente na
competição nacional.
“Nós queremos isso (atuar
da mesma maneira como
atuaram diante do Avaí). Nós
nos fechamos e vimos que a
força do grupo é muito forte.
Junto do professor Higo (Magalhães), ajustamos os deta-

lhes. O jogo diante do Avaí foi
um exemplo de que nós podemos manter o nível de concentração lá em cima. Fizemos um bom jogo. Vencemos
por 1 a 0, mas poderíamos ter
vencido por mais. Mas, além
do resultado, o importante
foi a entrega de todo o grupo.
E isso tem de prevalecer. Fora
de casa, o desempenho não
foi tão bom como foi contra o
Avaí. E nós sabemos disso.
Nós nos cobramos internamente, o Higo também nos
cobrou bastante. Agora, temos que fazer um jogo parecido ou melhor que aquele”,
disse Renato.

Retrospecto

O confronto desta sextafeira (10) será o 23ª na história entre Vila Nova e Náutico.
Nas 22 vezes em que se en-

frentaram até aqui, quem
mais triunfou foi a equipe
pernambucana, que levou a
melhor em 12 oportunidades.
O Tigre saiu de campo vencedor em oito jogos. Além disso,
os clubes ficaram no empate
em outras duas partidas.

O último encontro aconteceu na atual edição do Brasileiro da Série B, quando o
Timbu fez valer o mando de
campo e derrotou o Colorado
por 2 a 0, pela quarta rodada
da competição nacional. (Especial para O Hoje)

FICHA
TéCnICA
t
Vila Nova

x

Náutico

Data: 10 de setembro de 2021. Horário: 21h30. Local: Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Árbitro: Rodrigo
Batista Raposo (DF). Assistentes: Lehi sousa silva (DF) e Lucas
Costa Modesto (DF). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Vila Nova: Georgemy; Moacir,
Rafael Donato, Renato e Bruno
Collaço (Willian Formiga); Dudu,
Pedro Bambu e Arthur Rezende;
Kelvin (Cardoso), Clayton (Pedro
Júnior) e Alesson
Técnico: Higo Magalhães

Náutico: Alex Alves;
Hereda, Camutanga, Rafael
Ribeiro e Bryan; Rhaldney,
Djavan e Jean Carlos; Paiva,
Vinícius e Giovanny
Técnico: Marcelo
Chamusca
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Mercado
imobiliário
cada vez mais
tecnológico
Recursos como decorados virtuais, plantas em 3D,
imagens em 360º e amplo uso da redes sociais têm
revolucionado o trabalho de corretores
João Paulo Alexandre
Permanecer uma tarde inteira
no decorado à espera do cliente,
debaixo de um guarda-sol montado
no loteamento ou em uma movimentada avenida e, a tiracolo, muitos panfletos e folders de papel. Durante muito tempo, essas foram as
principais ferramentas utilizadas
por corretores de imóveis. Mas hoje,
na era da tecnologia e das mídias digitais, essas ferramentas estão perdendo espaço para um bom celular
na mão e idéias na cabeça.
Uma pesquisa realizada em 2020
com os mais de 400 mil corretores de
imóveis registrados no Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) demonstra que esses profissionais do mercado imobiliário passaram a adotar com mais intensidade
os recursos digitais para vender e
alugar imóveis, como a utilização
de fotos profissionais nos anúncios
em sites e portais (56%), o uso de videoconferência (51%) e as visitas
aos imóveis por vídeo (47%).
“Imagens em 360º, telas interativas, realidade aumentada, decorados virtuais que podem ser acessados e visitados de qualquer lugar
e a qualquer hora. Hoje são inúmeras as ferramentas digitais disponíveis para os corretores usarem”,
relata Gabriel Caixeta, diretor da
Skyline Inovação e Produções, empresa especializada no desenvolvimento de ferramentas digitais para
impulsionar e auxiliar vendas de
empreendimentos imobiliários.
Embora seja contratado pelas incorporadoras e construtoras, Gabriel
admite que sua empresa e de seu sócio
Andreyve Melo, resolve em grande

parte as dores dos corretores de imóveis, que são a ponta da cadeia imobiliária que lida diretamente com o
cliente. “As tecnologias digitais ampliam em muito as possibilidades de
trabalho do corretor, mas sobretudo,
facilitam a apresentação dos imóveis,
assegurando que a informação será
passada corretamente e de uma forma
muito mais dinâmica e lúdica. Na Skyline, por exemplo, buscamos desenvolver soluções digitais que tragam
uma experiência, não apenas agradável, mas marcante para o cliente que é
atendido pelo corretor. Uma apresentação intuitiva com uso de audiovisual
e imagens em 360º, fazendo com que o
cliente se sinta dentro do empreendimento que nem foi construído ainda”,
descreve Gabriel.

Tecnologia é aliada

Ricardo Martins, que é corretor e
empresário do ramo imobiliário, viu
nas redes sociais uma oportunidade de
aproximar cliente e empreendimento.
Para isso, ele apostou em vários aplicativos. Entre eles, o Tik Tok. “Com elas
[redes sociais], eu consigo apresentar
os imóveis para os clientes que moram
aqui em Goiânia e até mesmo no exterior. As redes sociais me mostraram
que não é necessário ter uma sede física em alguma localidade para atender aquela região”, pontua.
A pandemia foi o fator crucial
para adotar essa nova forma de se comunicar. “Isso tudo aconteceu no
começo da pandemia. A gente teve
que entrar em lockdown. Percebi
que o momento acabou aquecendo o
mercado. Dessa forma, tive a ideia de
fazer um vídeo para lançar no Tik
Tik, já que vi que era voltada para um
público mais jovem, que acabaria

Ricardo usa as redes sociais para aproximar cliente e empreendimento
mostrando para os pais”, afirma.
Segundo ele, os vídeos estão cada
vez mais humanizados e perdem muito o aspecto publicitário. Mas enganase quem pensa que isso não cola. Ricardo afirma que 60% das vendas aumentaram após publicar vídeos no Tik
Tok, Instagram e YouTube. Mesmo
assim, ele conta que boa parte do procedimento ocorre de maneira manual. “Os 99% são clientes que ainda
fecham os negócios de maneira tradicional. O vídeo é um ponto de atração,
vem uma conversa pelo telefone, mas
todo o restante acontece presencialmente. Os outros 1% são pessoas que
moram fora do País e a gente faz videoconferência dentro dos imóveis e
negocia os valores. Mas vale ressaltar
que todos os contratos são assinados
de maneira 100% virtual”, pontua.
Ele destaca que mira em expansão,
mas acredita que isso já acontece
pela facilidade que a tecnologia proporciona em estar, praticamente, em
todos os lugares ao mesmo tempo.

Tecnologia é aliada

Pandemia foi crucial para essa nova forma de comunicação, diz Juliano

Corretores campeões de vendas e
que hoje estão em cargos de gerência
ou direção são unânimes em afirmar
que a tecnologia nunca foi e nem

será problema para aquele profissional que está sempre atualizado. “Se a
tecnologia for extinguir o trabalho de
alguém, será daquela pessoa despreparada, desatualizada, que não busca
o contínuo crescimento, que não atualiza o conhecimento sobre técnicas de
vendas”, frisa Juliano Junqueira, que
atua no mercado imobiliário há 23
anos e hoje é sócio-diretor da Urbs
One [braço do Grupo Urbs que trabalha com lançamentos de alto padrão].
Conforme Juliano, atualmente, 40%
das vendas de sua equipe são oriundas
de campanhas digitais.
Para Juliano, a tecnologia mudou
muito a rotina de trabalho do corretor de imóveis, diminuindo, por
exemplo, radicalmente o uso de papel. “E aí vem os contratos digitais,
que estão se tornando cada vez mais
comuns. Então você tem hoje como
fazer a venda de um imóvel de forma
totalmente digital. Na questão da
apresentação temos, por exemplo, o
recurso da visita virtual dos decorados, vídeos de alta definição que trazem a visualização de todas as plantas do empreendimento em 3D, você
consegue entrar e visitar o apartamento de forma virtual”, elenca o diretor da Urbs One.

Inovações continuam a proporcionar mais tecnologia
Conforme Gabriel Caixeta, as ferramentas desenvolvidas pela Skyline,
que atende empresas em 18 estados brasileiros mais o Distrito Federal, ajudam até no treinamento de corretores.
“Uma das mais recentes ferramentas
que desenvolvemos é uma sala de imersão que conta com áudios e imagens de
cinema. Nesta sala é possível uma apresentação detalhada e 100% digital do
empreendimento, para três ou mais pessoas simultaneamente. Uma ferramenta
que pode ser usada tanto pelo corretor
com os clientes, quanto para seu treinamento”, explica.
Outra novidade trazida pela empresa e que promete dinamizar ainda

mais o trabalho dos corretores é uma
nova funcionalidade inserida em um de
seus mais requisitados serviços: o Ultra
Tour. A ferramenta que usa imagens em
360º e pode ser acessada de qualquer celular ou notebook possibilita um passeio
virtual pelo empreendimento, tanto
pelas unidades imobiliárias quanto pelas áreas comuns. “A nova funcionalidade que estamos inserindo funcionará como um estande ou sala de vendas
virtual. O corretor, ao invés de usar uma
plataforma qualquer de videoconferência para atender esse cliente remotamente, terá essa funcionalidade dentro do próprio Ultra Tour, e com a vantagem de que tanto o corretor quanto

cliente poderão interagir com o serviço
e suas funcionalidades”, explica Andreyve Melo, diretor e sócio de Gabriel.

