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Usuários exibem vacina
como atrativo de paquera

OHOJE.COM

Usuários de aplicativos de relacionamento utilizam a vacinação contra a Covid-19 como um dos
atrativos para conhecer pessoas novas. Apps criam selos e conectam os vacinados. Cidades 9

Nathan Sampaio

Aplicativos de relacionamentos e amizades conectam usuários já vacinados para engajar e incentivar a imunização contra a Covid-19

Dia do Cerrado
provoca reflexão
sobre preservação
do meio ambiente

Iniciativa privada e setor público são solidários na proteção
Proteção do principal bioma de Goiás não se resume apenas ao setor
público e políticas ambientais. O Cerrado é o bioma que mais sofreu
com a intervenção humana ao longo dos últimos 40 anos e debate
na esfera pública e acadêmica é de convergência entre o agronegócio
e o meio-ambiente. O Legado Verdes do Cerrado é uma das principais
reservas do bioma no estado, com 32,5 mil hectares, 11 mil espécies
de plantas nativas e com administração do terceiro setor. Política 5

ClauDIo CastanheIra

o que esperar do marco
legal das startups
Opinião 3

DanIel PereIra GuImarães

natureza vívida –
a magia dos ipês
Opinião 3
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Xadrez: MDB ocupar cargos no
governo de Caiado é mera especulação, dizem caiadistas.

Negócios 17

Política 2

Tigre vence
a segunda
consecutiva no OBA

Jurídica: Projeto sobre contraterrorismo obtém substitutivo para alteração.
Cidades 10

Essência 14

Economia 4

Com a alta do preço da carne
vermelha e frango, o mercado
de carne suína cresceu e o número de abates chegou a níveis
históricos no 2º trimestre.

Leia nas CoLunas

escrito por diplomata, narra
processo de independência.

Sob impacto da alta de preços
em geral, as receitas nominais
do varejo acumulam aumento
muitas vezes acima da variação
indicada pelo volume de vendas.

Abate recorde
de suínos no
2º trimestre

Governo entrega
primeiros 2 mil cartões
de programa social

Livraria: ‘Meu Brasil Angolano’,

Receita do varejo
cresce puxada
pelos preços altos

Escassez do milho encarece pamonha
Alterações climáticas severas enfrentada por produtores de milho,
como a geada e agora a falta de chuvas, provoca escassez de um
dos alimentos mais tradicionais do goiano. Cidades 9
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Com gol do atacante Clayton, o
time comandado pelo técnico
interino Higo Magalhães bateu
o Timbu por 1 a 0 e foi aos 26
pontos na Segundona.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 37º C

t 20º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

MDB ocupar cargos no governo
é especulação, dizem caiadistas
Setença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás

Ex-prefeita de
Novo Gama é
condenada a
ressarcir R$ 4 mi
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) confirmou
pedido de sentenção do Ministério Público de Goiás
(MP-GO) contra a ex-prefeita de novo Gama Sônia
Chaves de Freitas Carvalho nascimento a ressarcir ao
erário o valor de r$ 4.7 milhões.
“Havendo provas indiscutíveis do prejuízo financeiro suportado pelo município em decorrência de
conduta eventualmente dolosa ou negligente da apelante, correta se configurou a condenação”, sustentou
o procurador de Justiça.
A sentença mantida pelo tribunal foi proferida em
ação civil pública por improbidade administrativa proposta
em 2019 pela promotora de Justiça Tarsila Costa Guimarães.
na ocasião, o MPGO demonstrou a falta de repasse de
verbas previdenciárias descontadas dos servidores públicos
municipais ao regime Geral de Previdência Social (rGPS)
durante a gestão de Sônia Chaves, entre os anos de 2005 e
2012, motivando a sua condenação em primeiro grau.
Apesar do recurso interposto pela ex-prefeita, o MPGO
refutou os seus argumentos, demonstrando serem descabidos os seguintes pontos: a ocorrência de prescrição;
inépcia da inicial; ilegitimidade passiva; nulidade por falta
de intimação da Fazenda Pública Municipal; desobediência
ao rito previsto pela Lei Federal 8.429/1992, que fixa as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, e a inaplicabilidade dessa norma a agentes políticos.

especulações em torno de uma eventual
participação do Mdb no governo aumentaram
depois que três dos quatro integrantes da bancada do partido na alego divulgaram carta em
que formalizam aliança política e administrativa
com o governador ronaldo Caiado. Paulo Cezar
Martins, que não assinou o documento subscrito
pelo líder do governo, bruno Peixoto
(charge), Humberto Aidar e
Henrique Arantes – disse ter
informação não oficial de eventual indicação de emedebistas,
a começar pelo detran. no
entanto, fontes palacianas sustentam que
não passa
de especulação, e que
essa possibilidade pode vir a ocorrer quando daniel
Vilela oficializar apoio
à aliança político-partidária. e mais: ocupação de cargos
ocorrerá caso Caiado seja
eleito, em 2022.

Fora do radar

Há ainda a informação de que não está
no radar do governo uma minirreforma que
seja do secretariado, e que é pontual Pedro
Sales, presidente da Goinfra, comandar interinamente a Agehab.

Presidenciável

O Cidadania, que tem o vice-governador Lincoln
Tejota na direção do partido em Goiás, anuncia o
senador Alessandro Viera pré-candidato a presidente. isso pelo destaque dele na CPi da Pandemia.

Descentralizar

A presidente do PT em Goiás, Kátia Maria, diz
que a prefeitura de Goiânia acerta ao descentralizar
a vacinação contra a Covid-19, levando o imunizante diretamente aos bairros da periferia, pela
dificuldade de acesso aos postos.

xadrez@ohoje.com.br

Não gostaram

Contribuintes do Aldeia do Vale e dos
setores bueno, Jardim Goiás, Marista e
Serrinha reagiram à notícia de que pagarão mais pelo iPTU do que pessoas
com baixo poder aquisitivo, após aprovação do novo Código Tributário na Câmara de Goiânia.

Deixa quieto

Grupos iniciaram, nas redes sociais,
movimento contrário à atualização do
Código Tributário. Quem tem alto poder
aquisitivo não quer pagar o que é justo.

Desconfiança

Por temer recuo da polícia do distrito Federal, do governador ibaneis
rocha (Mdb), o presidente do STF, Luiz
Fux, cogitou acionar o exército para
impedir a invasão do prédio da Corte,
dia 7 de setembro. Manifestantes furaram bloqueio e ocuparam a esplanada dos Ministérios.

Improbidade

A ex-prefeita de novo Gama, Sônia
Chaves (PSdb) caiu nas garras do Ministério Público, já que a Justiça confirmou
sentença para ela ressarcir ao erário r$
4,78 milhões. Faltou repassar à Previdência dinheiro descontado de servidores.

Indecisão

Petistas goianos estão tentados a irem
à manifestação marcada para este domingo, pelo Movimento brasil Livre, contra Jair bolsonaro. direção nacional do
partido é contra.

CURTAS
2

t

Autor da lei que autorizou extração do amianto crisotila em Minaçu, o deputado rubens Marques
(Pros) atribui decisão do STJ, que revogou suspensão a ele, do governador
ronaldo
Caiado
e
a
Procuradoria-Geral do estado.

Parlamentares goianos falam
sobre turbulências em Brasília

Isac Nóbrega/Presidência

Parlamentares comentam atuação de
outras lideranças que atuaram para
apagar o fogo, como o presidente da
Câmara e o ex-presidente Michel Temer
Nielton Soares

A maioria dos parlamentares goianos, senadores e deputados federais, não se manifestaram após os protestos
de 07 de setembro e as repercussões que provocaram mais
turbulências entre os Poderes
em brasília, especificamente
entre o executivo e o Supremo
Tribunal Federal (STF).
Os afagos a bolsonaro ficaram a cargo de poucos. Fiel
apoiadora do presidente, Magda Mofatto elogiou a atuação
do presidente em relação à
crise provocada pela continuação dos protestos do feriado.
“Parabéns, presidente @jairmessiasbolsonaro. O senhor
agiu como um verdadeiro Chefe de estado. A melhor guerra
é aquela que se ganha sem batalhas sangrentas. O senhor é
um verdadeiro líder”, salientou
a deputado no instagram.
“Tenho visto e acompanhado as pressões diuturnas a
que o Pr (presidente) está
submetido. São imensuráveis… só alguém muito resiliente não pediria para ir embora. e estamos seguindo em
frente. Críticas vindas dos nossos são legítimas, mas temos

que continuar olhando o todo
e não desistir”, escreveu o deputado Vitor Hugo (PSL), no
Twitter, outro parlamentar
fiel escudeiro de bolsonaro
no Congresso nacional.
Sem tomar partido e nem
mencionar bolsonaro, o senador Vanderlan Cardoso (PSd),
alinhado ao governo, se limitou a parabenizar o presidente
do senado, rodrigo Pacheco,
acerca dos últimos acontecimentos. “Parabéns, presidente
@rpsenador! Sou um pacificador. Sempre defendi o diálogo, o entendimento e o respeito entre poderes, partidos
e pessoas. é disso que o brasil
precisa! Sobretudo, neste momento de retomada!”.
“é preciso parabenizar o
Presidente Jair bolsonaro pela
sua atitude de coragem e de
grandeza, ao tomar iniciativa
pela pacificação que levará o
país a estabilidade institucional
e econômica. é isso que o brasil
precisa!”, disse por meio de
um vídeo nas redes sociais, o
deputado João Campos (Prb).
Também aliado do presidente, Glaustin da Fokus (PSC)
divulgou os vídeos de bolsonaro e do ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas,

Presidente fez bravatas contra o Supremo durante manifestação do dia 7 de setembro
pedindo o fim dos bloqueios
das rodovias.
Apoiador de bolsonaro, o
senador Luiz do Carmo (Mdb)
não se posicionou sobre os recentes fatos políticos. nas redes
sociais dele constam apenas
os eventos que antecederam
o agravamento da crise entre
os Poderes, como ‘carreatas’ e
‘motociatas’ em Goiânia. “Força
brasil!”, postou há dois dias.
Já o senador Kajuru (Podemos) apenas divulgou os
últimos vídeos do presidente
e pediu para os seguidores
comentarem.

Oposição

Já entre aqueles que fazem
oposição ao Governo Federal,
as críticas às atitudes de bolsonaro tomaram as redes so-

ciais, mesmo após o anúncio
de recuo. “bolsonaro é um
bravateiro. O povo brasileiro
não merece esse desgoverno”,
opinou elias Vaz (PSb).
na manhã desta sexta-feira (10/09), o deputado federal
petista rubens Otoni seguiu
criticando as atuais atitudes
de bolsonaro. “resumo da
ópera: bolsonaro bem que
tentou, mas não conseguiu
dar o golpe no 7 de setembro.
e agora? Qual será a próxima?”, questionou.
Antes, logo após o anúncio
da carta, o petista comentou no
Twitter: “Lembra quando eu
falava que o problema de bolsonaro era o dia 08 de setembro? Até o dia 07 foi só barulho,
blefe e ameaças. Ontem já ficou
tonto. e hoje amarelou!”