Principal ferramenta

Atuando há 12 anos no mercado
imobiliário e atualmente ocupando o cargo de sócio-diretor da Adão Imóveis,
Manoel Lessa explica que o celular é hoje
a principal ferramenta de trabalho do
corretor. “O mundo tem se tornado cada
vez mais mobile. Eu, por exemplo, tenho
no meu celular todas as minhas mídias
digitais, tenho meu CRM (ferramenta de
marketing), meu email, relatório de resultados, além de diversos outros aplicativos e plataformas que me ajudam no

meu dia a dia de corretor”.
Manoel destaca também as soluções digitais oferecidas pela Skyline, que segundo ele, revolucionaram a forma como um corretor
apresenta um imóvel para o seu
cliente. “São ferramentas que ajudam muito no nosso atendimento,
principalmente no que diz respeito
à visualização, pois traz uma maneira diferente de ver o imóvel. O
cliente hoje não quer mais folhear
um folder, afinal é bem mais interessante e prático ele visualizar
como será o seu futuro imóvel num
painel digital, por exemplo”, ressalta. (Especial para O Hoje)
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Vedação de substituição da pena em razão
de reincidência só vale em crimes idênticos

Foram realizados somente 2.848 testes na Educação

Prefeitura deixa
de realizar
testagem na
Educação
este mês
Maiara Dal Bosco
Após realizar cinco testagens ampliadas de antígeno
contra a Covid-19 no mês de agosto e ter anunciado testagens ampliadas semanais nas Coordenadorias Regionais de Educação para todos os servidores que atuam nas
unidades de ensino, a Secretaria Municipal de Educação
(SME) de Goiânia ainda não realizou testes neste mês.
Em julho, o secretário Municipal de Saúde, Durval
Pedroso afirmou que seriam disponibilizados mil testes para cada regional. “Nossas equipes vão testar as
comunidades escolares às terças e quintas-feiras e, assim, teremos como identificar as pessoas assintomáticas, colocá-las em isolamento e, com isso, quebrar
a cadeia de transmissão do novo coronavírus”, garantiu o secretário na época.
Segundo dados da pasta, entretanto, até agora, foram
realizados somente 2.848 testes, com 57 resultados positivos, o que resulta em uma taxa de positividade de
2%. As testagens ocorreram nos dias 17, 19, 24, 27 e 31
de agosto e testaram, respectivamente, 342, 579, 542, 885
e 590 servidores. Os resultados positivos foram respectivamente de 2, 7, 9, 25 e 14 nas cinco datas. Ao O
Hoje, a SME informou que o índice de positividade encontrado foi bem abaixo das testagens realizadas na população em geral, que é de 7 a 10% de casos positivos.
Segundo a Secretaria, até ontem (09), 20.112 profissionais da Educação já completaram o ciclo vacinal com
a aplicação da segunda dose.

Preocupação

Ao jornal O Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação de Goiás (Sintego), afirmou ver a situação da
não realização da testagem com preocupação. “No final
da semana já houve muitos casos surgindo. A situação
é extremamente complicada e não dá para olhá-la com
normalidade, porque na mesma hora em que a pessoa
pode não ter sintomas graves, ela pode contaminar centenas de outras e inclusive ir à óbito”, pontuou Bia de
Lima, presidenta do Sintego e da CUT Goiás.
Segundo a presidenta do Sintego, o Sindicato está tentando uma audiência com o Secretário Municipal de Educação para tratar desta e outras questões. “Precisamos
cobrar o que foi acertado conosco, que foram as testagens, os equipamentos de proteção individual (EPI) e a
manutenção dos distanciamentos. Além disso, há ainda
a antecipação da 2ª dose da vacina, que foi algo cobrado por nós desde o início e que chegou a ser falado que
ocorreria, mas que não aconteceu. Precisamos acudir os
profissionais da Educação”, finalizou Bia.

Testagem

Com relação à testagem ampliada da população em
geral, dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia apontam que, as testagens realizadas já em setembro, nos três primeiros dias do mês, indicaram
uma taxa de positivos de 5,2%. Das 5.320 pessoas testadas, 275 testaram positivo para a Covid-19.
Nas duas testagens ampliadas anteriores, realizadas
no mês de agosto, foram testadas 5.271 e 6.036 pessoas.
O resultado foi 297 e 323 positivos, o que representa 5,6%
e 5,4% da população testada, respectivamente. A Prefeitura de Goiânia realizou essa semana mais uma rodada de testagem ampliada. A ação aconteceu na modalidade drive-thru, no estacionamento do Parque Mutirama, região central da Capital, das 08h às 16h e não
foi necessário agendar previamente. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)

Para a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o impedimento absoluto à substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, por
causa de reincidência do réu (artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal), só é aplicável
no caso da reincidência no mesmo crime
(constante do mesmo tipo penal). Nos demais casos de reincidência – como em crimes de mesma espécie, que violam o mesmo bem jurídico, mas constam de tipos diferentes –, cabe ao Judiciário avaliar se a
substituição é ou não recomendável em virtude da condenação anterior. De acordo
com o artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juízo poderá aplicar a substituição da pena,
desde que, diante da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não esteja relacio-

nada à prática do mesmo crime. O relator
do recurso julgado pela Terceira Seção, ministro Ribeiro Dantas, apontou que o princípio da vedação à analogia em prejuízo do
réu (in malam partem) recomenda que não
seja ampliado o conceito de "mesmo crime".
O magistrado lembrou que toda atividade
interpretativa parte da linguagem adotada
no texto normativo – o qual, embora tenha
ocasional fluidez ou vagueza em seus textos, apresenta "limites semânticos intransponíveis". "Existe, afinal, uma distinção de significado entre 'mesmo crime' e
'crimes de mesma espécie'; se o legislador,
no particular dispositivo legal em comento, optou pela primeira expressão, sua escolha democrática deve ser respeitada",
afirmou, concluindo que "mesmo crime"
deve ser interpretado como "crime do
mesmo tipo penal".

Monitoramento
de desempenho
Especialistas estrangeiros na área de gestão do
serviço público mostraram
em seminário na Câmara
dos Deputados que é uma
tarefa complexa monitorar
o desempenho dos servidores públicos e descobrir
o potencial de cada um para

a melhoria do atendimento.
O seminário “Gestão por
Desempenho e Desenvolvimento de Talentos” faz parte das discussões relativas à
reforma administrativa
(PEC 32/20) e foi promovido
pela Secretaria de Relações
Internacionais da Câmara.

Estabilidade sindical
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho
rejeitou recurso de uma
companhia agrícola, em recuperação judicial, e de outras empresas do mesmo
grupo contra decisão que
determinara a reintegra-

ção no emprego de um dirigente sindical. Conforme
o colegiado, a recuperação
judicial é distinta da extinção da atividade empresarial na base territorial do
sindicato, situação que afasta o direito à estabilidade.

STF mantém regime de urgência em
projeto que altera regra eleitoral
O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o regime de urgência da tramitação do Projeto de Lei
Complementar
(PLP)
112/2021, que prevê a instituição do chamado novo
Código Eleitoral. Em decisão unânime, o colegiado
indeferiu o pedido de liminar no Mandado de Segurança (MS) 38199, impetrado por parlamentares do Partido Novo, do
Partido Socialista Brasilei-

ro (PSB) e do Podemos. A
análise ocorreu em sessão
virtual extraordinária,
convocada pelo presidente
do STF, ministro Luiz Fux,
a pedido do ministro Dias
Toffoli, relator do caso.
Prevaleceu o entendimento de que a forma de tramitação é questão interna
do Legislativo e não foi
constatado desrespeito a
disposições constitucionais
que disciplinam o processo legislativo.

Desembargador
prestigiará
cerimônia de
desvio de função
da Polícia Militar
O presidente da Comissão Permanente de Segurança do TJGO, desembargador Luiz Veiga Braga, estará na solenidade de formatura do 10° Curso de
Operações de Inteligência
Policial Militar. Rectius: “inteligência”. Pela Constituição Federal à Polícia Militar
cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5º).

RÁPIDAS

t

2 TRF1 - Empresa de comércio varejista de carnes e
leite não está obrigado ao
registro no Conselho de Medina Veterinária.
2 Falta do que fazer – TJSP
diverge sobre falta disciplinar a detento que faz tatuagem na prisão.
2 STJ – Jovem condenado
por roubo com base em reconhecimento fotográfico é
absolvido.

Governo quer diminuir em 30%
consumo de energia na administração
O Governo de Goiás publicou, nesta quinta-feira (9), no
Diário Oficial do Estado, o
Decreto nº 9.940 que tem
como objetivo diminuir em
30% o consumo de energia
elétrica na administração pública estadual.
A medida foi uma determinação do governador Ronaldo Caiado, devido ao quadro de carência hídrica que o
País enfrenta. “Se é uma casa
pública, e a energia é paga
com dinheiro da população,
nós temos que dar o exemplo
nos momentos de escassez”,
ressaltou.
O decreto se une aos esforços junto à população na tomada de medidas de redução
do consumo de energia elétrica, necessárias para o enfrentamento da situação hidroenergética desfavorável.
A publicação traz recomendações sobre diversas alternativas para o melhor uso dos
equipamentos consumidores

de energia nas edificações públicas, como sistemas de arcondicionado, iluminação das
salas e ambientes, computadores, geladeiras e congeladores,
elevadores e bebedouros.
Os órgãos deverão buscar
reduzir o consumo de energia
nos meses de setembro de
2021 até abril de 2022 em, no
mínimo, 30% em relação à
média de consumo dos mesmos meses no ano de 2019. A
medida não vale para as unidades e os prédios da Secretaria de Saúde, exceto os que
funcionam exclusivamente
em caráter administrativo.
As entidades estaduais
também deverão elaborar um
comparativo de consumo de
energia entre os meses determinados para validar a efetividade das medidas de redução de consumo. Também é
recomendado que produtos e
serviços adquiridos ou locados
pela administração estadual
tenha o selo do Programa Na-

cional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel).
As medidas entram em vigor com a publicação do decreto e visam manter a segurança e continuidade do fornecimento de energia elétrica no Estado.
Após mais de 90 dias sem
chuva, a Bacia do Rio Meia
Ponte chegou na última semana ao Nível Crítico III, com
uma vazão média diária de
2.714 litros por segundo. A
mudança ocorreu após leituras das vazões nos horários
das 07h e 17h, observadas no
Ponto de Controle.
De acordo com deliberação
do Comitê de Bacia do Rio Meia
Ponte, que define as diretrizes
para o enfrentamento da crise
hídrica a montante de Goiânia,
a mudança de nível ocorreu
porque a vazão de escoamento
é menor ou igual a 3 mil l/s. O
alerta é da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).
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Bloqueios perdem força e
caminhoneiros cancelam atos
Após protestos,
rodovias federais
em Goiás não têm
mais pontos de
bloqueio
Maiara Dal Bosco
O bloqueio de rodovias iniciado na última quarta-feira
(08) por caminhoneiros, em
manifestações de apoio aos
atos realizados a favor do governo Bolsonaro perdeu fôlego ontem (09). Em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
registrou, ainda pela manhã,
ao menos três novos pontos
de manifestações nas rodovias federais no Estado. Ao final da tarde a PRF comunicou
que não existiam mais pontos
de bloqueio nas rodovias federais do Estado.
Ao longo da tarde, a PRF informou que ainda restava um
ponto de concentração de veículos de carga na BR-153, em
Uruaçu. Entretanto, informou
ainda que a movimentação já
estava sendo dispersada no local, com trânsito livre para
cargas perecíveis, carros de
passeio, transportes de passageiros e emergências, sem interdição de fluxo. A PRF garante que está monitorando
os quase 3 mil quilômetros das
respectivas rodovias, e que até
o fechamento desta edição, o
trânsito fluía normalmente. “A
PRF está acompanhando e monitorando as movimentações,
conseguindo a liberação de todos os pontos onde havia bloqueios”, diz o comunicado.

A PRF acompanhou
e monitorou as
movimentações,
conseguindo a
liberação de todos os
pontos onde havia
bloqueios

Bloqueios em Goiás

Na manhã de ontem (09),
Itumbiara, na região Sul de
Goiás, registrou bloqueio parcial da via, efetuado por caminhoneiros nos trajetos entre
Goiânia e Minas Gerais, o que
deixou apenas uma faixa liberada para a circulação de carros de passeio, cargas perecíveis, emergências e transporte de passageiros. Já no Norte
do Estado, em Porangatu, tam-

bém foi registrado ponto de
manifestação por parte de veículos de carga. Ainda durante
a manhã, os pontos de manifestação ocorreram na BR-153,
nas regiões Norte e Sul de
Goiás, na BR-040, em Cristalina, no Entorno do DF, e na BR050, em Campo Alegre de
Goiás, no Sul do Estado. A PRF
informou que, no Estado houve ainda bloqueios parciais
em Santa Rita do Araguaia.
Já na quarta-feira (08), foram registradas manifestações em Itumbiara (BR-153),
Porangatu (BR-153), Mineiros
(BR-364), Santa Rita do Araguaia (BR-364), Campo Alegre
de Goiás (BR-050), Luziânia
(BR-040) e em Caçu (GO-206).

Posicionamento

Ao O Hoje, o presidente do
Sindicato dos Transportadores
Autônomos de Carga de Goiás
(Sinditac), Vantuir Rodrigues,
afirmou que as manifestações
não tiveram relação com a categoria. “Somos contra [as manifestações]. A pauta deles não
nos interessa, as manifestações
estão sendo feitas pelo agrone-

gócio, que está querendo destituir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)”, afirmou.
Segundo o presidente do
Sinditac, as manifestações atrapalham a busca por direitos da
categoria. “Atrapalha porque
não tem nada a ver com a nossa categoria. Nossa agenda é diferente da deles, e estão usando
a pauta como se fosse nós que
estivéssemos fazendo a paralisação, quando na verdade o
caminhoneiro autônomo briga pelo piso mínimo do frete e
pela aposentadoria com 25 anos
de trabalho, uma demanda antiga da categoria”, declarou.

Brasil

À nível nacional, o Ministério da Infraestrutura informou
a ocorrência de manifestações
de caminhoneiros em 15 Estados na manhã de ontem (09). A
PRF informou que, ainda pela
manhã, foi registrada a liberação de 33 pontos de bloqueio/manifestações nas rodovias federais de todo o País,
em ação que contou com o trabalho de aproximadamente
dois mil policiais. De acordo

com a PRF, não há coordenação de qualquer entidade setorial do transporte rodoviário
de cargas e que a composição
das mobilizações é heterogênea, não se limitando a demandas ligadas à categoria.
Em um áudio direcionado
aos caminhoneiros, com a autenticidade confirmada pelo
ministro Tarcísio Freitas, o
presidente Jair Bolsonaro pediu a desmobilização da categoria, de forma a evitar desabastecimento e mais inflação.
“Fala para os caminhoneiros
que são nossos aliados que
esses bloqueios atrapalham,
nossa economia. Isso provoca
desabastecimento e inflação.
Prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Dá um
toque para os caras, para liberar, para a gente seguir a
normalidade. Deixa com a
gente em Brasília, aqui, agora.
Não é fácil negociar e conversar por aqui com outras autoridades, mas a gente vai fazer
nossa parte e vamos buscar
uma solução para isso, tá ok?”,
declarou o presidente. (Especial para O Hoje)

CAMINHONEIROS

Após atos, entidades descartam desabastecimento
Com o fim das manifestações dos caminhoneiros em
diversas rodovias, o Sindicato
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado
(Sindiposto-GO) e a Associação Goiana de Supermercados
(Agos) descartam a possibilidade de desabastecimento. Na
última quarta-feira (8), filas se
formaram em postos de combustíveis de Caldas Novas. Uma
moradora da cidade afirmou
que os motoristas estavam com
medo de desabastecimento.
O presidente do Sindiposto,
Márcio Andrade, descarta a
possibilidade. Segundo ele, até
o momento, nenhum posto no
Estado ficou sem combustível
causado pelas manifestações.
“Todos os pedidos dos postos
estão sendo atendidos e entregues. Acredito que não teremos problema de desabastecimento”, minimizou.
Também é o que afirma o
representante da Agos, Gilberto Soares. “Não temos nenhuma notícia concreta de
que a paralisação dos motoristas vá prejudicar o abaste-

Preço dos combustíveis

Filas se formaram em postos de combustíveis de Caldas Novas
cimento. Existem alguns trancamentos de rodovias parciais. Até então está tudo normal em se tratando de abastecimento, nada que venha
chamar a atenção”, explica.
Na manhã de ontem (9),
manifestações foram registradas em diversos trechos

Sindiposto garante
que nenhum posto
no Estado ﬁcou sem
combustível causado
pelas manifestações

de rodovias goianas. A Polícia
Rodoviária Federal (PRF) informou que as concentrações
em Itumbiara haviam sido
encerradas. Os manifestantes permaneceram por um
tempo concentrados no município de Uruaçu, mas sem
interdições das vias.

A base de cálculo do preço
gasolina aumentou. Márcio
explica que o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) utiliza a mesma alíquota de 2016, porém
tem por referência preço médio ponderado final (o preço
que está na bomba do posto a
cada 15 dias), a base de cálculo aumentou. “30% de R$ 4
não é o mesmo de 30% de R$
6”, explica. Por isso, a receita
do Estado aumentou com a
variação do preço final do
combustível.
Mesmo assim, ele não acredita que o ICMS seja o motivo
do preço estar tão alto. “O que
motivou o aumento é a Petrobras ao adotar uma política de
acompanhar o mercado internacional. Estamos ganhando
em real e pagando em dólar”,
ressalta. Atualmente a média
do preço da gasolina no Estado
é de R$ 6,27. Já na Capital é de
R$ 6,35, pois a variação se dá
por cidade por causa de frete e
margem de lucro. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Japão prorroga emergência
da covid-19 em Tóquio
Japão sofre com
uma quinta onda
da doença.
Moradores estão
sendo incentivados
a trabalharem
em casa
O Japão prorrogou nesta
quinta-feira as restrições de
emergência da covid-19 em
Tóquio e em outras regiões
até o final deste mês para
conter as infecções e evitar
que os hospitais fiquem sobrecarregados.
Ao anunciar a prorrogação,
ratificada mais cedo por uma
comissão de aconselhamento, o
primeiro-ministro Yoshihide
Suga disse que ela é necessária
para escorar um sistema médico ainda pressionado por casos graves, embora as infecções
novas estejam diminuindo e
as vacinações aumentando.
"A inoculação de todos
aqueles que desejam ser vacinados será finalizada em
outubro ou novembro", disse
Suga a repórteres. "E a partir
de então, poderemos amenizar as restrições usando provas de vacinação ou resultados de exames."
O Japão sofre com uma
quinta onda do vírus, e no mês
passado prorrogou suas restrições já duradouras até 12 de