Demais

Francisco Jr (PSd) se posicionou apenas no dia 07 de
setembro, em gravação de vídeo para o instagram. “é importante enaltecer a nossa liberdade. e reforçar que todas
as manifestações e posicionamentos devem ocorrer de forma democrática, observando
a harmonia entre os Poderes”.
delegado Waldir (PSL), Flavia Morais (PdT), dr. Zacarias
Calil (deM), Zé Mario (deM),
Lucas Vergílio (SOLidAriedAde), Adriano do baldy (PP), Célio Silveira (PSdb), Alcides rodrigues (PrP), José nelto (POde)
e professor Alcides (PP) não se
manifestaram até o momento.
Assim também está o governador ronaldo Caiado (deM).
(Especial para O Hoje)
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O que esperar do
Marco Legal das Startups
Claudio Castanheira
em vigor em setembro, o Marco Legal das
Startups e do empreendedorismo inovador (Lei
Complementar nº 182/2021), sancionado pelo
presidente Jair bolsonaro em 2 de junho, tem a
árdua missão de impulsionar a inovação brasileira e, com isso, permitir maior competitividade
ao País. As principais novidades podem ser resumidas no reconhecimento da importância
econômica e social das empresas inovadoras
em seus estágios iniciais de formação e na necessidade de fomentar o desenvolvimento dessas
empresas de uma forma mais eficaz.
brasil viu a sua produtividade (medida como
Pib por pessoa empregada) estagnada entre
2011 e 2020 enquanto outras economias em desenvolvimento como
chinesa e a indiana cresceram mais
que 60% sua produtividade no mesmo período. O País hoje posicionase em 13º lugar entre as 15 maiores
economias globais. Segundo dados
do banco Mundial, se o País não
aumentar a produtividade de sua
mão de obra, terá poucas chances
de manter os ganhos sociais já conquistados. Consideradas o grande
motor para disseminar inovações
no mercado, as startups são o elo
fundamental entre pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias e seu lançamento em
campo. O ciclo é simples e promissor: inovação
gera mais eficiência, que permite melhores produtos e serviços a preços mais competitivos,
que aumenta a fatia de mercado das empresas
brasileiras, que geram mais emprego, renda e
motivação para mais investimentos.
Pela nova legislação, as pessoas físicas e jurídicas
que investem nas startups passarão a ter mais segurança, com novas regras que as resguardam
dos riscos e responsabilidades difusas naturais
de uma startup como, por exemplo, eventuais dívidas e responsabilidades trabalhistas, já que poderão decidir mais a frente por participar ou não
do capital social da startup. investir em Pesquisa
e desenvolvimento no brasil era, até agora, atividade de risco proibitivo e cada incerteza superada
se transforma em incentivo. O respaldo para os
investidores, certamente, encorajará novos aportes

e, com isso, novas possibilidades para o fomento
da produtividade e a competitividade brasileiras.
O Marco Legal prevê ainda que as startups
possam receber recursos de empresas que têm
obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&di), como é o caso daquelas ligadas a atividades reguladas pela Agência
nacional do Petróleo, Gás natural e biocombustíveis (AnP) e a Agência nacional de energia elétrica (AneeL). Juntas, as duas agências reguladoras
geriram quase r$ 2,5 bilhões em investimentos
somente em 2019. essas empresas poderão aportar
as obrigações em Fundos Patrimoniais ou Fundos
de investimento em Participações que invistam
em startups. Ou também em programas, editais
ou concursos destinados a financiamento e aceleração de startups gerenciados por
instituições públicas.
O ganho, nesse caso, é dos dois lados: para as startups, por terem mais
canais de investimento, e, principalmente, para as empresas com obrigações de investimento de P&d, que,
agora, poderão aliviar a pressão de
investimento que, normalmente, gera
um enorme trâmite administrativo
junto ao regulador. Tal alívio possibilitará que os recursos cheguem
mais facilmente à ponta, onde projetos
de P&d os demandam enormemente.
A nova legislação também prevê uma maior
facilidade para licitação e a contratação de soluções de startups por órgãos e entidades da Administração Pública. Atualmente, a legislação de
compras públicas inviabiliza a contratação de
startups devido às especificidades das exigências.
diante de todas essas possibilidades, podemos esperar que, a partir de setembro, a “maré
mude” para as startups. Conhecido como um
problema crônico no
brasil, o investimento de risco em projetos de P&di, daqui
pra frente, tem potencial para expandir em bases mais sólidas. Torcemos por
um desenvolvimento
Claudio Castanheira é diinovador e produtivo
retor-Geral de empresas
para o brasil.

País pode
enfrentar
problemas de
produtividades
severas

OPiniãO

O espetáculo de cores proporcionado pelas
flores nos últimos dias tem chamado a atenção
de todos, especialmente o florescimento dos
ipês, que tem sido um show à parte. O florescimento das cerejeiras é um evento simbólico no
Japão, e os ipês estão contribuindo para esse
sentimento em nosso País, no sentido de valorizar
a natureza bela e efêmera da vida.
Participam também as azaleias, alamandas,
bougainvilleas, ipês-de-jardim, hibiscos, quaresmeiras, manacás-da-serra, calistemos, helicônias,
bicos-de-papagaio, patas-de-vaca, sapucaias, ixoras, cosmos amarelos, coroas-de-cristo, flamboyant-mirins, mussaendas, lírios e outras mais.
As condições climáticas disparam o relógio
biológico das plantas, indicando o início da fase
reprodutiva com a emissão das flores. espécies
que não apresentam dormência das sementes
tendem a florescer nesta época do ano, de forma
a coincidir com a dispersão dos frutos no início
da estação chuvosa, contribuindo para a germinação e o crescimento inicial das plantas.
espécies que apresentam sementes dormentes,
como as palmeiras, muitas leguminosas e plantas,
cujas sementes apresentam tegumentos duros ou
impermeáveis, tendem a efetuar a dispersão durante a estiagem. As altas temperaturas do solo,
processos abrasivos e a incidência de queimadas
participam da quebra da dormência dessas espécies. então é possível observar plantas com flores
ao lado de outras em plena dispersão dos frutos.
As mudanças no clima têm afetado a reprodução dos ipês. O aumento da temperatura
induz ao florescimento mais cedo, e nos últimos
anos temos observado o adiantamento do início
do florescimento em até dois meses em relação
à normalidade. O ipê roxo normalmente é o
primeiro a florescer, seguido dos ipês amarelo
e rosa, e por último o ipê branco.
As sementes dos ipês perdem rapidamente o
poder germinativo, e o florescimento precoce
afeta drasticamente as chances de reprodução
da espécie porque as sementes morrem antes
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do início da estação chuvosa. Sendo espécies
caducifólias, que perdem as folhas durante o
período de estiagem, as plantas tendem a dispersar os frutos e emitir nova folhagem, que
virá a ser novamente descartada em função da
insuficiência hídrica e da consequente emissão
de novas flores. desse modo, têm ocorrido florescimentos coincidentes com a presença de folhas nas árvores, o que reduz a beleza cênica e
causa enorme estresse nas plantas.
Situação análoga pode ser observada no jacarandá-mimoso, que apresenta floração esplendorosa nas avenidas de buenos Aires e passa
quase despercebida no brasil. neste ano foi diferente, e as baixas temperaturas combinadas com
a forte estiagem contribuíram para um florescimento único em árvores totalmente desprovidas
das folhas, e na época certa para coincidir a dispersão das sementes com a chegada das chuvas.
O destaque das árvores no meio da vegetação
natural mostra claramente que, apesar de todas
as adversidades climáticas reinantes, os ipês
mantêm altíssima população de plantas saudáveis no meio ambiente, pois, afinal de contas, o
nome ipê em tupi-guarani significa “árvore de
casca grossa”. Além do ipê amarelo, temos também nessa época do ano o florescimento do ipê
do cerrado que é caracterizado por menor porte,
tronco mais escuro, tortuoso, casca ainda mais
grossa e flores em tons de amarelo gema.
dentro de mais alguns dias, teremos a florada
do ipê branco, a mais efêmera dentre todos eles.
essa é a espécie de ipê com menor número de indivíduos na natureza. é preciso ficar atento e ter
muita sorte para encontrar um ipê branco
em pleno florescimento. A observação da
natureza traz muitos
ensinamentos e contribui para superar
muitas adversidades,
Daniel Pereira Guimarães
além de preparar o
é
pesquisador da Emespírito para a chegabrapa
Milho e Sorgo
da da primavera.
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CARTA DO LEITOR

Vírus desigual
A pandemia do novo coronavírus expôs, em
traços realçados, as fraturas sociais e econômicas
do mundo, há séculos expostas. não só os mais
de 2 milhões de mortos serão lembrados. Pelo
menos, mais 200 milhões de pessoas serão empurradas para a miséria e dela a maioria não
sairá antes de 2030. em contrapartida, os mil detentores das maiores fortunas do planeta recuperaram, em nove meses, as perdas com o colapso
no mercado de ações, provocado pelo vírus. O
apoio dos governos para recuperar o mercado
foi excepcional e sem precedentes, o que elevou
a riqueza dos bilionários, enquanto a economia
real enfrenta a mais profunda recessão de um
século, revela o relatório. esse é o vírus da desigualdade. A recuperação da economia e a possibilidade de investimentos em políticas sócias,
que reduzam as desigualdades, passam pela
aprovação de reformas engavetadas no Congresso
nacional. entre elas, a tributária e administrativa.
não basta rever os percentuais que serão destinados à União e aos governos estaduais e municipais. emerge com indispensável a criação de
uma renda social, que assegure meios dignos de
sobrevivência aos que pouco ou nada têm, assegurando-lhes acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico e segurança.
Maria Júlia de Almeida
Goiânia

CONTA PONTO

{

Natureza vívida – A magia dos
ipês e as mudanças climáticas
Daniel Pereira Guimarães
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As aulas serão
ofertadas pelo
Regime Especial
de Aulas Não
Presenciais (Reanp).
Para participar
da seleção, é
necessário ter idade
mínima de 16 anos
e ter concluído ou
pelo menos estar
cursando o
Ensino Médio
O Governo de Goiás, por meio dos
Colégios Tecnológicos (Cotecs),
abriu 29 mil vagas de cursos gratuitos de qualificação e capacitação
profissional em Goiás. As oportunidades de aprendizado estão localizadas em 16 municípios goianos.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Isso foi porque confio no presidente!
agora ele trai o povo Brasileiro, como
fazer?”, indagou o internauta sobre as manifestações de Bolsonaro no dia da Independência da república.
Fabricio Santos

M

@ohoje
“Coisa ruim, se junta a coisa ruim, dois capiroto”, comentou o internauta também
sobre as manifestações do dia 7.
Anelita Luiza

N

@jornalohoje
a Ibovespa registrou alta de 1,72% e a cotação do dólar caiu para r$ 5,22 depois que o
presidente Jair Bolsonaro divulgou um pronunciamento dizendo que nunca teve a "intenção de agredir" o supremo tribunal
Federal. a carta foi publicada depois que
Bolsonaro se aconselhou com o ex-presidente michel temer. segundo analistas, o
"recuo" no discurso de Bolsonaro foi apenas
para apaziguar o mercado.

aos colaboradores do o hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Receitas do varejo crescem
puxadas pela alta nos preços
Setor de serviços foi o que teve maior expansão

Pequenos
negócios
lideram geração
de empregos
em julho
do saldo total de 316.580 novas contratações feitas
em julho, pouco mais de 72%, o que dá 229.368 empregos formais, foram gerados por micro e pequenas
empresas. Os dados são do Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas empresas (Sebrae), com base nas estatísticas
do Cadastro Geral de empregados e desempregados
(novo Caged), atualizadas mensalmente pelo Ministério
do Trabalho e Previdência.
entre as médias e grandes empresas, o saldo de empregos gerados em julho foi de 73.694 vagas, o que representa 23,3% do total. no mesmo período, a administração pública realizou 712 contratações (0,22%).
O Sebrae considera como microempresa aquela que
tem até 9 empregados, no caso dos setores agropecuário,
de comércio e serviços. na indústria, as micro empresas
são aquelas com até 19 empregados. Já as pequenas empresas são aquelas que possuem entre 20 e 99 empregados,
no caso setor industrial; ou de 10 a 49 empregados, no
caso dos setores de agropecuária, comércio e serviços.
no acumulado de 2021, os dados do novo Caged mostram que já foram criados no brasil mais de 1,8 milhão
de postos de trabalhos formais. As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 1,3 milhão
(70%) dessas vagas, enO Sebrae considera
quanto as médias e
como microempresa
grandes empresas geraram por pouco mais de aquela que tem até
413 mil (22%). Para se
ter uma ideia, em 2020, 9 empregados
o saldo formal na geração de empregos foi negativo para os pequenos
negócios, com o fechamento de 679 mil vagas.

Serviços se recuperam

O setor de serviços, que foi um dos mais atingidos
pela pandemia de covid-19, tem mostrado sinais de recuperação e foi o segmento que mais realizou novas
contratações em julho.
de acordo com levantamento feito pelo Sebrae, das
mais de 229 mil novas vagas criadas pelas micro e pequenas empresas nesse período, 94,2 mil foram do
setor de serviços, o que corresponde a 42% dos novos
postos de trabalho criados pelos pequenos negócios.
Para o Sebrae, o resultado confirma uma tendência
que já havia sido verificada na última Sondagem das
Micro e Pequenas empresas, realizada mensalmente
pela entidade em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). entre os fatores que impulsionam o
setor, estão o aumento da vacinação e a redução dos
casos de covid-19.
Além do segmento de serviços, todos os outros
setores da economia entre micro e pequenas empresas
apresentaram resultados positivos na criação de emprego. O comércio foi responsável por 65,8 mil novos
postos de trabalho, seguido pela indústria da transformação (36,5 mil), construção civil (26,2 mil) e agropecuária (4 mil). (ABr)

EXPRESSA
O custo médio da cesta básica em agosto teve alta
em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo departamento
intersindical de estatística e estudos Socioeconômicos
(dieese). O levantamento mostra que os maiores aumentos foram em Campo Grande (3,48%), belo Horizonte
(2,45%) e brasília (2,10%).
As quedas nos preços foram registradas em Aracaju
(-6,56%), Curitiba (-3,12%), Fortaleza (-1,88%) e João
Pessoa (-0,28%). A cesta mais cara é a de Porto Alegre
que custa r$ 664,67 e teve alta de 1,18 % em agosto. A
de Florianópolis é a segunda mais cara (r$ 659), com
elevação de 0,7% no mês. A de São Paulo ficou em r$
650,50, com variação de 1,56%. A cesta básica mais
barata é a de Aracaju, no valor de r$ 456,40, seguida
pela de Salvador (r$ 485,44) e de João Pessoa (r$ 490,93).