As medidas de restrições vigorarão até o fim de setembro em Tóquio e em áreas vizinhas
setembro para cobrir cerca de
80% de sua população.
O número de casos graves
e a pressão sobre o sistema
médico não diminuíram o suficiente em Tóquio e em áreas
vizinhas para permitir que
as restrições sejam suspensas.
Agora as medidas vigorarão
até 30 de setembro e incluirão
Osaka, no oeste do país.
As restrições de emergência japonesas se concentram
em pedir aos restaurantes que
fechem cedo e evitem servir

disse o ministro da Saúde,
Norihisa Tamura.
O jornal Nikkei noticiou
que o governo está inclinado a
suavizar as restrições de entradas internacionais reduzindo os tempos de quarentena de viajantes vacinados. A
medida foi pedida pelo Keidanren, o principal lobby comercial japonês, e por câmaras de comércio estrangeiras.
"Acolhemos qualquer proposta para reabrir as fronteiras
do Japão às viagens de negó-

cios como parte de uma abordagem científica à preservação
da saúde pública", disse Christopher La Fleur, conselheiro
especial da Câmara de Comércio Americana no Japão.
As autoridades estão cogitando planos que recompensariam negócios que mantêm
os atuais controles de infecção, como limites de tráfego
de pedestres, ou incentivam
verificações de vacinação e situação de exames em suas
dependências. (ABr)

AFEGANISTÃO

BRICS

Presidente defende
modernização da OMC
e de regras de subsídios
O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje (9) uma
“reforçada cooperação” dos
países do Brics em prol da
modernização da Organização Mundial do Comércio
(OMC). “Para responder aos
desafios do século XXI, precisamos de sistema multilateral de comércio aberto,
transparente, não discriminatório e baseado em regras
mutuamente acordadas e
estabelecidas”, disse, durante a 13ª Cúpula do bloco
que reúne Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.
De 30 de novembro a 3
de dezembro, em Genebra,
na Suíça, está prevista a
realização da 12ª Conferência Ministerial da OMC,
quando deve ser discutido
seu processo de reforma.
Para Bolsonaro, é o momento de estabelecer melhores regras sobre subsídios industriais e agrícolas.
Em fevereiro deste ano,
por exemplo, o Brasil encerrou uma disputa, iniciada em 2017, com o Canadá
em razão de subsídios de
US$ 3 bilhões concedidos
pelo país norte-americano à
empresa aeronáutica Bombardier. Para o governo,
houve distorção nas condições de concorrência no
mercado de aviação comer-

álcool. Os moradores estão
sendo incentivados a trabalharem em casa tanto quanto
possível e a não viajarem.
Alguns sinais de melhoria
no país levarão dois de 21 municípios a substituir as medidas
do estado de emergência por
restrições mais direcionadas, e
vários outros municípios descartarão todas as restrições.
"Acredito que estamos começando a ver resultados,
mas ainda é cedo demais
para abaixarmos a guarda",

cial, que causaram prejuízos
à empresa brasileira Embraer, que também fabrica
aeronaves de médio alcance.
“Ressalto que melhorar as regras sobre subsídios – tanto industriais
quanto agrícolas – é fundamental para corrigir distorções e evitar uma 'competição predatória'”, disse.
Ainda de acordo com Bolsonaro, o Brasil propôs
um “pacote ambicioso,
mas factível” para a OMC,
incluindo comércio e saúde, agricultura, pesca, subsídios, entre outros.
O presidente também falou sobre “a urgência” de
avançar nas discussões sobre a reforma do Conselho
de Segurança das Nações
Unidas, “de modo a ampliar
sua composição nas duas
categorias de membros e a
garantir maior representatividade do mundo em desenvolvimento”. A partir de
janeiro de 2022, pela décima-primeira vez, o Brasil
vai assumir um assento não
permanente no grupo. O
conselho é formado por 15
países com direito a voto,
sendo que apenas Estados
Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia são membros permanentes e têm
poder de veto. (ABr)

Talibãs autorizam saída
de 200 estrangeiros
Cerca de 200 pessoas, de
nacionalidade americana e
de outros países, devem sair
nesta quinta-feira (9) do Afeganistão, em voos charter que
vão partir do aeroporto de
Cabul. Ainda não se sabe se os
estrangeiros que partem agora estavam entre as centenas
de pessoas concentradas há
dias no aeroporto de Mazari-Sharif, onde continuam seis
aviões na pista, mas sem autorização para levantar voo.
A saída dos civis estrangeiros, que não conseguiram
partir do Afeganistão durante
a ponte aérea das últimas duas
semanas de agosto – período
durante o qual foram transportadas 124 mil pessoas –, foi
anunciada por um representante do governo norte-americano.. A fonte, que pediu
anonimato, disse que a partida foi autorizada pelos talibãs
após pressão do representante especial dos Estados Unidos
(EUA) Zalmay Khalilzad.
Esta será a primeira vez
que voos internacionais são
organizados a partir do aeroporto de Cabul, desde que os
militares estrangeiros deixaram o Afeganistão no final de
agosto, na sequência da tomada da capital pelos radicais
islâmicos.
O anúncio foi feito dois dias
após a apresentação do governo interino, que não correspondeu às expectativas da comunidade internacional. O governo interino afegão é composto principalmente por homens da etnia pashtun, in-

Partida foi autorizada após pressão de representante dos EUA
cluindo suspeitos de terrorismo
e radicais islâmicos. A composição do governo foi interpretada pelos governantes ocidentais como mais um sinal de que
os talibãs não pretendem adotar uma atitude moderada,
como prometeram antes da saída dos militares estrangeiros.
O anúncio da composição
do novo governo afegão mereceu declarações de desapontamento da União Europeia e a porta-voz da Casa
Branca, Jen Psaki afirmou
que os talibãs não são membros respeitados da comunidade internacional.

Proibição de protestos

O ministro afegão da Administração Interna é procurado,
por atividade terrorista, pelos
Estados Unidos, que oferecem
recompensa de US$ 10 milhões
por Sirajuddin Haqqani. Pelo
ministro dos Refugiados e Repatriamento é oferecida uma
recompensa de US$ 5 milhões.
Outros elementos do novo go-

verno afegão estiveram detidos em Guantánamo.
A primeira medida de Sirajuddin Haqqani como ministro foi a proibição de protestos que não tenham sido
devidamente autorizados pelo
regime, caso contrário incorrem nas “mais graves consequências legais”.
Essa proibição surge depois de várias manifestações
terem ocorrido em diferentes
cidades afegãs, incluindo Cabul e Badakhshan, nessa
quarta-feira, muitas lideradas por mulheres. O protesto
na cidade de Herat, que reuniu centenas de pessoas, terminou com a morte de duas.
“Um governo sem mulheres
é uma falha”, era uma das frases de um cartaz em Cabul. “O
governo foi anunciado e não
inclui mulheres nos gabinetes. Alguns jornalistas que cobriram os protestos foram detidos e levados para a polícia”,
disse uma mulher citada pelas
agências internacionais. (ABr)
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Em ritmo brasileiro
Após lançamento da nova versão do funk 'Ela Tá Movimentando',
Dulce Maria também se prepara para lançar pagode
Elysia Cardoso
Os cantores Dulce María e Kevin
O Chris lançaram o single ‘Ela Tá
Movimentando’, nova versão do
hit ‘Tipo Gin’. A colaboração musical inusitada entre os dois gigantes
da música que dominam o mercado latino, vem acompanhada de
um vídeo que mostra os bastidores
da gravação da faixa cantada em
espanhol e português feita à distância, e a empolgação da mexicana ao colocar voz em um funk, pela
primeira vez.
A produção já está disponível no
canal do Youtube do funkeiro. “Essa
é uma música que me fez dançar
desde a primeira vez que escutei!
Conhecia ela como "Ela Tá Movimentando" e, quando tive a oportunidade de gravar uma versão
dela com o Kevin O Chris, decidimos
deixar esse nome. Estou muito feliz,
animada e realizando um verdadeiro sonho, que é cantar um funk
do Brasil.” conta Dulce María.
Para o anúncio da parceria, Dulce e Kevin movimentaram o twitter
antes do lançamento. Os dois trocaram uma série de mensagens na
rede social, onde contaram a novidade. Envolvida no ritmo brasileiro,
Dulce María chamou a atenção dos
fãs ao criar uma playlist de funk em
seu perfil do Spotify. A artista, que
vem do recente lançamento de sucesso, ‘Amigos Con Derechos’, coleciona uma legião de fãs no país e,
desde que pisou pela primeira vez
no Brasil, já mostrou proximidade e
admiração pela cultura daqui.

Single de Dulce
María e Kevin
O Chris ganha
vídeo de bastidores
gravado a distância

Parceria inusitada

A faixa ganhou as ruas do México com cartazes divulgando o
lançamento. Para Kevin O Chris,
acostumado em estar nas paradas
de sucesso e que coleciona hits virais, a parceria chega em boa hora.
“A parceria com a Dulce María foi
ótima. Ela trouxe uma suavidade
na música muito legal. Ver que o
funk é um ritmo que ultrapassa
barreiras e que agora “Tipo Gin” ganhou uma voz em espanhol me deixa muito contente. Eu espero que o
público curta muito”. Declara ele,
que já fez outra parceria internacional de sucesso com o cantor
Drake, em 2019.
Com mais de 200 milhões de

streamings, “Tipo Gin” já é um sucesso absoluto e é a 4ª faixa de Kevin O Chris a estar no Top Global.
A melhor estreia de Kevin O Chris,
a canção rendeu mais de 1,7 milhão
de streams em um único dia. Agora, com essa nova versão, os artistas prometem surpreender o público e fazer dela um novo hit.