Sob impacto da alta de preços em geral,
as receitas nominais do varejo acumulam
aumento muitas vezes acima da variação
indicada pelo volume de vendas, segundo
a pesquisa mensal do comércio realizada
pelo instituto brasileiro de Geografia e estatística (ibGe). num exercício de aproximação, baseado na observação dos dados
trazidos pela pesquisa, supostamente o comércio varejista tem conseguido repassar
à frente parte dos aumentos registrados
nos últimos meses pelos produtos vendidos
ao consumidor final. Como o processo inflacionário tem prevalecido nos meses seguintes, a questão é saber até quando o repasse será possível sem afetar negativamente os volumes vendidos, considerando
especialmente o efeito corrosivo da inflação
sobre a renda das famílias, o desemprego
muito elevado e uma reação do emprego
muito aquém da que seria necessária para
ativar as cadeias da demanda.
Segundo o ibGe, o comércio varejista
mais tradicional apresentou variação de
1,2% na passagem de junho para julho,
acima das expectativas do mercado, crescendo ainda 5,7% frente a julho do ano
passado (efeito da base de comparação
bastante achatada pela pandemia e pelas
medidas de distanciamento social). nos
sete meses iniciais de 2021, ainda de acordo
com a pesquisa, as vendas no setor aumentaram 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. no varejo ampliado,
que inclui, como já se sabe, lojas e revendas
de veículos, motos, autopeças e materiais

de construção, observou-se elevação de
1,1% entre junho e julho, na sequência de
uma redução de 2,1%, avanço de 7,1%
diante de julho de 2020 e alta de 11,4%
entre os sete primeiros meses deste ano
frente igual intervalo do ano passado.

O “efeito preço”

Considerando o comportamento acumulado entre os meses de janeiro e julho de
2021 e 2020, as receitas nominais saltaram
18,6% no varejo restrito e 24,5% no resultado
do comércio em seu conceito mais amplo.
isso significa que a variação dos preços teve
papel preponderante para explicar o crescimento das receitas. numa estimativa da coluna, quase metade do aumento das receitas
do varejo amplo veio do aumento dos preços.
no comércio mais restrito, a relação foi
maior, aproximando-se de 61% por influência
dos setores de combustíveis e lubrificantes
e supermercados. no caso dos supermercados, incluindo as grandes redes de hipermercados, o volume de vendas tem patinado
e acumula redução de 2,6% nos primeiros
sete meses do ano, com salto, no entanto, de
11,0% na receita nominal. neste caso, a alta
nos preços respondeu integralmente pelo
incremento registrado pelas lojas em seu faturamento. O setor de combustíveis conseguiu
levar suas vendas de 4,3% nos mesmos sete
meses, mas as receitas saltaram 33,0%. Assim,
o “efeito preço” explica 83% do crescimento
das receitas, o que pode ser comprovado
pelo forte aumento nos preços dos combustíveis ao longo do ano.

BALANÇO
t

2 As vendas de combustí-

veis voltaram a sofrer recuos
na comparação mês a mês,
registrandorecuos de 0,8% e
0,3% em junho e julho, mas
ainda cresceu 6,4% frente a
julho do ano passado, quando
as vendas do setor haviam
desabado 10,6%.
2 As lojas de materiais de
construção, outro setor em
forte aumento de preços pela
demanda de setores no topo
da distribuição de renda no
País, experimentaram salto
de 43,3% nas receitas, embora o volume vendido tenha
acumulado elevação de
16,6%. neste caso, os preços
mais caros explicaram praticamente 53% do crescimento das receitas.
2 As concessionárias de veículos e motos e as lojas de
peças e partes para veículos,
analisadas em conjunto, têm
registrado fortes altas neste
ano, na comparação com
2020, expressamente porque
os resultados haviam sido
muito ruins no ano passado.
em julho, a alta de 18,0% se
deu em relação a uma base
reduzida em 16,3% em 2020
(comparada a julho de 2019).
em sete meses, até julho deste
ano, o volume de vendas aumentou 25,9% e as receitas
cresceram 39,5%. no caso, os
preços tiveram influência relativamente mais baixa sobre

as receitas, estimando-se uma
contribuição de 27% aproximadamente.
2 na leitura do instituto
de estudos para o desenvolvimento industrial (iedi), as
vendas reais do comércio
varejista continuaram em
expansão, mas com intensidade um pouco menor do
que nos meses anteriores,
iniciando o segundo semestre “com performances muito heterogêneas entre os distintos segmentos do varejo.
Poucos foram os que avançaram com mais vigor”.
2 entre julho do ano passado e igual mês deste ano, cinco
setores frequentaram o terreno negativo e cinco mantiveram taxas positivas. As lojas
de outros artigos de uso pessoal e doméstico, turbinadas
pelo comércio virtual, saltaram 36,8% frente a julho de
2020, com avanço de 18,0%
para o segmento de veículos.
Combinados, os dois setores
foram responsáveis por 97,2%
do crescimento registrado
pelo volume de vendas em
todo o varejo ampliado.
2 As vendas de livros, jornais, revistas, artigos de papelaria continuaram reagindo
de forma muito negativa, tendência observada desde o começo da pandemia. em julho,
o setor sofreu baixa de 5,2%
em relação a junho deste ano

e desabou 23,2% diante de
julho de 2020 (quando já havia caído 25,1%). nos sete primeiros meses do ano, a queda
foi de 22,9%.
2 Setor mais dependente
de crédito, as lojas de móveis
e eletrodomésticos experimentaram recuo de 1,4% entre junho e julho, com tombo
de 12,0% frente a julho do
ano passado (depois de já terem encolhido 5,3% em junho, igualmente na comparação com idêntico mês de
2020).Hiper e supermercados,
com alta na inflação dos alimentos, haviam recuado
0,5% em junho e mantiveram
virtual estabilidade em julho
(mais 0,2%). Frente aos mesmos períodos de 2020, registraram-se baixas de 4,3%, de
3,0% e de 1,8% em maio, junho e julho, pela ordem.
2 As vendas em Goiás subiram mais do que a média
do País em julho, com ganhos
de 2,5% e de 2,2% para as lojas do varejo restrito e amplo,
respectivamente, na comparação entre julho e junho
deste ano. em relação a julho
do ano passado, seguindo a
mesma ordem, o ibGe anota
avanços de 5,9% e de 17,2%
(puxado, no varejo amplo,
pelo salto de 50,1% nas vendas de veículos, já que setor
de materiais de construção
encolheu 2,5%).

Governo reduz temporariamente
porcentagem de biodiesel no óleo
O Conselho nacional de Política energética (CnPe), do Ministério de Minas e energia
(MMe), aprovou, por unanimidade, a redução do teor de mistura obrigatória do biodiesel
no óleo diesel de 13% para 10%.
A mudança vale para o 82º Leilão de biodiesel, destinado ao
suprimento dos meses de novembro e dezembro de 2021.
Segundo o ministério, a re-

dução é necessária para evitar
possíveis impactos para o consumidor e reflexos em setores
como o de transporte público
e de mercadorias, além de atividades agrícolas e geração de
energia, por exemplo.
em sua justificativa, o ministério explica que o biodiesel
brasileiro tem no óleo de soja
sua maior parcela de matériaprima, com cerca de 71%, sen-

do o restante oriundo de sebo
bovino e outros óleos. Por isso,
o ministério entendeu ser necessária a medida.
de acordo com a pasta, a
decisão do CnPe de redução do
teor de biodiesel na mistura é
momentânea e temporal. A pasta espera “em breve, com as
condições adequadas”, o aumento da produção e uso dos
biocombustíveis no brasil. (ABr)
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Política é essencial para a
preservação do bioma Cerrado
Há possibilidade de
avanço nas esferas
tanto federal
quanto estadual.
Iniciativa privada
também é
essencial na
preservação
do bioma
Marcelo Mariano
O dia 11 de setembro é um
dos mais importantes na história mundial, principalmente
porque foi nessa data em que
o grupo terrorista Al Qaeda
atacou os estados Unidos em
2001, alterando os rumos da
geopolítica e as dinâmicas de
segurança internacional.
Além disso, foi em 11 de
setembro de 1973 que Salvador Allende, ex-presidente do
Chile, sofreu um golpe de estado, dando origem à ditadura
militar chilena. e é em 11 de
setembro que se comemora o
dia nacional da Catalunha,
região que busca a independência da espanha.
no brasil e em Goiás, a data
também tem sua importância.
Afinal, 11 de setembro é o dia
do Cerrado, bioma presente
em dez estados e no distrito
Federal e tido como a “caixa
d’água” do país.
O Cerrado abriga as nascentes de importantes bacias
hidrográficas e alimenta grandes aquíferos. Mais profundas,
suas raízes contribuem para
absorver e depositar as águas
das chuvas nos chamados reservatórios subterrâneos.
no entanto, especialistas dizem que, com o desmatamento,
essa riqueza hídrica está ameaçada. Segundo o site Mapbiomas Alerta, 31,2% do desmatamento no brasil em 2020
ocorreu no Cerrado, atrás apenas da Amazônia, com 60,9%.
Ainda de acordo com o

Andrea Vulcanis,
secretária de Meio
Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável, aponta
que a pasta tem
procurado
recuperar áreas
degradadas com
apoio do agro

mesmo site, 77% do desmatamento do Cerrado se dá na
região do Matopiba, que engloba Maranhão, Tocantins,
Piauí e bahia.
doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Gabriel
Tenaglia afirma à reportagem
que “o Cerrado é o bioma que
mais sofreu com intervenção
humana nos últimos 40 anos”.
Segundo ele, nos anos 1980, a
área preservada do Cerrado
era de 90% e, hoje, está em
menos de 20%.
Tenaglia reconhece que, recentemente, houve uma maior
segurança jurídica, com a implementação do Código Florestal. Para ele, porém, é preciso avançar.
na esfera nacional, Tenaglia
argumenta que o reconhecimento do Cerrado como patrimônio nacional ajudaria a
preservá-lo. na estadual, o
ideal seria intensificar os planos de bacia para definir exa-

tamente os limites da produção
agrícola. “A questão política é
essencial e os políticos precisam entender a importância
do Cerrado”, destaca.
O doutor em Ciências Ambientais diz também que
“existe uma visão equivocada
de que preservar o Cerrado
prejudica o agronegócio”. na
verdade, ressalta ele, é o contrário. “esse setor é o que
mais depende de uma gestão
sustentável do meio ambiente.
Sem água, não tem como irrigar a produção.”
em entrevista ao jornal O
Hoje, a secretária de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável (Semad), Andrea Vulcanis, afirma que a pasta tem
realizado políticas de gestão
de bacias hidrográficas.
Aliás, ela diz que as ações
junto a produtores rurais,
como as de recuperação de
áreas degradadas, têm sido
recebidas pelo agronegócio
“com compreensão”.

“Há um movimento de
avanço no setor e temos encontrado muito apoio”, ressalta a secretária. “Com esse
diálogo amplo com os setores
econômicos, a expectativa daqui para frente é positiva.”
Vulcanis destaca o trabalho
da Semad em “várias outras
frentes”, como combate ao
desmatamento e aos incêndios, inovação na área de fiscalização, estudos de impacto
e incentivos por meio do iCMS
ecológico, além de investimento em turismo sustentável e
adaptação às mudanças climáticas a fim de garantir segurança hídrica.
Quanto à articulação com
o governo federal, a titular da
Semad admite que, “de fato,
houve um recrudescimento”
nas políticas ambientais. “não
tivemos muito apoio. isso não
ajuda, mas também não atrapalha e conseguimos cumprir
nossos objetivos.” (Especial
para O Hoje)

BIOMA

Setor privado tem papel fundamental na preservação
Raphael Bezerra
em Goiás, uma das principais reservas de preservação
do Cerrado é gerenciada pela
iniciativa privada. Localizada
em niquelândia, o Legado Verdes do Cerrado é uma área de
32,5 mil hectares pertencente
à CbA - Companhia brasileira
de Alumínio, uma das empresas da Votorantim S.A.
O diretor da reservas Votorantim, david Canassa, que
administra a reserva do Legado
Verdes do Cerrado e do Legado
das águas, em São Paulo, diz
que o Cerrado tem um papel
central de ligação entre os outros biomas brasileiros.
o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana
mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas
nativas já catalogadas. A fauna tem aproximadamente 199
espécies de mamíferos conhecidas, a avifauna compreende
cerca de 837 espécies e os
números de peixes (1200 espécies), répteis (180 espécies)
e anfíbios (150 espécies) são
elevados.
Os valores também são
bastante altos para anfíbios

Preservação conta com apoio científico da Universidade Federal de Goiás e Fapeg
e répteis e, de acordo com estimativas recentes, o Cerrado
é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e
23% dos cupins dos trópicos.
no Legado Verdes do Cerrado
toda essa biodiversidade também pode conviver, de maneira harmônica, em um território com um agronegócio
significativo que se beneficia

dos recursos da natureza e
contribui com a manutenção
da fauna e flora do Cerrado.
Para Canassa o projeto de
reprodução de mudas pode
ajudar a conservar espécies
ameaçadas do Cerrado. “ no
local são cultivadas 50 espécies
diferentes, entre elas, aroeira,
angico, baru, canela-de-ema,
pitomba, guariroba, pequi e

ipê. As plantas produzidas
atendem à demanda de parceiros da reserva, instituições
e proprietários rurais, além de
prefeituras em projetos de recuperação da flora e paisagismo urbano. O Legado conta
também com um banco de sementes que reúne 2,9 milhões
de amostras de 30 espécies
para projetos de recuperação

de nascentes e reflorestamento
do Cerrado, comenta.
berço da águas, o projeto
conta ainda com o apoio de
pesquisas científicas por parte
da Universidade Federal de
Goiás (UFG) e Fundação de
Amparo à Pesquisa do estado
de Goiás (Fapeg). “ O estudo
científico de biomonitoramento é pioneiro no país ao utilizar
um peixe – o zebrafish (danio
rerio), também conhecido
como paulistinha – para avaliar a qualidade da água e sedimento dos rios. O projeto
está sendo realizado no rio
Traíras, que nasce no território
do Legado Verdes do Cerrado
e que é manancial de captação
para abastecimento público
dos 46 mil habitantes da cidade de niquelândia, no norte
de Goiás. está localizado no
trecho superior da bacia do
rio Tocantins e é um dos
afluentes pela margem direita
do rio Maranhão. Juntamente
com o rio das Almas, formam
o reservatório da Usina Hidroelétrica (UHe) de Serra da
Mesa, o maior do brasil em
volume de água, com 54,4 bilhões de m³”, completa. (Especial para O Hoje)
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Governador entrega primeiros
2 mil cartões de programa social
A medida deve
atingir 40
municípios com
um total de R$ 3
milhões investidos
na primeira etapa
do programa
Até o final de setembro, o
Governo de Goiás deve entregar 11.762 cartões do programa social voltado para
mães goianas em situação de
vulnerabilidade. A medida
deve atingir 40 municípios
com um total de r$ 3 milhões
investidos na primeira etapa
do programa.
Ao todo, r$ 219 milhões
serão destinados para atender
100 mil famílias vulneráveis.
O Governador diz que a obrigação do estado é proporcionar dignidade e qualidade de
vida para crianças. “Acredito
que cuidar de vocês é cuidar
do futuro de Goiás e de toda
sociedade”, destaca a primeira-dama, Gracinha Caiado.
Também foram entregues 521
Chromebooks a estudantes
nas duas localidades
As primeiras entregas dos
cartões contemplaram 1.023
famílias em itaberaí e 1.336
em Jaraguá. “é uma emoção
enorme ver tantas mães aqui
presentes para receber aquilo
que é obrigação do estado:
dar qualidade de vida às suas
crianças e dignidade à nossa
população”, afirmou Caiado.
O Programa Mães de
Goiás institui auxílio financeiro no valor de r$ 250 por
mês e atenderá, em todo o
estado, 100 mil mães que tenham filhos de até seis anos
de idade. O investimento total é de r$ 219 milhões, viabilizados pelo Fundo de Proteção Social do estado de
Goiás (Protege Goiás). As famílias contempladas serão
atendidas por meio de um
calendário progressivo, que
incluirá todos os beneficiários em até 10 meses.
O governador salientou
que o programa “não é um
projeto de slogan” e se ancora
em base científica. ressaltou
ainda a importância da nutrição nesta faixa etária. “é
exatamente do dia do nascimento até os seis anos de idade que a criança precisa de
ter uma alimentação adequada, ou não terá um desenvolvimento cognitivo como das
outras que foram bem alimentadas”, justificou.
“Como mãe, posso dizer
que mães são corajosas, protetoras e sempre colocam os
filhos em primeiro lugar. Por
isso, acredito que cuidar de
vocês é cuidar de nosso futuro, do futuro de Goiás e
de toda nossa sociedade”,

Primeiras
entregas
contemplou mil
famílias em
Itaberaí e mil
famíias de
Jaraguá

afirmou Gracinha. “é trabalho nosso garantir o direito
que vocês têm. ronaldo Caiado governa para cuidar de
pessoas, de vidas e para criar
oportunidades. Para que as
ações do governo cheguem
a todos, especialmente aos
que mais precisam. Para que
a vida de todos possa melhorar”, arrematou a primeira-dama.
em itaberaí, Ana Paula de
Jesus, Selma dos Santos, Claudiane do nascimento de Souza, Pamela diane Silva de Sousa, Selma raimundo de Oliveira e Stefany Lorraine Pereira de Assis foram algumas
das beneficiadas que receberam os cartões das mãos de
Caiado e Gracinha. “Vai ser
maravilhoso, é mais uma ajuda e mais alimento dentro de
casa”, disse Claudiane, mãe
de dois filhos. “Só meu esposo
trabalha e vai ser uma ajuda
bem-vinda”, afirmou Selma,
com quatro crianças em casa.
Gustavo Alves e Sara Vitória
foram os estudantes que representaram os 40 alunos do
Cepi Honestino Monteiro Guimarães, em itaberaí, agraciados com os Chomebooks.

Gestão com parcerias
Tanto Caiado quanto Gracinha fizeram
questão de reconhecer o apoio que o Governo de estado recebe dos demais Poderes e entes administrativos na execução
de ações sociais. “ninguém é dono da
verdade. Transformarei o estado se todos
alavancarem em um único sentido”, frisou o governador.
“Sozinhos, um governador e uma
primeira-dama não conseguem chegar
a ninguém”, ponderou Gracinha. neste
sentido, o presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego), deputado
estadual Lissauer Vieira complementou: “Se não fosse o esforço conjunto
do governador, Poder Legislativo e
Congresso nacional, por intermédio
dos nossos deputados federais e senadores, não estaríamos neste dia entregando esse benefício”.
“isso emociona, pois o benefício está
chegando à mão de quem precisa”, afirmou a prefeita de itaberaí, rita de
Cássia, que acrescentou: “essas mães
que aqui estão são a razão do nosso
trabalho, porque representam também
a mulher guerreira. nossa cidade e o
Governo de Goiás estão aqui para abraçá-las”. Além de receber os cartões em
mãos, as beneficiárias contam com suporte das equipes do Governo do estado
para desbloquear e utilizar o aplicativo
desenvolvido para o programa.
A ação pioneira garante distribuição

Primeira-dama Gracinha Caiado durante a entrega

de renda e busca promover segurança
alimentar, fomentar renda, oferecer melhor qualidade de vida e assegurar a permanência dos filhos na escola. “é um projeto fenomenal, que dá dignidade às famílias”, pontuou o deputado federal delegado Waldir, que também reconheceu os
avanços na segurança pública em itaberaí
e a distribuição de uniformes e Chromebooks aos alunos da rede estadual de ensino. “isso não tem em nenhum estado do
país. é dinheiro público investido no cidadão”, frisou o parlamentar.

Jaraguá

Após itaberaí, a entrega foi realizada
em Jaraguá. “Hoje tem que fazer barulho
sim, porque colocamos aqui cerca 1.300
mães com dignidade, para receber o seu
cartão e sair do estado de vulnerabilidade”,
celebrou o prefeito Paulo Vítor, que completou: “o dinheiro já está na conta, para
vocês gastarem amanhã”.
O gestor enumerou uma série de outras ações destinadas ao seu município,
num período de sete meses, como o recapeamento da GO-427 no perímetro urbano, ampliação e reforma das escolas
estaduais, restauração da igreja da Conceição, destinação de r$ 150 mil para
reforma do palco das Cavalhadas, Carreta
da Mulher e a abertura de 10 leitos de
UTi no Hospital estadual de Jaraguá dr.
Sandino de Amorim (Heja). “nunca houve
na história um governo que tratou uma
cidade como está tratando Jaraguá, com
tantos recursos e obras que estão para
acontecer”, reconheceu.
no município também foram entregues
481 Chromebooks e um par de óculos,
com tecnologia israelense, destinado a
pessoas com deficiência visual. “nasci
sem enxergar, mas sei fazer de tudo.
Quero agradecer ao governador e dona
Gracinha, pelo que estão fazendo por nós
e pela educação inclusiva”, agradeceu Samuel idelfonso, 17 anos, aluno do Centro
de ensino em Período integral São José.
(Raphael Bezerra, especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Hora de voLTar aos gramados
Bruno Corsino/ACG

Desde o empate contra o Internacional,
foram 14 dias de preparação para o
Atlético Goianiense até o duelo contra
Corinthians neste domingo, em Goiânia
Felipe André
Após 14 dias o Atlético Goianiense volta aos gramados.
Com o jogo adiado no último
final de semana diante do Flamengo, o rubro-negro teve
uma preparação ainda maior
para duelar contra o Corinthians, neste domingo (12), às
18h15 (horário de brasília), no
estádio Antônio Accioly, onde
os goianos não vencem já tem
sete partidas consecutivas. O
confronto é válido pela 20ª rodada da Série A.
“Ficar um período longo
sem jogar você perde um pouco do ritmo de jogo e da competitividade, mas estávamos
precisando desse tempo para
fazer alguns treinos aquisitivos,
alguns ajustes, recuperar os
jogadores fisicamente, para
deixar todos em condição de
igualdade e fomentar a competição interna. entendo que
aproveitamos bem esse período, alguns jogadores estavam
com número alto de jogos, treinamos muito a bola parada e
esse período foi um privilégio,
já que em outubro e novembro
temos a possibilidade de fazer
17 jogos em dois meses. Temos
a expectativa de transferir para
dentro do campo tudo isso”,
analisou eduardo barroca.
O treinador eduardo barroca para essa partida não vai

contar com dois atacantes:
André Luis e Janderson. Assim
como aconteceu no primeiro
turno e no duelo entre as equipes pela Copa do brasil, os jogadores possuem contrato
com o Corinthians e por uma
questão contratual não podem
enfrentar os paulistas, o que
pode significar mudanças significativas no time titular do
Atlético Goianiense.
Com o retorno de natanael,
que não enfrentou o internacional duas semanas atrás, Arthur Henrique e igor Cariús
brigam por uma vaga na “dobradinha” pela esquerda. na
outra ponta, eduardo barroca
pode repetir também uma dobradinha e escalar dudu com
Arnaldo, ou pode manter apenas o segundo nome e então
adicionar rickson entre os titulares ou um dos outros pontas: Toró ou ronald.
Com um exame agendado
para esta sexta-feira (10), e na
espera pelo resultado, o meia
Marlon Freitas segue por tempo indeterminado como ausência. O atleta que não entra
em campo desde o fim de julho,
após o duelo contra o Santos
na Vila belmiro, e então vem
sendo substituído por Gabriel
baralhas, que permanece como
titular diante do Corinthians.
As duas equipes já se enfrentaram em três oportuni-

Sem Janderson e André Luis, Zé Roberto é a única peça garantida no ataque atleticano
dades nesta temporada e a
vantagem é ampla para o Atlético Goianiense. no primeiro
turno da Série A, o rubro-negro
bateu os paulistas, na neo Química Arena, com gol de Zé roberto. Pela Copa do brasil, na
terceira fase, uma vitória e um
empate que classificou os goianos para as oitavas de final.

Corinthians

Apresentado e treinando
normalmente, o meia-atacante
Willian deve ser titular e fazer
sua reestreia pelo Corinthians,
clube onde foi formado. O jogador que passou anos no futebol ucraniano e inglês, retornou ao time paulista como
a última peça do “quarteto”
de reforços badalados para o
treinador Sylvinho, se juntando a Giuliano, renato Augusto

e roger Guedes.
O time paulista não vai
contar com o zagueiro Gil,
suspenso, com isso seu substituto será raul que vai formar
dupla de zaga com João Victor,
que esteve no Atlético-GO em-

prestado na última temporada. O atacante Jô foi liberado
de um treinamento ao longo
da semana, devido ao falecimento do sogro, mas foi relacionado e deve ser titular. (Especial para O Hoje)

FICHA
téCnICa
t
Atlético-GO

Corinthians

x

Data: 12 de setembro, 2021; Horário: 18h15 (de Brasília);
Local: estádio antônio accioly, em Goiânia-Go; Árbitro:
antonio Dib moraes de sousa (PI); Assistentes: rogério de
oliveira Braga (PI) e márcio Iglésias araújo silva (PI); VAR:
heber roberto lopes (sC)
Atlético-GO: Fernando miguel; arnaldo, Wanderson, éder e Igor Cariús (arthur henrique); Willian maranhão, Gabriel Baralhas e João
Paulo; natanael (Dudu), rickson
(toró) e Zé roberto
Técnico: eduardo Barroca

Corinthians: Cássio,
Fagner, João Victor, raul
Gustavo e Fábio santos;
Gabriel, Giuliano e renato augusto; Willian,
róger Guedes e Jô
Técnico: sylvinho

SÉRIE B

Goiás e CRB fazem confronto em duelo direto no G-4
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

neste sábado (11), acontece um duelo direto no G-4
da Série b. Crb e Goiás, respectivamente segundo e terceiro lugar, se enfrentam no
estádio rei Pelé, às 21 horas.
independente de derrota de
alguma das equipes, ela não
sairá da zona de classificação
para a Série A.