Depois do funk

A mexicana Dulce María já pode
se considerar brasileira. Depois de
lançar um funk ao lado de Kevin O
Chris, chegou a hora da cantora colocar a voz em ‘Céu Azul’, faixa que
mistura o pagode do Ferrugem

com o ritmo nordestino da Flay. O
novo single chega às plataformas
digitais já nesta sexta-feira (9) e
promete surpreender, mais uma
vez, o público.
E como se essa mistura de brasilidade já não fosse o suficiente,
Umberto Tavares, produtor e um
dos compositores de ‘Céu Azul’,
conta o significado por trás da música que possui ainda a assinatura
de Anitta na composição e fala sobre a linguagem do amor, que segundo eles, é universal.
‘Céu Azul’ é uma composição de
Umberto Tavares, Jefferson Junior e
Anitta. É uma letra que tem por volta de 6 anos, segundo o produtor. “É
uma música romântica, que fala de
amor, nessa versão da Flay com Ferrugem e Dulce María, produzimos
como pagode, mas ela poderia ser
uma balada romântica sem menor
problema. Pensamos exatamente
quanto o amor é universal, em todos
os idiomas, culturas e religiões. Por
isso no refrão a gente se refere ao
amor em espanhol, inglês e francês.
O amor e sua linguagem universal.” conta o produtor da U.M Music,
responsável por diversos hits nacionais. (Especial para O Hoje)
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Um mundo
utópico
Após 50 anos de seu lançamento, o
álbum ‘Imagine’ continua sendo umas
das mais primorosas obras musicais de
todos os tempos
Lanna Oliveira
Há 50 anos, em 1971,
John Lennon lançava um
álbum que marcaria para
sempre a história da música: ‘Imagine’. Em carreira solo, e não mais como
um dos Beatles, o músico
compôs a canção-título,
que se tornaria uma espécie de ‘hino da paz’, convidando os ouvintes a imaginar um mundo utópico,
além de outras nove faixas.
O álbum foi apresentado
ao público dois anos depois
que o cantor deixou a banda e contou com a participação de outro ex-integrante do grupo, o guitarrista George Harrison.
“Imagine todas as pessoas vivendo a vida em
paz”, foi cantando essa letra
na música ‘Imagine’ que o
desejo de John Lennon entoou uma geração. Considerado o topo da cadeia de
músico de todos os tempos,
o cantor britânico ainda
hoje se mantém relevante e
sua música continua de impacto. Nada se faz mais presente nos dias de hoje do
que o desejo de estar em
um mundo com pessoas
melhores, um ambiente melhor, condições melhores e
mais do que nunca, saúde e
paz para todos.
Em contraponto a ‘Imagine’, a faixa número seis,
‘Gimme Some Truth’, que
em português quer dizer,
‘Me dê alguma verdade’,
faz críticas aos políticos e à
sociedade e também exige
respostas imediatas. As opiniões políticas do ex-Beatle
quase o levaram a ser deportado dos Estados Unidos
na década de 70. As poesias
de Yoko Ono do livro ‘Grapefruit’ inspiraram a faixa
mas ela só foi reconhecida
como coautora mais de
quatro décadas depois do
lançamento. Na falta do
crédito, havia no disco uma
canção em sua homenagem encerrando o álbum.
O LP tinha na capa imagem feita pelo artista norteamericano Andy Warhol.

LIVRARIA
t

Clássico da
economia moderna

‘A Riqueza das Nações’, do pai do liberalismo Adam Smith, ditou
os pilares das relações comerciais como conhecemos hoje

E Yoko, esposa de Lennon,
também artista plástica e
cantora, ficou responsável
pela foto da contracapa e
trazia uma citação de um livro dela: "Imagine as nuvens pingando. Cave um
buraco em seu jardim para
colocar eles dentro". O material impresso também revelava o ressentimento provocado pelo rompimento
pouco amistoso com o amigo Paul McCartney. Uma
foto de Lennon segurando
um porco fazia uma sátira
a imagem de Paul com uma
ovelha na capa do disco
solo ‘Ram’.

As homenagens

Para homenagear os 50
anos de lançamento do álbum, a letra de ‘Imagine’ foi
projetada em edifícios de
todo o mundo. Das Casas do
Parlamento e da Catedral
de São Paulo, em Londres,
à praça Times Square, em
Nova York. A letra também
foi projetada na noite de
terça-feira (7) em Berlim,
Tóquio e Liverpool, a cidade-natal de Lennon, espelhando uma campanha de
projeção semelhante de
Yoko há 20 anos. Uma edição limitada do álbum
como disco duplo em vinil
branco foi lançada para
marcar o aniversário.
Outro evento que marca
a data é a exibição do filme
‘John Lennon: Imagine — O
Filme’ pelo Curta!On. A produção foi gravada em paralelo com o disco, ele e sua
esposa, Yoko Ono, dirigiram e estrelaram o longa de
70 minutos, que mostrava o
cotidiano do casal na época
e tinha, como trilha sonora,
as canções do disco. Não
tem narração ou enredo,
apenas imagens de John e
Yoko, como uma espécie
de videoclipe de todo o projeto ‘Imagine’. "O sentimento é tão importante
agora quanto era quando
foi escrito e lançado 50
anos atrás", disse Yoko em
um comunicado. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Um dos economistas
mais conhecidos da história,
Adam Smith revolucionou a
economia moderna com
suas teorias. O livro mais conhecido do filósofo britânico, ‘A Riqueza das Nações’,
ganha nova edição no Brasil,
desta vez pela editora dos
clássicos, a Edipro.
Considerado o pai da economia moderna, a influência de Smith sobre escritores, economistas, governos e
organização fala por si.
Atemporal, a obra-prima escrita em 1776 ditou os pilares do liberalismo ao lançar
as bases intelectuais sobre livre-comércio e expansão
econômica.
Smith aborda os mais diversos aspectos da economia: do acúmulo de riqueza
à divisão do trabalho; dos
sistemas à composição de
preços das mercadorias; e
teorias como a mão invisível,
da acumulação
de capital ou das
regras de governo. Uma obra de
estudos fundamental para professores, pesquisadores, estudantes, administradores, governantes e qualquer
pessoa que queira conhecer sobre a economia
mundial.
“Todo o indivíduo que emprega o seu capital em apoio às
atividades internas necessariamente se esforça
para dirigir essa
atividade para
que seu produto
tenha o maior valor possível. O

Nesta obra, Smith
aborda os mais
diversos aspectos
da economia: do
acúmulo de riqueza
à divisão do
trabalho

produto do trabalho é aquilo que este acrescenta ao
objeto ou à matéria-prima
em que é empregada”. (A
Riqueza das Nações, p. 453)
A obra original é dividida
em cinco volumes que a Edipro reuniu nesta edição integral. Com capa dura, acabamento refinado, mais de
mil páginas e tradução cuidadosa, o clássico conta com
a revisão técnica e comentários do professor doutor

Maurício Chalfin Coutinho,
do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp.

O autor

Adam Smith foi filósofo e
economista britânico, nasceu na Escócia e, aos 14 anos
matriculou-se na Universidade de Glasgow. Mais tarde,
transferiu-se para a Universidade de Oxford. Em 1748,
passou a dar aulas em Edimburgo, expondo pela primeira vez sua filosofia econômica. Hoje, é considerado o “pai
da economia moderna” e o
mais importante teórico do liberalismo econômico.

Comentarista e
revisor técnico

Mauricio Chalfin Coutinho é graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
mestre e doutor em Ciência
Econômica pela
Unicamp e professor titular dessa
instituição. Concluiu o pós-doutorado pela Universidade de Londres
como bolsista Fapesp. Coordena
pesquisas e publicações na área da
História do Pensamento Econômico, abrangendo
autores
como
Barbon, Locke,
Law, Cantillon,
Steuart, Hume,
Turgot e Smith.
Nos últimos anos,
tem empreendido uma análise
da primeira edição de A riqueza
das nações em
língua portuguesa (de 1811).

NOTA AO LEITOR
John Lennon recebe homenagens por todo o mundo

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 à amiga 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 se unir para procurar Karina. Delma descobre que Pedro
também sumiu. Jeff e Mari sonham em ficar perto da Ribalta,
e Lincoln tem uma ideia.

nos Tempos do imperador
Tonico enfrenta samuel e
afirma que se casará com Pilar. Pilar pede a ajuda de Luísa para encontrar Dolores.
Lota e Batista reencontram
Lupita, que os leva até o cassino. Tonico provoca Luísa por
conta de samuel. Dolores e Pilar se reencontram. Guebo
promete a samuel que estudará. Lurdes lembra de Tonico
e conta a Pedro sobre o episódio que ocorreu na infância
dos dois. Pedro agride Tonico.

Gênesis
Rúben se choca com o pedido de Israel e José se aproxima de seu novo destino.José
é obrigado a mudar de visual.
Asenate revela a verdade para
selemina. Israel se surpreende com o pedido de Judá enquanto uma invenção de José
prospera.José e Abumani ficam aliviados com a atitude de
Issad. Potifar cruza o caminho
de José. Asenate desabafa
com Herit e neferíades é apresentada a José.