FICHA
téCnICa
t
CRB

Data: 11 de setembro de 2021. Horário e local: 21 horas,
estádio rei Pelé, maceió. Arbitragem: salim Fende Chavez
(sP); Assistentes: luiz alberto andrini nogueira (sP) e
evandro de melo lima (sP); Quarto árbitro: Francisco Carlos do nascimento (al)

Goiás

Após o empate em casa
diante do Cruzeiro, o Goiás
tenta manter sequência de oito
jogos sem perder e de quebra
permanecer no G-4. Para isso,
o clube terá uma missão difícil
neste sábado (11), ao enfrentar
o Crb, atual vice-líder, no estádio rei Pelé.
“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

Goiás

x

Esmeraldinos fizeram último treino em Goiânia antes de viajar
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”, disse o
meia élvis.
O treinador Marcelo Cabo
não contará com dois laterais
para o confronto, afinal, Apodi
e Artur receberam o terceiro

amarelo contra o Cruzeiro e
desfalcam a equipe cumprindo suspensão automática. Assim, provável que diego assuma a lateral-direita e dadá
belmonte fique na posição do
atacante. na esquerda, Hugo
deve retornar. Caso não, podemos ter o retorno de Jefferson ao time titular.
Pendurados no Goiás estão:
o trio de zagueiros reynaldo,

Goiás: tadeu; Dieguinho, David
Duarte, reynaldo, hugo (Jefferson); rezende, Caio Vinícius,
Dadá Belmonte (luan Dias), élvis; alef manga e nicolas
Técnico: marcelo Cabo

CRB: Diogo silva; reginaldo,
Gum, Caetano, Guilherme romão; marthã, Wesley (Jean Patrick) e Diego torres; Jajá, Pablo Dyego e Júnior Brandão
Técnico: allan aal

david duarte e iago Mendonça,
o lateral-esquerdo Hugo e os
atacante diego e nicolas.

mento, ficou constatado que
tem condições de jogo e não
deve ser desfalque.
Quem deve seguir no time
é o volante Wesley, que foi
titular diante do Confiança
e um dos destaques da equipe e deve ser mantido. Jean
Patrick ainda disputa posição, mas hoje corre por fora.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

CRB

Para o confronto deste sábado (11), o técnico Allan
Aal não deve fazer mudanças
em relação ao último jogo.
O zagueiro Gum sentiu um
desconforto na panturrilha
direita, mas após o trata-

SÉRIE D

Aparecidense enfrenta Caldense em jogo de ida da 2ª fase
único goiano restante no
brasileiro da Série d, a Aparecidense entra em campo neste
sábado (11) para enfrentar a
Caldense. A partida é válida
pela segunda fase da competição e o jogo de ida do clube
goiano acontece às 16 horas,
no estádio ronaldão.

Aparecidense

A Aparecidense terminou
a fase de grupos em primeiro
lugar no grupo 5 e com isso,
terá pela frente a Caldense,
que ficou somente em quarto
no grupo 6. O time goiano
decide em casa, mas a primeira partida fora pode influenciar o confronto no jogo

de volta, em Aparecida.
“Continuar fazendo o trabalho, continuar fazendo nosso jogo. Agora são dois jogos
importante contra um adversário e a gente precisa estar
num nível de concentração
grande para não errarmos. O
time que erra menos, vence,
mas temos que continuar nosso jogo na parte ofensiva, com
qualidade para sermos merecedores da classificação”,
disse o Thiago Carvalho.
Para isso, Thiago Carvalho
deve apostar em uma equipe
mais ofensiva visando fazer
um resultado positivo ainda
no primeiro jogo. O treinador
contará com o retorno do la-

teral-esquerdo Gabriel rodrigues e o meia rodriguinho,
que cumpriram suspensão na
última rodada, além dos atletas
que foram poupados no último
jogo da fase de grupos.

Caldense

A equipe mineira que começou embalada na Série d,
chegando a assumir a vice-liderança do grupo 6, caiu de
produção na reta final e acabou
terminando em quarto lugar,
assim, enfrentando a Aparecidense em dois jogos, o primeiro
sendo em seus domínios.
Para o confronto de ida, o
treinador Marcus Paulo deve
fazer algumas alterações na

equipe e a Caldense terá um
importante desfalque na sequência da Série d. Afinal, o
atacante Gabriel Santos, arti-

lheiro do clube e da competição
com treze gols, foi negociado
com o Ceará. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

FICHA
téCnICa
t
Caldense

x

Aparecidense

Data: 11 de setembro de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio ronaldão. Arbitragem: Wasley do Couto leão (rr); Assistentes: alex sandro Quadros thomé (rr) e marcio Duarte dos
santos (rr); Quarto árbitro: adriano de assis miranda (sP)
Aparecidense: Pedro henrique;
rafael marcos, rafael Goiano, Vanderley, rodrigues; Bruno henrique, rodriguinho, robert; samuel,
alex henrique e Pedro marinho
Técnico: thiago Carvalho

Caldense: João Paulo; João
Vitor, morais, rodolfo, Caio
ribeiro; Geisandro, Guilherme Borges, lucas silva; Patrick Valverde, Gabriel Braga e luan Gabriel
Técnico: marcus Paulo
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Embalou no oBa

Afonso Cardoso

Jogando em casa,
Vila Nova derrota o
Náutico e
conquista segundo
triunfo consecutivo
em sua casa
Breno Modesto

O Vila nova conquistou
sua segunda vitória consecutiva no estádio Onésio brasileiro. em jogo válido pela 23ª
rodada da Série b do Campeonato brasileiro, o time comandado pelo técnico interino Higo Magalhães bateu o
náutico por 1 a 0, na última
sexta-feira (10). O único gol
da partida foi marcado pelo
atacante Clayton, no finalzinho do primeiro tempo.
Com o resultado, o Tigre chega aos 26 pontos e sobe para a
14ª posição na tabela de classificação da Segundona.

O jogo

A partida no ObA começou
num ritmo mais lento, com
as duas equipes se estudando
bastante. A primeira chegada
aconteceu aos cinco, quando
Alesson foi mais esperto que
a defesa pernambucana, que
cobrou um lateral nos pés do
camisa 11, que disparou a
bomba. Sem muitos sustos, o
Alex Alves encaixou e ficou
com a bola.
na marca de 18 minutos, o
goleiro Georgemy fez uma das
defesas mais bonitas da noite.
O volante djavan aproveitou
a sobra de um lateral pela esquerda e encheu o pé, buscando o ângulo do arqueiro vilanovense, que precisou se esti-

Com gol do atacante Clayton, o Tigre bateu o Timbu, no OBA, por 1 a 0
car todo para fazer uma ponte
e evitar que o Timbu pulasse
na frente.
O Tigre voltou a aparecer
em dois lances seguidos. O
primeiro, aos 20, quando Arthur rezende arriscou de fora
da área. Porém, o chute sem
forças acabou ficando com
Alex Alves. e depois, com 23,
após um escanteio no primeiro pau cobrado pelo próprio
camisa 8, que colocou na cabeça de rafael donato. O zagueirão subiu mais alto que
a defesa dos visitantes e cabeceou firme. A finalização
passou com perigo.
A “temperatura” do confronto esfriou após tais chegadas e só voltou a esquentar
no finalzinho da primeira eta-

pa, quando o Colorado conseguiu tirar o zero do placar.
Aos 47, Clayton foi lançado em
profundidade e viu a zaga do
Timbu, pedindo impedimento,
ficar parada. O centroavante
se aproveitou, partiu em disparada e, de frente para o gol,
não perdoou. Mandou no cantinho de Alex Alves.
na etapa complementar, as
equipes demoraram a chegar
ao ataque com perigo. O primeiro grande momento veio
somente aos 24 minutos, quando
Arthur rezende, em cobrança
de escanteio, assutou Alex Alves.
num levantamento bem fechado, a bola cobrada pelo volante
passou, sem desvio, muito próxima ao gol alvirrubro.
A tensão pelo resultado po-

sitivo deixou o clima quente
no ObA, com as equipes truncando bastante o duelo e fa-

FICHA
téCnICa
t
Vila Nova 1x0 Náutico
Data: 10 de setembro de 2021. Horário: 21h30. Local: estádio
onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Gol: Clayton
(47’/1t) - VIl. Árbitro: rodrigo Batista raposo (DF). Assistentes:
lehi sousa silva (DF) e lucas Costa modesto (DF). VAR: rodrigo
Carvalhaes de miranda (rJ)

Criada em 2009, a Série d
do Campeonato brasileiro, que
está, atualmente, em sua 13ª
edição, ganhou, pela primeira
vez em sua história, um álbum
de figurinhas para chamar de
seu. idealizado e editado pelo
colecionador Jodson Júnior, de
Santa rita, na Paraíba, o projeto foi desenvolvido em parceria com a editora innova e
o perfil “esporte & Coleções”.
Segundo Jodson, a ideia veio
após o sucesso do lançamento
do primeiro álbum da história
da Série C, em 2019. Com o
êxito alcançado no livro da
Terceirona, o colecionador conta que decidiu expandir seus
sonhos e “abraçar” a divisão
menos badalada do futebol
brasileiro. “Como colecionador
e amante de álbuns de futebol
nacional, sempre quis deixar
um legado.
Foi quando, em 2019, resolvi trabalhar para lançar o
primeiro álbum da Série C do
futebol nacional. O sucesso foi
assustador, me obrigando a
continuar sonhando com outros projetos. este ano, finalmente, após trabalhar forte,
consegui realizar o sonho de
muitos colecionadores e torcedores que desejavam tanto
o primeiro álbum da Série d.
embora seja uma divisão menos badalada, está sendo um
sucesso”, disse Jodson.
de acordo com Jodson, os
clubes procurados por ele se
mostraram animados e lisonjeados com a iniciativa do colecionador, que resolveu produzir
apenas 200 unidades do álbum,
sem nenhum fim lucrativo.
“90% dos clubes que rece-

Reprodução/Instagram/Campinense Clube

Náutico: alex alves; hereda
(Giovanny), rafael ribeiro, Camutanga e Bryan; Djavan (matheus trindade), rhaldney (Juninho Carpina), luiz henrique
(thássio) e Jean Carlos; Vinicius
e Paiva (Álvaro).
Técnico: marcelo Chamusca

Vila Nova: Georgemy; moacir,
rafael Donato, renato e Bruno
Collaço; Dudu, Pedro Bambu
(renan mota) e arthur rezende
(alan Grafite); Kelvin (nico
maná), Clayton (tiago real) e
alesson (Willian Formiga).
Técnico: higo magalhães

Série A

COLECIONISMO

Série D ganha seu primeiro
álbum de figurinhas

zendo muitas faltas. Porém,
sem nenhuma grande finalização. (Especial para O Hoje)
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29.8
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Série B

O álbum da Série D é produzido pela Editora Innova
beram o meu contato, se surpreenderam. estes clubes se
mostraram animados e lisonjeados, por estarem fazendo
parte de um item histórico.
não houve lucratividade. Apenas 200 exemplares foram
produzidos, e os valores que
os colecionadores pagaram,
serviram para os custos gráficos. em termos de procura,
sim, foi um sucesso assustador”, conta Jodson.
Com o intuito de deixar um
legado às próximas gerações,
Jodson descreve como “incrível” a sensação de ser o criador
de algo que leva alegria a outras pessoas e confessa que,

por conta de todo o sucesso,
sua “ficha” ainda não caiu.
“A vida passa muito rapidamente. deixar um legado
para as próximas gerações de
colecionadores é o objetivo. A
sensação de podermos ter a
oportunidade de criar uma coleção é absurdamente incrível.
Saber que as ideias, que saíram
da sua cabeça, viraram realidade é que está trazendo alegria e satisfação para outras
pessoas do seu meio. Às vezes,
parece não cair a ficha que
tudo aconteceu, e que está sendo um sucesso”, finalizou Jodson. (Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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Fotos: Nathan Sampaio

CIDADES

Solteiro e vacinado, Santiago é um dos adeptos de aplicativos de relacionamento. Ele disse que agora se sente mais confiante para usar a ferramenta

Match da vacina: imunização
vira atrativo em apps de namoro
A ressocialização após parte da população se vacinar tem ajudado até nos encontros amorosos
Nathan Sampaio
As relações afetivas movem o mundo e, consequentemente, a economia também.
dificilmente alguém vai a algum lugar sozinho, principalmente quando os locais são
bares e baladas. Conhecer alguém também envolve a ida
a estes lugares, mesmo com
o uso de aplicativos de relacionamento, o ponto de encontro é, quase sempre, um
lugar marcado para o ‘date’,
termo conhecido e que significa encontro em inglês.
Apesar disso, em tempos
de combate à pandemia da
Covid-19, muitos meses se passaram com medidas restritivas oficializadas por decretos
impedindo a abertura de locais que pudessem propagar
a doença. Mas então as vacinas surgiram como a solução
para os problemas da humanidade e, consequentemente,
dar uma forcinha nos relacionamentos, afinal, as pessoas vacinadas provavelmente gostariam de se relacionar
com outras imunizadas, principalmente as solteiras.
Com isso, muitas pessoas
começaram a publicar em seus
perfis de aplicativos quando
estão vacinadas. neste sentido,
o aplicativo de paquera innerCircle resolveu facilitar o esquema. Além de favorecer os
encontros virtuais, o app per-

tendente foi a advogada Priscila Gontijo, 29 anos. ela lembrou que para as mulheres,
os relacionamentos são sempre
mais difíceis, ainda mais em
tempos de pandemia. “Vivemos
com medo de assediadores,
misóginos, até de estupradores,
né? Agora temos mais essa
preocupação, além de conhecer bem a pessoa e suas referências, amigos em comum
etc. Agora fico de olho se a
pessoa está vacinada e, principalmente, não é antivacina,
por exemplo”, respondeu.
Além de facilitar os encontros, apps permitem indicar quem está imunizado
mite indicar quem está imunizado contra o vírus. Um selo
indica os adeptos da vacina e
em qual fase da imunização
se encontra: “Totalmente vacinado”, “esperando a segunda
dose”, “esperando minha vez
para vacinar” e, até mesmo,
“não vou me vacinar”.
essa iniciativa é pioneira
no brasil e promete ajudar a
aproximar (ou afastar) pessoas, conforme a linha de
pensamento quanto ao processo de saúde. “é um assunto
sobre o qual todos estão falando. de abril para maio,
percebemos um aumento de
35% nas menções à palavra
'vacina' nas conversas, justamente quando as gerações
mais jovens estão tomando

suas primeiras doses”, explicou o CeO e fundador do aplicativo, david Vermeulen,
completando que “o selo dá
mais transparência nas conversas entre os solteiros”.
O modelo e administrador
Santiago Freitas, 23 anos, é
um dos adeptos de aplicativos
de relacionamento. Solteiro,
ele disse que agora que está
vacinado, se sente mais confiante para usar a ferramenta.
“Antes, com a pandemia e sem
vacina, não dava para não ficar preocupado, e relacionamentos eram a última preocupação. Foquei nos estudos,
manter o emprego, me cuidar
e cuidar dos próximos para
que eu não perdesse ninguém
para a Covid”, disse ele.

O administrador afirmou,
ainda, que sabe que a pandemia não acabou, mas que continua tomando os cuidados
necessários para evitar o contágio pelo coronavírus. “Quando eu decido instalar um aplicativo de relacionamento, a
vacinação é, com certeza, uma
das coisas que eu procuro saber sobre a pessoa, pois sabemos que é possível se contaminar menos vacinado então, assim como não quero
botar a minha vida em risco,
também não quero fazer isso
com ninguém, caso eu tenha
Covid e seja assintomático,
por exemplo”, concluiu.
Outra pessoa que afirmou
utilizar aplicativos de namoro
de olho na vacinação do pre-

Goiás e Goiânia

referente à primeira dose,
foram aplicadas 4,3 milhões
doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o estado. em
relação à segunda dose, foram
vacinadas mais de 2 milhões
pessoas. Ou seja, cerca de 30%
dos goianos acima de 18 anos
já estão vacinados.
Já a prefeitura de Goiânia
anunciou esta semana que a
capital ultrapassou a marca
de meio milhão de pessoas
completamente imunizadas
contra a Covid-19. O total de
503.336 pessoas receberam a
segunda dose ou a dose única
da vacina, o que equivale a
43,05% da população acima
de 18 anos. Ao todo, 80% da
população foi vacinada com
pelo menos a primeira dose,
o que representa um total de
mais de 936 mil pessoas.

Atividades em grupo voltam com cuidados redobrados
Além dos aplicativos que
promovem a interação social
e o retorno de atividades presenciais a dois, a vacinação
contra Covid-19 em alta também permite que grupos de
amigos voltem a se encontrar
pela cidade para compromissos de lazer como ida a clubes
e bares ou mesmo praticar
esportes. é o caso do advogado, André Antunes de Paula,
de 25 anos, que já se vacinou
com uma dose, e tem pedalado com um grupo de amigos
em Goiânia.
Para André, foi uma das
atividades mais seguras que
tem conseguido fazer, toman-

do os cuidados de sempre.
“eu e alguns colegas decidimos sair pra pedalar semanalmente e essa atividade faz
com que a gente consiga se
divertir, se exercitar, manter
a distância apropriada, mas
sempre contando com o álcool
em gel e usando máscara”,
afirmou. O advogado completou, ainda, que o ciclismo tem
o ajudado a manter uma rotina saudável, além de proporcionar desafios. “Hoje já
consigo pedalar dezenas de
quilômetros por semana”.
O auxiliar administrativo,
Maycon douglas Santana ribeiro - conhecido como Mike

- 28 anos, também faz parte
de um grupo que pratica queimada em uma quadra do Setor
Sul, em Goiânia, e que já está
completamente vacinado por
trabalhar na área da Saúde.
“A Queermada começou em
2019, mas tivemos a pandemia
e ficou um bom tempo parada,
já que não havia a vacina.
Agora, porém, estamos retornando aos poucos, com a quantidade limitada de jogadores
e mantendo os protocolos de
segurança”, garantiu.
Mike disse, também, que
no grupo de um aplicativo
de mensagens onde os jogos
são marcados, as orientações

são repassadas e reforçadas
semanalmente. “nós deixamos claro que a continuidade
dos jogos depende do respeito
às regras, pois a pandemia
não acabou. nas atividades
pedimos que ninguém tire a
máscara em nenhum momento (só para beber água e rapidamente), que levem suas
próprias garrafinhas de água,
que levem álcool e que evitem
contato físico”, pontuou.
Por fim, Mike lembrou que
o retorno da Queermada é
mais do que uma atividade
física ou uma competição, é
uma forma de inclusão e apropriação de um movimento que

envolve pessoas LGbTQiA+.
“A Queermada é muito importante e traz uma força,
uma energia incrível para todos, além de ser divertido.
Muitas pessoas que começaram a participar dos jogos garantiram que melhoraram em
vários aspectos suas vidas, fizeram novas amizades, começaram a praticar mais exercícios físicos, se sentiram mais
incluídos em geral”, concluiu
o auxiliar administrativo, completando que todo esse processo é levado em consideração, mas sem esquecer a importância do combate a Covid-19. (Especial para O Hoje)
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Projeto contra terrorismo
obtém substitutivo para alteração

Equipes buscam por pessoas com doses em atraso

Cresce rejeição
de goianos que
não tomaram
segunda dose
Maiara Dal Bosco
Mais de 370 mil goianos não compareceram aos
postos de vacinação para tomar a segunda dose da
vacina contra a Covid-19 em Goiás, de acordo com a
Secretaria estadual de Saúde de Goiás (SeS-GO). no
mês passado, conforme noticiado pelo jornal O Hoje,
eram 214 mil goianos que não teriam completado a
imunização principalmente por motivos de recusa ou
de localidade. na Capital, somente em agosto, eram
cerca de 5.900 pessoas em situação de atraso.
em Goiás, desde o mês de agosto, os municípios estão
autorizados por resolução, a destinar as doses reservadas
à segunda etapa da imunização à atendimento ao público
caso haja atraso de mais de 20 dias. Segundo a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, caso o
município avalie que o percentual de não comparecimento
para a segunda dose se dê realmente pela recusa da
vacina, uma medida que pode vir a ser tomada é a exigência da carteira vacinal para participação de determinadas atividades – o chamado “Passaporte da Vacina”.
em Goiânia, o projeto de lei sobre o assunto foi apresentado na Câmara Municipal no final do mês passado.

Busca ativa

Ao jornal O Hoje, o Superintendente em Vigilância
em Saúde de Goiânia, Yves Mauro Ternes, explicou que
esse número é resultado de um cruzamento de dados
que vem sendo realizado e que a SMS e as equipes já
estão realizando busca ativa desde o início de agosto
para localizar quem está com a segunda dose atrasada.
“é muito difícil fazer essa avaliação [de quantas pessoas
estão com a segunda dose atrasada], porque o paciente
pode receber a primeira dose em um município e a segunda dose em outro. Além disso, a dose pode não ter
sido registrada. São várias variáveis que prejudicam a
mensuração de quem ainda não recebeu a segunda
dose da vacina”, explica o Superintendente.
de acordo com a pasta, assim que notado o atraso
da vacinação, a equipe de orientação primária busca
nos registros e entra em contato via telefone para localizar essas pessoas em situação de atraso vacinal.

Sem agendamento

neste sábado (11), a Prefeitura de Goiânia continua
vacinando pessoas com idade acima de 18 anos e sem
necessidade de agendamento, como tem acontecido
desde a última quinta-feira (09). A não necessidade do
agendamento visa atender as pessoas que não conseguiram agendar a vacinação pelo aplicativo ou pelo
site da prefeitura ou, ainda, quem não têm carro para
ir ao drive-thru receber o imunizante. na quinta-feira
(09), 10.097 pessoas procuraram os postos de vacinação,
sendo 4.522 para 1ª dose e 5.575 para a 2ª dose.
neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
de Goiânia disponibiliza 18 locais para aplicação de
primeira dose e outros cinco para segunda dose, destinada a quem está com data prevista no cartão para
hoje (11) ou em atraso e precisa completar o esquema
vacinal. “nas unidades, estamos distribuindo senhas
conforme a capacidade de atendimento de cada uma e
o horário de funcionamento das unidades é das 8h às
16h”, explica o secretário de Saúde de Goiânia, durval
Pedroso. ele destaca ainda que receber a segunda dose
é de extrema importância para completar o esquema
vacinal e, assim, controlar a pandemia da Covid-19. “é
salutar que as pessoas completem seu esquema vacinal,
pois só com uma dose não há possibilidade de proteção
contra a Covid-19”, pontua.
O drive-thru do shopping Passeio das águas continua
aplicando a primeira dose sem agendamento, com a
capacidade de atendimento para 2 mil senhas e horário
de funcionamento a partir das 8h. Já as gestantes e
puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) que
precisam completar o ciclo vacinal, podem procurar
os pontos de vacinação que oferecem a segunda dose
da Pfizer, sendo quatro locais disponíveis neste sábado.
(Especial para O Hoje)

Foi registrado o substitutivo ao Projeto
de Lei 1595/19, que trata de ações contra
terroristas. Porém, há tendência de pedido
de vista diante da complexidade e polêmica
do tema. Governistas e agentes de segurança
pública dizem que a intenção é prevenir o
País diante de ameaças terroristas externas
e internas, enquanto a oposição aponta riscos de criminalização das manifestações e
movimentos sociais. Após seis audiências
públicas com defensores e críticos da proposta na comissão especial, o deputado
Sanderson decidiu acolher algumas sugestões apresentadas. Uma delas altera a Lei
de Acesso à informação para permitir que
as autoridades responsáveis pela execução
de ações contraterroristas tenham acesso
irrestrito às informações de infraestrutura

e a informações classificadas como sigilosas.
O relator também estende a aplicação das
ações contraterroristas à prevenção e à
repressão de atos preparatórios de terrorismo previstos em lei (Lei 13.260/16). Também prevê que tais ações incluem a “análise
de fluxos imigratórios, a fim de evitar formação de células terroristas, infiltração
ou homizio de elementos terroristas”. Sanderson ainda incluiu a possibilidade de
ações contraterroristas em navios ou aeronaves do brasil, com presença de brasileiros. essa hipótese de ações dentro e fora
do território nacional já estava prevista
no texto original, mas restrita a instalações
de missões diplomáticas e repartições consulares brasileiras no exterior, “em conformidade com o direito internacional”.

Periculosidade óbvia
A Oitava Turma do TST
rejeitou o recurso de revista
contra decisão que concedeu o adicional de periculosidade a um auxiliar de
serviço de campo que fazia
transporte de explosivos.
Segundo o colegiado, mesmo ausente a perícia técnica, havia elementos nos
autos que comprovavam as
condições de risco a que o

empregado ficava exposto. A relatora do recurso
de revista, ministra dora
Maria da Costa, explicou
que o artigo 195, parágrafo
2º, da CLT considera obrigatória a determinação da
realização de prova pericial
em pedidos de adicional de
insalubridade ou de periculosidade, embora o laudo
não seja vinculante.

Paridade de gênero
O Plenário do CnJ aprovou por unanimidade a recomendação
CnJ
n.
85/2021 com o objetivo de
que os tribunais observem
a composição paritária de
gênero na formação das comissões organizadoras e das
bancas examinadoras nos
concursos públicos que rea-

lizarem para ingresso na
carreira da magistratura. O
texto teve como base dados
levantados na pesquisa nacional “A Participação Feminina nos Concursos para
a Magistratura“, realizada
pelo departamento de Pesquisas Judiciárias (dPJ/CnJ)
junto às cortes brasileiras.