Coração indomável
Dóris pede ao Governador
que ordene também a todas
as companhias aéreas que
não empreguem Otávio. E que
acuse Maria Alessandra de
prostituição no cassino e causar escândalos na sociedade
de Ilha Dourada, ele responde
que não fará nada contra Maria Alessandra. Maria Alessandra pede a Joaninha que
arrume Lupita e a deixe muito bonita para ir se despedir
de seu pai no aeroporto.

império
Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. Antoninho
sugere que José Alfredo faça
uma viagem. O Comendador
fala pra Josué que irá com ele
para são João Del Rey. Cristina
diz à Jurema que vai ao Monte Roraima. Jurema vasculha o
quarto de Cora em busca de
pistas sobre Jairo. Cora visita
Amanda. José Pedro discute
com outros presos. José Pedro
é solto. Téo comemora o sucesso de seu blog.
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AGENDA CuLTuRAL
t
Música instrumental
A radialista Patricia Palumbo entrevista Jordi Amorim, guitarrista, baixista, arranjador e pesquisador baiano da nova geração hoje (10)
pelo Festival de Música Instrumental. Ele comenta sobre
sua trajetória, trabalhos e
conta como foi produzir sua
formação da Conexão MIA,
que estreia às 21h. A conversa é transmitida pelo Instagram @PatriciaPalumbo, às
18h. Outra parte da programação é às 21h no YouTube
com as Oficinas Culturais. A
apresentação musical Conexão MIA proporciona o encontro entre os instrumentistas André Rodrigues (trompete) e Felipe Deleon (sax), de
Araçatuba (sP); Kleber Moreira (percussão), de natal
(Rn); Rosa Garbin (trombone)
e sintia Piccin (barítono), de
são Paulo (sP); e Tiago nunes
(percussão), de salvador (BA).
A produção musical é de Jordi Amorim (BA). Quando: sexta-feira (10). Onde: @PatriciaPalumbo e YouTube. Horário: 18h.
Testemunho de vida
A cantora Mart’nália é a
convidada especial do programa ‘Hora de naná’, nesta
sexta-feira (10), às 21h, grátis,

O universo lúdico do Mundo Bita chega ao Goiânia Shopping
Onde: teatrounimed.com.br.
Horário: 21h.
Brincadeira para
as crianças
O Goiânia shopping apresenta hoje (10) o universo lúdico, alegre e colorido do
Mundo Bita, em mais um
evento licenciado e inédito. O
espaço traz para a Praça de
Eventos do piso 1 a maior
roda-gigante indoor do Brasil
(10 metros de altura), além de
balão giratório e mesinhas
de atividades. O público pode
ainda fazer muitas fotos com
o super Bita 3D. O ingresso
para a roda-gigante custa R$
15 (de segunda a sexta) e R$
20 (aos sábados e domingos).
Crianças menores de 12 anos

inscrições encerradas
Governo de Goiás encerra inscrições para editais da
Lei Aldir Blanc nesta sextafeira (10). As inscrições devem ser feitas pelo site mapagoiano.cultura.go.gov.br,
no qual o proponente se cadastra para, então, concluir
o processo. Com valor de
quase R$ 47 milhões exclusivos ao segmento cultural,
os prêmios variam de R$ 5
mil a R$ 200 mil. Editais com
valores maiores contemplam
mais agentes culturais na
execução de um único projeto, como em caso de festivais, por exemplo. O objetivo dessas premiações é garantir que a verba seja distribuída a mais camadas da
sociedade e atinja um maior
número de beneficiários diretos, fomentando a economia como um todo. Quando:
sexta-feira (10). Onde: mapagoiano.cultura.go.gov.br.

Canal Brasil dará prêmio de R$15
mil ao melhor curta-metragem
Termina nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, o
prazo de inscrições para 3
mostras competitivas do 31º
Cine Ceará - Festival Iberoamericano de Cinema. O
evento acontecerá de 27 de
novembro a 3 de dezembro
de 2021, de forma virtual, no
Canal Brasil, tanto na grade
linear, quanto nas plataformas Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo, e presencial em Fortaleza, com o
limite de público determinado pelo Governo do Estado no período do evento. As
inscrições são gratuitas.
Os vencedores de cada
mostra competitiva serão
agraciados com o Troféu Mucuripe. Além do troféu, o melhor filme da Mostra Competitiva Ibero-americana de
Longa-metragem eleito pelo
Júri Oficial receberá prêmio
no valor de R$ 20 mil, a ser
pago sob a forma de recursos
para distribuição da obra no
Brasil, dentro dos critérios
do regulamento.

Rogério Resende

A Mostra é direcionada a diretores de vários países

Prêmio Canal Brasil de
Curtas

A exemplo das edições anteriores, um júri convidado
pelo Canal Brasil, composto
por jornalistas especializados em cinema, escolhe o melhor curta nacional em competição, que recebe o troféu
Canal Brasil e um prêmio no
valor de R$ 15 mil. O Prêmio
Canal Brasil de Curtas tem
como objetivo estimular a
nova geração de cineastas,
contemplando os vencedores
na categoria curta-metragem
dos mais representativos fes-

tivais de cinema do País.

Três mostras com
inscrições abertas

A Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem é direcionada a produtores ou diretores de países
da América Latina, Caribe,
Portugal e Espanha. A Mostra
Competitiva Brasileira de Curta-metragem é aberta a trabalhos de produtores e diretores brasileiros ou radicados no país há mais de três
anos. A Mostra Olhar do Ceará é aberta a filmes de curta

e longa-metragem de realizadores cearenses, radicados
ou não no Ceará, e residentes
no Ceará há mais de três anos.
Para as três mostras podem participar da seleção filmes de animação, ficção, documentário ou experimental,
concluídos a partir de janeiro
de 2020. O regulamento e os
formulários de inscrição para
cada mostra estão disponíveis no site www.cineceara.com. A curadoria do festival prioriza trabalhos inéditos
e, no conjunto das mostras
competitivas, reserva no mínimo 30% de participação
para mulheres diretoras. O resultado será anunciado no
dia 10 de outubro.
Serviço
Inscrições para o 31° Cine
Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema
Quando: sexta-feira (10)
Onde: cineceara.com; @cineceara; facebook.com/festivalcineceara; e contatos@cineceara.com

CELEBRIDADES
Marina Ruy Barbosa e a sogra, Liliane Mussi, surgem
juntas em foto rara
Marina Ruy Barbosa compartilhou, nos stories do Instagram, uma foto ao lado
da sogra, Liliane Mussi, que
faz aniversário nesta quinta
(9). na imagem, a atriz aparece abraçada à mãe do namorado, ambas sorrindo e
com roupas quentes, o que
indica um clima frio. Anteriormente, a atriz já tinha
compartilhado uma foto de
Liliane usando roupas da sua
marca Ginger, grife criada
pela própria artista.(Igraínne
Marques, Purepeople)
ana Paula Padrão pede desculpas após polêmica no
'MasterChef': 'não reflete
minha história'
Ana Paula Padrão se retratou no Instagram após
polêmico comentário no
'MasterChef', sobre a carne

André Frambach não rotula
relação com Larissa Manoela
André Luiz Frambach
falou sobre a relação com
Larissa Manoela, com
quem foi flagrado em clima de romance na Praia
da Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio de Janeiro, e
disse que ainda não é o
momento de rotular a relação com a atriz. "É algo
muito pessoal. Sei que
por sermos figuras públicas e por envolver a Larissa, as pessoas falam
sobre. Somos solteiros, estamos vivendo, nos es-

de bode, que fez parte das
carnes exóticas do último
episódio. Apresentadora pediu desculpas e concordou
com a web. no vídeo, a apre-
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HORÓSCOPO
t
devem estar acompanhadas
de um responsável adulto (o
acompanhante não paga ingresso). A altura mínima para
se divertir na roda-gigante é
80 cm. A brincadeira no balão
giratório e nas mesinhas de
atividades é gratuita. Quando:
sexta-feira (10). Onde: Av. T-10,
nº 1300, setor Bueno – Goiânia. Horário: Das 12h às 22h.

no site teatrounimed.com.br.
O programa, comandado por
naná Karabachian e dirigido
por Monique Gardenberg e
Guilherme Leme Garcia, reúne um time de estrelas formado também por Ana Carolina, Reynaldo Gianecchini, Elias Andreato, seu Jorge e
Claudia Raia. A cada semana,
a produção apresenta um
novo programa, um testemunho de vida que surpreende, diverte e emociona,
por ser uma troca entre duas
pessoas ligadas por uma
longa história de amizade e
carinho, sempre revelando
curiosidades e um novo
olhar sobre alguns dos mais
queridos ídolos brasileiros.
Quando: sexta-feira (10).