Senado comemora 150 anos
da Lei do Ventre Livre
O memorial do Senado
lembra que, neste mês, a
Lei do Ventre Livre completa 150 anos. Uma das
precursoras da Lei áurea,
a norma determinou que,
de 28 de setembro de 1871
em diante, as mulheres escravizadas dariam à luz apenas bebês livres. de acordo
com a lei, não nasceria mais
nenhum escravizado em
solo brasileiro. Os deputados
aprovaram o projeto da Lei
do Ventre Livre em três meses e meio. Os senadores,
logo depois, em apenas três
semanas. A lei foi imediatamente sancionada pela
princesa isabel, que dirigia

o império em razão de uma
viagem de d. Pedro ii ao
exterior. — Congratulo-me
convosco pela lei que decretastes a bem da extinção
gradual do elemento servil
— discursou a princesa regente aos deputados e senadores. — esta reforma
marcará uma nova era no
progresso moral e material
do brasil. Tenho fé que seremos bem-sucedidos, sem
prejuízo da agricultura, nossa principal indústria, porque esse cometimento é a
expressão da vontade nacional inspirada pelos mais
elevados preceitos da religião e da política.

Por que não
pairam as
mesmas dúvidas
sobre a
utilidade dos
juízes?
A Turma de Uniformização de Jurisprudência do
Estado de Goiás admitiu Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
(IRDR) para avaliar a necessidade de representação
por advogado em realizações de acordo, homologação e fixação de multa por
descumprimento. A relatora
do voto – acatado à unanimidade – foi a juíza Rozana
Fernandes Camapum.

RÁPIDAS

t

2 Relações suspeitas - TJSP investiga elo entre advogado e juiz que absolveu PMs
acusados de estupro.
2 STJ – Proibição de substituição da pena por causa
de reincidência só ocorre em
crimes idênticos.

Campanha Antirrábica já vacinou
63 mil animais em Goiânia
Goiânia realiza mais um
dia de ação da Campanha de
Vacinação Antirrábica para
cães e gatos neste sábado
(11). desta vez, a região noroeste terá 54 postos disponíveis para receber os animais que poderão receber a
dose das 8h às 17h, sem a
necessidade de agendamento.
desde o início da campanha,
já foram vacinados 63.360 caninos e felinos.
A campanha é direcionada
a cães e gatos a partir de três
meses de idade e é ideal para
proteger contra a raiva animal
e, consequentemente, a raiva
humana. A vacinação é uma
das principais ações de controle da doença em áreas urbanas e é feita de forma anual.

A região Noroeste terá 54 postos disponíveis para os animais
Caso não exista a possibilidade de levar o animal a algum
posto para receber a vacina, a
pessoa deverá entrar em contato com o Centro de Zoonoses
e marcar uma visita à resi-

dência, ligando em um dos números: 3524-3131 / 3524-3124
/ 3524-3125. não será permitida
a retirada de doses para fazer
aplicação em casa, por motivos
de segurança e conservação.
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Baixa produção do milho
ameaça oferta de pamonhas
Jota Eurípedes

Secretaria de
Agricultura
reconhece que
houve uma queda
de 30% da safra
Yago Sales

Pamonharias registram um aumento no preço do produto de até 25%. Outros derivados do milho também tiveram alta
Yago Sales

A produção do milho tem
sofrido atipicamente, o que
preocupa produtores e, principalmente, revendedores de
derivados. A queda de 30% na
safra do grão acabou minando
o milho no mercado interno
para o consumidor final, e resultou em aumento dos preços
e pouca oferta do produto para
produção dos derivados. O que
gerou uma reação em cadeia
e pamonharias da Capital, por
exemplo, registram um aumento no preço do produto
de até 25%.
embora a Secretaria de
estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SeAPA)
garanta que a situação está
sob controle, o órgão reconhece que houve uma queda
de 30% da safra. “esta queda
da produção acabou tirando
o produto do mercado. é bom
lembrar que o milho da pamonha é diferente do milhão
grão. de qualquer forma, geralmente o milho pamonha
aumenta o preço com defensivos, fertilizantes e a semente, o que gera custo de produção. e, com isso, há o aumento do preço na ponta”,
destaca o superintendente de
Produção rural Sustentável
da Seapa, donalvam Maia.
Ainda segundo Maia, outro
problema é a chuva que cortou
mais cedo. “normalmente, o
produtor planta primeiro a
soja e depois, na segunda safra,
o milho. Mas, por causa da
chuva, a colheita atrasou a
produção do milho”, explicou.
Pamonheiro há 29 anos em
feiras da Capital, Volney Cipriano de Moraes, 47 anos,
não conseguiu comprar milho
no fim de semana passado e
deixou de montar a barraca

mais. Minha pamonha perdeu
a qualidade e as pessoas estão
reclamando. Mas o goiano
gosta demais de pamonha e
não aguenta ficar sem. Mas
pode ficar”, disse ele.

Outros derivados

José reclama do valor do milho para a produção das pamonhas
na feira do Pedro Ludovico,
no último domingo (5). e fez
falta. “estamos passando apertado. O [milho] que acha não
presta, está ruim. O milho vem
brocado, podre. Milho que não
rende massa. ele não é muito
bom”, reclama Volney.
Acostumado a vender cerca
de 600 pamonhas num domingo, Volney disse que, no início
desta semana, conseguiu espigas suficientes para fazer 25

pamonhas “Liguei para mais
de 20 lugares e não achei. Vou
ter que aumentar, de r$7 para
r$ 8 o preço da pamonha. e
esse aumento de r$ 1 não faz
nem cócegas para o custo da
minha produção”, calcula.
no mesmo período do ano
passado, Volney desembolsava r$ 25 na mão de milho
(40 espigas), mas os fornecedores têm cobrado r$ 70. “e
vêm umas espigas ruim de-

Outro feirante, José Alves
Silva neto, 40 anos, reclama
do valor que tem desembolsado para conseguir garantir
a qualidade de um dos produtos mais vendidos em sua
banca na feira da Lua: a cachapa. “eu vendo uma média
de 30 hoje. Mas já vendi mais
de 100”, conta. “Olha, eu tive
de aumentar o preço para r$
20 mesmo com a reclamação
do cliente”, afirma. A pamonha também tem saído muito
pouco. “O público aqui é mais
exigente. Paga mais, mas exige qualidade. Mas com essas
espigas, a situação fica difícil.
é possível que falte pamonha
como nunca antes em Goiânia”, acredita.
Luana Oliveira, analista de
comércio exterior na Milhão,

afirma que a produção foi
afetada tanto pelas condições
climáticas quanto pela alta
demanda do milho no mercado interno e externo. “Aqui
na empresa, como nosso produto é livre de transgênicos
estamos enfrentando um desafio enorme, porque devido
à seca, ou seja, a falta de chuvas, a qualidade do milho tende a ficar comprometida. estamos em época de safra onde
o preço do milho continua
alto justamente pela escassez
do produto”, destaca.
Para ela, uma situação
completamente atípica comparada a outros anos. “Há
uma grande dificuldade de
comercialização do produto.
não posso dizer com certeza
os impactos do mercado interno, mas do externo, que
é a área que trabalho, isso
somado a alta dos fretes marítimos, tem dificultado o fechamento de novos negócios
e diminuição de exportações”, explica. (Especial
para O Hoje)

PLANO DE SAÚDE

Ipasgo corta 50% dos atendimentos eletivos
O instituto de Assistência
dos Servidores Públicos de
Goiás (ipasgo) reduziu em 50%
a cota dos atendimentos eletivos, que não são considerados de urgência. O instituto
alega que a medida foi necessária para garantir o equilíbrio
financeiro e orçamentário
para fechamento do ano de
2021. entidades representativas dos prestadores de saúde
questionam a redução e aguardam resolução da situação.
em nota, o ipasgo afirmou
que nos últimos meses, devido
à demanda reprimida causada
pela pandemia, os prestadores
de serviço aumentaram excessivamente os gastos com procedimentos como consultas,
cirurgias, internações, exames,
home care e oncologia. O ipasgo alegou ainda que, em razão
disso, o limite orçamentário
do plano de assistência foi extrapolado nos meses de julho
e agosto, motivo pelo qual a
medida foi necessária.

Surpresa

em carta aberta aos usuá-

Entidades
aﬁrmam que a
assistência aos
usuários será
severamente
comprometida

rios do ipasgo, hospitais, clínicas, laboratórios, bancos de
sangue e demais prestadores
de serviços de saúde privados
do estado de Goiás, credenciados pelo ipasgo, afirmaram
ter recebido com surpresa a
notícia de 50% nos atendimentos eletivos. Assinado pela
Ahpaceg, Sindhoesg, Sindimagem e Sindilabs-GO, o documento afirma que a decisão
não levou em conta os tratamentos que ficaram represados durante a pandemia, sus-

pensos pelo próprio instituto.
“na prática, isso significa que
a assistência aos usuários será
severamente comprometida,
já que, em razão da demanda
represada e da redução de
cotas, a rede assistencial não
terá condições de realizar exames, procedimentos médicos
e cirurgias não emergenciais,
mas de intervenção imprescindível”, diz o comunicado.
As entidades representativas dos prestadores de saúde
questionam a redução e esperam que a questão seja sanada
o mais rápido possível, pois a
medida ameaça a assistência,
a qualidade de vida e a saúde
dos pacientes, principalmente
daqueles que necessitam de
tratamentos oncológicos, cardíacos, neurológicos, obstétricos, entre outros.

Reivindicação

A Associação dos Hospitais
do estado de Goiás (AHeG),
que conta com mais de 260 estabelecimentos de saúde associados em diversos municípios,
requereu a imediata revogação

da medida que limita os atendimentos eletivos dos usuários
do ipasgo em 50%. em ofício
endereçado ao presidente do
ipasgo, Hélio José Lopes, a Associação expôs sua indignação,
considerando como “demasiadamente agressiva” tal decisão,
justificada pela falta de dotação
orçamentária. e reivindicou
que a mesma seja reconsiderada e que também seja solicitado ao estado de Goiás suplementação de crédito orçamentário para manutenção dos
atendimentos eletivos aos usuários do instituto.
O presidente da AHeG,
Adelvânio Francisco Morato,
lembra ainda que o setor hospitalar foi um dos mais impactados com a pandemia
causada pela Covid-19, ao contrário dos planos de saúde
que não deixaram de faturar
no período pandêmico, e que
a paralisação desses tratamentos reflete na piora da
saúde dos usuários, culminando em vários problemas
atuais. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)
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Biden e Xi discutem por telefone
necessidade de evitar conflito
Eles conversaram
durante 90 minutos
nessa quinta-feira e
o foco foram
questões
econômicas,
mudanças
climáticas e a
covid-19
Os presidentes dos estados
Unidos (eUA), Joe biden, e da
China, Xi Jinping, conversaram por 90 minutos, em sua
primeira conversa em sete
meses. eles discutiram a necessidade de garantir que a
competição entre as duas
maiores economias do mundo
não vire um conflito.
em comunicado, a Casa
branca disse que biden e Xi
tiveram "uma discussão ampla e estratégica", incluindo
áreas em que interesses e valores convergem e divergem.
A conversa teve como foco
questões econômicas, mudanças climáticas e a covid-19,
disse uma autoridade norteamericana à imprensa.
"O presidente biden destacou o permanente interesse
dos eUA pela paz, estabilidade
e prosperidade no mundo, e
os dois líderes discutiram a
responsabilidade dos dois países para garantir que a competição não se torne conflito",
completou a Casa branca.
encontros ocasionais de

A conversa entre os dois presidentes, dos Estados Unidos e da China, foi a primeira desde fevereiro deste ano
alto nível desde o primeiro
telefonema entre Xi e biden,
em fevereiro, renderam poucos avanços em questões que
vão de direitos humanos a
transparência e às origens da
covid-19.