n

barramos e permitimos
nos conhecer mais. Não é
namoro, nem só amizade", explicou ao 'Uol'. (Patrícia Dias, Purepeople)

sentadora que já chegou a
pedir para as gravações do
programa pararem, por se
envolver muito com a competição, explica que nem

tudo foi ao ar.(Purepeople)
Fernando Zor comenta separação de Maiara e diz se
término é definitivo
Fernando Zor se pronunciou sobre o fim do noivado
com Maiara, somando-se aos
vários rompimentos e reconciliações do casal nos últimos anos. Desde que a notícia do término foi revelada,
muitos rumores tomaram
conta da internet."Como todo
casal, tivemos nossas crises,
que acabaram desgastando
nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja
a melhor decisão pra nós",
disse o parceiro de sorocaba
ao colunista Leo Dias, do 'Metrópoles'. Fernando pediu a
mão de Maiara em fevereiro,
durante as férias em Dubai.
Em junho, eles simularam
um casamento durante live
de festa junina.(Patrícia Dias,
Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
suas emoções estão profundas
e transformadoras. A abundância
pode vir com seu magnetismo
pessoal. Quanto mais firme estiver, além de mais calmo e profundo, mais poderá ter ideias e fazer conexão com as pessoas sem
apegos ou medos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
suas relações estão potencializadas, mas você pode criar muita expectativa sobre as ações dos
outros e se decepcionar. Tome
cuidado com promessas exageradas. Mantenha sua visão imparcial das situações e certo distanciamento. não é um bom dia
para assinar documentos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
O amor está no ar e seu dia
traz muita parceria. Vale a pena se
manter aberto ao novo. novos
trabalhos ou novas associações
podem chegar, trazendo alegrias.
Você pode sentir que seu dia tem
mais foco e ordem, como se você
conseguisse respirar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Você pode se sentir muito criativo, expansivo, organizado. E isso
acaba influenciando seu dia, trazendo profundidade em tudo que
fizer. Pode ser um dia próspero e
com boas trocas, mas tome cuidado com os excessos, com querer abraçar o mundo, fazer tudo e
acabar cansado.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
sua energia de movimento
pode estar grande em prol do
que deseja. Mas é preciso ter foco,
disciplina e organização, senão
pode ser um dia caótico. A vida
pode te trazer problemas para
enfrentar com coragem, principalmente domésticos. Mudanças
ou reformas em casa.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
sua capacidade de ter uma
visão estratégica das coisas pode
estar grande. seu lado mental
bem focado e equilibrado pode te
trazer muita produtividade e movimento em prol de obter o que
deseja. Tome cuidado com o excesso de expectativa de resolver
muito mais do que pode.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
O dia traz necessidade de muita atenção nas suas escolhas, então tome cuidado com desejos em
excesso, que podem atrapalhar
suas finanças. Existe muito caos no
seu dia e convém deixar as coisas
fluírem, não tentando controlar ou
fazer tudo, porque isso será impossível.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
sua comunicação pode estar
ativada, mas ao mesmo tempo
você pode estar desatento, perdendo muita energia com muitas
coisas ao mesmo tempo. Tome
cuidado com a desatenção. As relações podem ser um grande alento. Popularidade acentuada.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
sua criatividade está grande,
bem como sua coragem e seu ímpeto. Portanto o dia traz grande
avanço se você conseguir confiar
nos seus instintos de liberdade e
prazer. sua ambição pessoal está
grande, e isso pode te trazer magnetismo e popularidade. não estranhe se as pessoas se apaixonarem por você.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
O dia pode trazer muitos desejos e muitas ideias. Cuidado
com ideias obsessivas, ciúme ou o
controle sobre tudo, que podem
trazer cansaço mental. é preciso
buscar transformar a visão de alguma situação, enxergando por
novos ângulos, senão pode ser um
dia de tensão, brigas e até separações.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Tome cuidado com a dispersão
ou a tendência a pensar nos problemas de forma sistemática,
criando uma tensão maior do que
o necessário. O dia pede solução
e ordem. Você pode se sentir indisposto ou confuso. Além disso,
pode precisar lidar com atrasos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O dia tem avanços e vitórias.
Você poderá tirar um dia de folga
ou realizar alguma tarefa nova,
que traz satisfação. Vale a pena focar em estudos ou pensar em
passear e dedicar um tempo para
si mesmo. novidades também
podem chegar. A postura de autoconfiança é indicada.
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Essência

Diferentes facetas

O novo trabalho chega acompanhado do clipe da música ‘Maverick’, uma das paixões do grupo

Encerrando a
trilogia do projeto
‘Atitude no Rolê’,
o grupo Atitude
67 apresenta
o EP ‘Rua’
Lanna Oliveira
Quem não conhece a famosa história da menina que gostava de boteco e cerveja de
garrafa cantada pelo grupo
Atitude 67? Sim, a música ‘Cerveja de Garrafa’ é um sucesso
e o certificado de Diamante
Triplo confirma. Após o grande sucesso e muitos outros que
se seguiram, os meninos apresentam agora o projeto ‘Atitude no Rolê’. Encerrando a trilogia, eles acabam de lançar o
EP ‘Rua’, que traz cinco faixas
inéditas e já está disponível

em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube.
Na sequência dos EPs ‘Mato’
e ‘Onda’, os integrantes do Atitude 67 divulgam ‘Rua’, para fechar com chave de ouro os
lançamentos da trilogia ‘Atitude No Rolê’. Gravado em São
Paulo, cidade que os sul-matogrossenses escolheram para
morar, este último trabalho
traz cinco faixas inéditas e autorais, produzidas por Dudu
Borges. O compilado também
agrega na divulgação o clipe da
música ‘Maverick’. Este, que é
o primeiro registro audiovisual do projeto, engloba algumas paixões dos artistas.
A paixão por carros antigos
fez com que o grupo elegesse a
composição para dar o start
nos lançamentos audiovisuais
do EP. Pedrinho conta a história da faixa: “Quando eu era
criança, ia jogar em uma lan
house que tinha uma garagem
do lado com um Maverick pre-

Uma Noite de Crime - A Fronteira (The Forever Purge, 2021,
EuA). Duração: 1h44min. Direção: Everardo Gout. Elenco:
Ana de la Reguera, Tenoch
Huerta, Josh Lucas. Gênero:
Ação, suspense, terror. O quinto e último filme da saga aborda a situação caótica dos Estados unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que lutam para
tomar controle do país. Cineflix
Aparecida: 19h45, 21h55. Cineflix Buriti: 14h50, 21h40.

A capital paulista acolheu
o grupo desde 2016, quando
se mudaram de Campo Grande para viverem do sonho
da música. E é inegável que
São Paulo reúne todos os
sons, culturas, gostos e tribos
por cada canto da principal
metrópole do País. Então,
como forma de homenagear
a cidade e todos os rolês e
músicas que fizeram nela, o
A67 a escolheu como cenário
para as gravações do ‘Atitude
no Rolê – Rua’. Mas, como o
grupo mesmo afirma, esse
EP vai representar a diversidade de rua pelo Brasil afora.

Desbravando o País

O projeto ‘Atitude no Rolê’
viajou o País, desbravando
suas mais variadas paisagens,
belezas, estilos e, por que não,
seus sons. Dividido em três
EPs, com estilos diferentes e
cinco faixas inéditas cada, o
primeiro a ser lançado foi

CINEMA
t

esTReias
Shang-Chi e a Lenda dos Dez
Anéis (shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021,
EuA). Duração: 2h12min. Direção: Destin Daniel Cretton. Elenco: simu Liu, Tony Leung ChiuWai, Awkwafina. Gênero: Ação,
fantasia. Em shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, acompanhamos a história de shang-Chi
(simu Liu), um jovem chinês
que foi criado por seu pai em
reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de
entrar em contato com o resto
do mundo pela primeira vez,
logo percebe que seu pai não é
o humanitário que dizia ser,
vendo-se obrigado a se rebelar
e traçar o seu próprio caminho.
Cinemark Flamboyant: 14h30,
15h, 15h30, 16h, 17h30, 18h,
18h30, 19h15, 20h30, 21h,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 14h50, 15h30,
15h55, 16h, 17h30, 17h55,
18h30, 19h, 20h30, 21h, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 14h30, 15h,
15h30, 16h30, 17h20, 17h50,
18h20, 19h, 20h10, 20h40,
21h10. Cineflix Aparecida: 15h,
16h15, 19h, 21h30, 21h45. Cineflix Buriti: 14h30, 16h, 17h15,
19h, 20h, 21h15.

to com listras vermelhas estacionado por lá. O pai do Karan
chegou a ter um Maverick também, mas de outra cor. Essas
histórias e a paixão por carros
antigos sempre esteve em nosso imaginário. O Maverick é
um carro elegante e então
construímos a letra através
desse mood central”.
As outras faixas que compõe o álbum são ‘Rolezin’, ‘Copinho Na Mão’, ‘Menina que
Voa’ e ‘Esquema’, que serão
disponibilizadas no YouTube,
nesta ordem, sempre às quintas feiras, às 11h, até o dia 7 de
outubro. Toda direção de vídeo é de Phill Mendonça. Todas com o propósito de destacar todas as expressões culturais e diversidade que há pelos quatro cantos do Brasil.
Porque independente de onde
você esteja, o rolê pode até
mudar, mas sempre terá música, diversão, comida e bebidas para oferecer.

Em ‘Free Guy - Assumindo o Controle’, um caixa de banco descobre que está em um jogo interativo
After 3 - Depois do Desencontro (After We Fell, 2021,
EuA). Duração: 1h39min. Direção: Castille Landon. ELenco:
Josephine Langford, Hero
Fiennes Tiffin, Louise Lombard. Gênero: Drama, romance, erótico. Em After 3 - Depois
do Desencontro, embora a
história de amor entre Tessa
Young ( Josephine Langford)
e Hardin scott (Hero FiennesTiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o
problema é mais complexo
do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões
mais importantes de sua vida,
tudo mudou completamente.
Os segredos que vêm à tona
sobre suas famílias colocam
em risco seu relacionamento
e seu futuro juntos. Embora a
jovem saiba que Hardin a
ama, os dois estão cercados
de ciúme, ódio e perdão. será
que o amor entre os dois será
o suficiente para manter seu
relacionamento? Cinemark
Flamboyant: 16h20, 18h50,
21h15. Cinemark Passeio das
Águas: 18h35, 18h40, 19h10,

21h, 21h05, 21h40. Kinoplex
Goiânia: 14h40, 16h50, 19h,
21h20. Cineflix Aparecida:
19h10, 21h20. Cineflix Buriti:
14h50, 17h, 19h10, 21h20.
Patrulha Canina: O Filme
(Paw Patrol: The Movie, 2021,
EuA). Duração: 1h26min. Direção: Cal Brunker. Elenco: Iain
Armitage, Marsai Martin, Yara
shahidi. Gênero: Animação, família, aventura, comédia. Patrulha Canina: O Filme é uma
produção nickelodeon e a spin
Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa
acompanha um grupo de cães
falantes que utilizam equipamentos especializados para
investigar e resolver crimes,
evitando desastres na pequena cidade onde moram. Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h40, 16h55. Cinemark Passeio das Águas: 14h, 16h15. Cineflix Aparecida: 14h45, 16h45.
eM CaRTaZ
Pedro Coelho 2 - O Fugitivo
(Peter Rabbit 2: The Runa-

way, 2021 EuA). Duração:
1h33min. Direção: Will Gluck.
Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo.
Gênero: Comédia, aventura,
família. Em Pedro Coelho 2: O
Fugitivo, Bea, Thomas e os
coelhos construíram uma família improvisada. Quando o
coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim,
encontra um mundo onde
não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não
são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele
encara uma jornada de autoconhecimento. Cinemark
Flamboyant: 14h20, 16h40.
Cinemark Passeio das Águas:
14h35, 16h55. Cineflix Aparecida: 15h20, 17h20. Cineflix
Buriti: 14h40, 17h05, 18h50.
A Lenda de Candyman (Candyman, 2021, EuA). Duração:
1h31min. Direção: nia DaCosta. Elenco: Yahya AbdulMateen II, Teyonah Parris,
nathan stewart-Jarrett. Gênero: Terror. Em A Lenda de Can-

‘Onda’, gravado nas orlas do
Rio de Janeiro e Salvador, que
representam bem o clima de tirar onda com os amigos. Ivete
Sangalo participou do álbum
na faixa ‘Chega Diferente’. O
segundo lançamento foi ‘Mato’,
que veio para reconectar o
Atitude 67 com suas origens.
Naturais do Mato Grosso
do Sul, os integrantes do grupo aproveitaram a chance
desse EP para homenagear o
seu estado do coração. Com
isso, relembrar as aventuras, o pantanal e suas raízes
musicais, de quando tudo começou. O EP traz toda a essência da banda embalada
nessa atmosfera de tranquilidade e, ao mesmo tempo, a
possibilidade de se aventurar, que a vida no mato passa. Neste compilado, o grupo
teve a participação especial
de Vitor Kley, na faixa ‘Isso é
Amor’. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

dyman, em um bairro pobre
de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido
como Candyman (Tony Todd)
assolou a população anos
atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabini Green. Agora, o
local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista
visual Anthony McCoy (Yahya
Abdul-Mateen III) e sua namorada, diretora da galeria,
Brianna Cartwright (Teyona
Parris), se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra
uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes
também serão obrigados a
enfrentar a ira de Candyman.
Cinemark Flamboyant: 19h20,
21h50, 22h10. Kinoplex Goiânia: 21h45. Cineflix Aparecida:
17h45. Cineflix Buriti: 21h45.
Infiltrado (Wrath of Man,
2021, EuA). Duração: 1h59min.
Direção: Guy Ritchie. Elenco:
Jason statham, Holt McCallany, Josh Hartnett. Gênero:
Ação, suspense. Em Infiltrado,
um misterioso homem conhecido como Harry ( Jason
statham) trabalha para uma
empresa de carros-fortes e é
responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro
todos os dias pela cidade de
Los Angeles. um dia, quando
tentam assaltar seu caminhão,
o homem consegue se livrar
do assalto utilizando habilidades impressionantes. seus
companheiros passam questionar de onde ele veio e suas
motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um
plano maior é revelado. Cinemark Passeio das Águas: 22h.
Kinoplex Goiânia: 21h30. Cineflix Aparecida: 19h20,
21h50. Cineflix Buriti: 19h10.
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Negócios
Apenas em julho, o
setor gerou 6.888
postos de trabalho
formal em Goiás

Em Goiânia, volume de
lançamentos quase triplica
Uma das razões
que impactam
neste cenário é o
volume de crédito
e de financiamento imobiliário, que
mais que duplicou
no país
Luan Monteiro
Apesar dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, os números do mercado imobiliário brasileiro são
bastante positivos e o cenário
em Goiânia não é diferente. Se,
de um lado, os incorporadores
enfrentam o grande desafio da
alta nos custos e falta de insumos, de outro lado, o ritmo das
vendas tem surpreendido os
empresários de forma positiva
e deixado clientes satisfeitos
com os investimentos em imóveis, seja para morar ou para
investir.
No primeiro semestre de
2021, a quantidade de unidades
lançadas disparou mais de 50%
em relação ao mesmo período
de 2020: foram disponibilizadas 3.501 propriedades contra 2.330 lançadas no ano anterior. Em Volume Geral de
Vendas (VGV), o aumento chegou a 175%, saltando de R$ 785
milhões para R$ 2,156 bilhões,
ou seja, quase o triplo.
Uma das razões que impactam neste cenário é o volume de crédito e de financiamento imobiliário, que mais
que duplicou em todo o país
quando se compara o primei-

ro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, passando de R$ 43,35 bilhões para
R$ 97,05 bilhões, crescimento
de 123,9%, segundo os dados
da Abecip “Nunca foi tão
atraente financiar imóvel. Os
financiamentos imobiliários
estão no menor patamar de juros da história do país e o crédito continua abundante. É o
momento ideal para a aquisição de imóveis”, destaca o presidente da Ademi-GO, Fernando Coe Razuk.
Em comparação mensal, junho registrou um volume de
741 unidades lançadas, que geraram um VGV de R$ 709 milhões, enquanto em maio foram
lançadas 1.168 unidades e registrado um VGV de R$ 446 mi-

lhões. Numa confrontação trimestral, o segundo trimestre de
2021 registra 2.335 unidades
lançadas e um VGV de R$ 1.355
milhões, enquanto no primeiro
trimestre deste ano foram 1.168
unidades lançadas e R$ 801
milhões em VGV.
Sob a análise das vendas, o
mercado imobiliário alcançou
um crescimento de 35% nos negócios no primeiro semestre de
2021 em relação ao mesmo período de 2020, e com um aumento de 35% em número de
unidades e de 79% em VGV.

Tipologia

Imóveis verticais com dois
dormitórios estão entre os
mais lançados e vendidos no
segundo trimestre de 2021:

1.154 unidades lançadas e
1.099 vendidas contra 407
lançadas e 1.040 vendas registradas no primeiro trimestre deste ano. Em segundo lugar estão os apartamentos de três quartos, com
1.064 lançamentos e 899 unidades comercializadas.
Os estoques estão concentrados nos setores Bueno
(1.360), Marista (920), Faiçalville (355) e Parque Veiga Jardim e Setor Oeste, empatados
com 346 unidades cada. Na
Capital, enquanto o preço médio do metro quadrado privativo gira em torno de R$
5.865, o setor Marista lidera
como o bairro com o valor do
metro quadrado privativo
mais alto, ao preço de R$
7.408, seguido pelo Setor Oeste (R$ 6.910), Bueno (6.639) e
Serrinha (5.754). Os bairros
Setor Bueno e Setor Marista
são responsáveis por 28,4%
do total do estoque de apartamentos da capital.

Custo

Os incorporadores continuam enfrentando o desafio
do aumento de custo da construção. “Neste momento, os
incorporadores necessariamente precisam considerar
a projeção de aumento dos
custos em seu orçamento de
construção, o que necessariamente terá impacto no preço de venda do produto”,
complementa Razuk.
A alta do dólar tem peso
forte na equação, com impacto no custo de matérias-

primas. Nos últimos 12 meses,
o aumento médio foi de 15%
a 20%. As construtoras citam
itens como cobre, que subiu
mais de 200% no período, aço
(com alta de 70%), cimento
(45%) e bloco cerâmico
(100%), entre outros.
“O mercado imobiliário já
vem aquecido desde 2020 e vai
manter o ritmo neste ano, impulsionado pela baixa taxa de
juros. Diante deste ritmo e
como aumento dos preços dos
materiais, o aumento no preço dos imóveis será inevitável.
Quem comprar agora, vai se
beneficiar do aumento nos
preços dos imóveis nos próximos meses”, alerta.

Empregos

Os canteiros de obras em
Goiás continuam aquecidos e
abertos a oportunidades. O setor gerou, apenas em julho,
6.888 postos de trabalho em
Goiás, com um saldo de 1.451
empregos e um estoque de
84.158 vagas. No país, foram
abertos 29.818 novos postos de
trabalho com carteira assinada em julho de 2021, conforme
os dados do Novo Caged, divulgados no final de agosto
pelo Ministério do Trabalho.
“Com o aumento no volume de
lançamentos nos últimos meses, a tendência é que a geração de empregos no nosso setor continue em alta nos próximos meses, o que ajudará, inclusive, na retomada da economia neste momento pós
pandemia”, destaca Razuk.
(Especial para O Hoje)