Estados Unidos

O presidente dos estados
Unidos (eUA), Joe biden, disse
nessa quinta-feira (9) que vai
exigir que todos os funcionários da esfera federal sejam
vacinados contra a covid-19.
O departamento de Trabalho
vai divulgar regra para exigir

que empresas com mais de
100 funcionários vacinem
seus empregados ou os testem
semanalmente.
As novas medidas, que biden anunciou na Casa branca,
cobrem cerca de dois terços
de todos os trabalhadores do
país. A decisão é uma tentativa mais ampla e agressiva
de conseguir que todos os
norte-americanos sejam vacinados enquanto disparam
os casos da covid-19 por causa
da variante delta.
"estamos em um momento
difícil e ele pode durar um

tempo", disse biden. "Podemos e vamos virar o jogo contra a covid-19".
de acordo com o plano de
biden, o governo também vai
exigir a vacinação de mais de
17 milhões de profissionais de
saúde em hospitais e outras
instituições que participam de
programas de auxílio e cuidados médicos para os norte-americanos mais pobres, mais velhos ou com deficiência, afirmaram autoridades do governo.
As novas exigências de vacinação cobrem cerca de 100
milhões de pessoas, ou apro-

ximadamente dois terços dos
trabalhadores dos estados Unidos, disseram as autoridades.
O plano deve enfrentar
disputas jurídicas, e foi imediatamente atacado pela oposição republicana a biden.
Pode levar meses até que os
primeiros impactos da medida sejam sentidos.
Agora, funcionários do governo federal têm 75 dias
para tomar a vacina, ou enfrentam a possibilidade de
demissão, caso não se enquadrem nas poucas categorias
de exceção. (ABr)

ONU

AOS 81 ANOS

Reação do Talibã a protestos de
afegãos é cada vez mais violenta

Morre o ex-presidente de
Portugal Jorge Sampaio

O Alto Comissariado das
nações Unidas para os direitos Humanos (Acnur) disse,
nesta sexta-feira (10), que a
reação do Talibã a marchas
pacíficas no Afeganistão é
cada vez mais violenta, já que
as autoridades usam munição
letal, cassetetes e chicotes e
já causaram a morte de pelo
menos quatro manifestantes.
Protestos e manifestações,
muitas vezes liderados por
mulheres, representam um
desafio para o novo governo
islâmico do Talibã, que tenta
consolidar seu controle desde
que ocupou a capital Cabul
há quase um mês.
"Vemos uma reação do Talibã que, infelizmente, é severa", disse ravina Shamdasani,
porta-voz de direitos humanos
da Organização das nações
Unidas (OnU), em Genebra,
acrescentando que a entidade
documentou a morte de quatro

Autoridades usam munição letal, cassetetes e chicotes
manifestantes a tiros.
ela disse que alguns ou todos podem ter resultado de
tentativas de dispersar manifestantes com disparos. Segundo a porta-voz, a OnU também recebeu relatos de buscas
de participantes dos protestos
de casa em casa. Jornalistas
que cobrem as manifestações

também são intimidados.
ravina contou que, enquanto era chutado na cabeça, um jornalista teria ouvido
a seguinte frase: "você tem
sorte de não ter sido decapitado". Há muita intimidação
de jornalistas simplesmente
tentando fazer seu trabalho,
afirmou. (ABr)

O ex-presidente de Portugal Jorge Sampaio morreu ontem (10), aos 81 anos.
ele estava internado desde
dia 27 de agosto no Hospital
de Santa Cruz, em Lisboa,
com dificuldades respiratórias. O governo decretou
luto oficial de três dias.
Jorge Sampaio foi secretário-geral do Partido
Socialista (de 1989 a1992),
presidente da Câmara Municipal de Lisboa (de 1990
a1995) e presidente da república em dois mandatos
(de 1996 a 2006).
Após a passagem pela
Presidência da república,
foi nomeado em 2006, pelo
secretário-geral da Organização das nações Unidas,
enviado especial para a Luta
contra a Tuberculose e entre
2007 e 2013 foi alto representante da OnU para a
Aliança das Civilizações.
Atualmente presidia a Plataforma Global para os es-

tudantes Sírios, fundada por
ele em 2013 com o objetivo
de contribuir com a emergência acadêmica que o conflito na Síria tinha criado,
deixando milhares de jovens
sem acesso à educação.

Mensagens

em mensagem, o atual
presidente, Marcelo rebelo
de Sousa disse que Sampaio
lutou "serenamente" pela
"igualdade na liberdade".
Lembrou a atuação do antigo chefe de estado no movimento estudantil no início
dos anos 60, na defesa em
tribunais dos presos políticos durante a ditadura, na
representação externa da
democracia e na construção
de pontes, década após década, entre "formações diversas no seu hemisfério
político e além dele". O primeiro-ministro António Costa anunciou luto oficial de
três dias no país. (ABr)

ARGENTINA

Presidente argentino é indiciado por festa na quarentena
O presidente da Argentina,
Alberto Fernández, foi indiciado por violação das restrições
sanitárias impostas no país devido à pandemia de covid-19
devido a uma festa realizada
em pleno confinamento nacional. em comemoração ao aniversário da primeira-dama, Fabiola Yáñez, ao menos 13 pessoas se reuniram na residência

presidencial de Olivos em 14
de julho de 2020. O caso ficou
conhecido como Olivos-gate.
Pelo descumprimento das
rígidas regras de confinamento
que haviam sido impostas pelo
próprio governo, o promotor
ramiro González indiciou não
só Fernández e a esposa, mas
também nove convidados identificados em fotos e vídeos da

festa. O presidente pode ser
condenado a uma pena de 6
meses a dois anos de prisão se
for considerado culpado.
Uma denúncia inicial sobre
o caso foi apresentada em 28
de julho, quando foi divulgado
o registro de visitas à residência presidencial num momento em que a Argentina estava
sob um decreto presidencial

que estabeleceu duras restrições, incluindo a proibição de
reuniões sociais e até mesmo
de cerimônias fúnebres.
A queixa foi ampliada após
a divulgação, no início de
agosto, de fotos do aniversário
da primeira-dama. dias depois, mais imagens foram divulgadas, mostrando o presidente e a esposa sem másca-

ras e sem distanciamento social na festa, realizada em
ambiente fechado.
Após as fotos se tornarem
públicas, o presidente chegou
a dizer que se tratava de uma
festa ocorrida antes da pandemia, mas acabou voltando
atrás e pedindo desculpas, reconhecendo que o evento "não
deveria ter acontecido".
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Vivências
do agora
Liniker apresenta o seu primeiro álbumsolo, 'Índigo borboleta Anil', no qual ela
alcança o âmago das suas referências
Elysia Cardoso
As primeiras letras de Liniker
partiram de cartas antigas que ela
escreveu e nunca enviou. Agora,
em seu primeiro disco-solo, intitulado ‘Índigo borboleta Anil’, a cantora e compositora compartilha as
suas vivências do agora. não é que
ela não tenha olhado para o passado
nessa nova construção, afinal a artista precisou se conectar com a sua
ancestralidade para se colocar por
inteira ao longo das 11 faixas que
compõem esta estreia-solo.
O projeto é co-produzido por Liniker ao lado de Júlio Fejuca e Gustavo ruiz. Com a participação de
Milton nascimento, de Tássia reis,
de dJ nyack, de Tulipa ruiz, da Orquestra Jazz Sinfônica, de Letieres
Leite e da Orkestra rumpilezz, eis
uma obra que traduz Liniker em
sua completude e em tempo real.
Cheio de camadas, nuances, texturas
e feito para dançar, ‘Índigo borboleta
Anil’ já está disponível nos aplicativos
de streaming pela Altafonte brasil.
"eu me vejo nele", comenta Liniker sobre o disco. "Quando eu o
ouço, percebo que é um álbum de
groove, um trabalho preto que circula bem no hip hop e, ao mesmo
tempo, tem uma orquestra que poderia estar em um filme da Pixar",
ela comenta. essa pluralidade faz
com que a artista prefira não colocar
o disco em uma prateleira ou em
uma caixinha com uma única definição: "é um álbum de música do
começo ao fim: nas pausas, nos silêncios, nos textos e nas trocas".

As canções

‘Clau’ inicia a sequência e dá o
tom do que está por vir. Com a presença da Orquestra Jazz Sinfônica e
harpa tocada por Jennifer Campbell,
a canção tem uma letra que homenageia Claudete, cachorra que a cantora adotou. Trata-se de um abrealas sobre o cuidado e o afeto que
permeiam o trabalho. "Logo no co-

meço, apresento algo dançante e que
dança do jeito que eu gosto de dançar", revela Liniker. na sequência,
vem ‘Antes de Tudo’, que foi a primeira composição que a artista escreveu na vida, aos 16 anos de idade,
e que teve a participação de Letieres
Leite e da Orkestra rumpilezz.
em inglês, ‘Lili’ é a maneira como
a artista, nascida em Araraquara,
no interior de São Paulo, se traduz
em outro idioma. é a forma como
ela pincela os sons que escutou ao
longo da vida, como diana ross, barry White e Stevie Wonder. ‘Psiu’ foi
um dos singles lançados previamente, assim como ‘baby 95’ (composta
por Liniker ao lado de Mahmudi,
Tássia reis e Tulipa ruiz) e ‘Presente’
(esta foi apresentada pela primeira
vez no programa COLOrS e, agora,
chega totalmente repaginada, incrementada com novos elementos, como
sopros, percussão e mpc; esta última
tocada por Curumin).
‘Lua de Fé’ representa a intuição
que é tão importante nas vivências
da artista. O ponto de partida para
essa criação surgiu de um abraço
que ela deu na cantora e compositora
Luedji Luna e, nessa troca, Liniker
sentiu que a amiga estava grávida.
"eu senti a energia da criança e eu
não sabia da gravidez. Acho bonito
poder cantar sobre o nascimento do
filho de uma contemporânea e de
uma pessoa pela qual eu tenho uma
verdadeira paixão artística", diz Liniker. A canção, inclusive, entra em
um campo maternal que se conecta
com a faixa seguinte: ‘Lalange’.
Com uma introdução narrada ‘Lalange’ fala sobre a criança de Liniker
e também sobre Miguel Otávio Santana, menino de 5 anos de idade
que caiu do nono andar de um prédio
de luxo, no recife, e que estava aos
cuidados da patroa de sua mãe, Mirtes renata Souza. A presença da voz
de Milton nascimento dá uma dimensão ainda maior à "Lalange".
"Ter o Milton nascimento ali, foi
como olhar para a minha ancestra-

Cheio de camadas e
feito para dançar,
álbum está
disponível nos
aplicativos de
streaming

lidade em tempo real. Frequentemente, o sonho não é permitido
para as pessoas pretas. Milton representa essa possibilidade. eu olho
para a minha criança, que é o meu
passado, vejo o meu presente e olho
para o futuro e, nesse fluxo, Milton
é a minha seta", define.
‘diz Quanto Custa’ (escrita por
Liniker com Tássia reis, Mahmundi
e Vitor Hugo) é um samba rock e
entra na reta final de Índigo borboleta Anil, trazendo o groove e a cadência que Liniker cresceu ouvindo
dentro de casa. "O significado dessa
música é muito especial, porque ela

me diz que consegui chegar no âmago das minhas referências. é um
samba rock para minha mãe dançar",
afirma. "Sou grata pela produção do
Júlio Fejuca e do Gustavo ruiz, nesse
sentido. eles trouxeram os universos
deles, que, quando somados com os
meus, deram muita liga. Conseguiram entender o que eu queria passar
com o meu som", complementa.
‘diz Quanto Custo’ traz ainda a
voz de Tássia reis, coros de Tulipa
ruiz e dJ nyack. ‘Vitoriosa’ encerra
Índigo borboleta Anil em festa. é
um grito em formato de samba-enredo. "Quero que a alegria seja uma
condição de todas nós. Quando eu
me coloco como vitoriosa, é uma
forma de estar politicamente ativa
também", afirma Liniker.
Há ainda a faixa-bônus ‘’Mel’’,
que mostra um pouco dos bastidores
do estúdio, levando o público para
dentro do processo de gravação. Foi
este clima que tornou possível a concepção de um trabalho em que a
voz de Liniker pudesse estar conectada com todos os instrumentos, sem
precisar competir com outros sons.
Um mergulho da artista que dizia
não saber contar gotas e aprendeu
a nadar. (Especial para O Hoje)
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Angola: uma antropologia
social e histórica
Giuseppe Pellegrini está a mais de 60 anos
prestando serviço para o Bondinho Pão de Açúcar

Personagens e as

paisagens da cidade

maravilhosa

Selecionado para três festivais internacionais,
o idealizador Rafael Duarte apresenta o filme
‘RIO de olhares únicos’ no festival Rocky Spirit
Lanna Oliveira
As histórias de cinco personagens cruzam com as
paisagens da cidade maravilhosa. este enredo faz parte da construção do novo
projeto documental do fotógrafo e jornalista carioca
rafael duarte, que retratou
a cidade de suas perspectivas inusitadas no filme ‘riO
de olhares únicos’. este acabou de estrear no festival
de vida ao ar livre rocky
Spirit e fica disponível gratuitamente até o dia 3 de
outubro no site www.rockyspirit.com.br. e no dia 5
de outubro, o diretor ainda
lançou uma websérie especial do documentário.
Após percorrer durante
dez anos todas as regiões
da cidade do rio de Janeiro
em busca de ângulos diferentes que revelassem a integração da natureza com
as áreas construídas, duarte
lançou, em 2019, o livro
‘riO’, resultado desta saga
fotográfica. desta vez, inspirado pelas perspectivas
surpreendentes de personagens e ambientes que
percorreu neste período, o
diretor explorou as rotinas
de trabalho de personagens
que interagem com a natureza carioca de formas únicas em seus cotidianos.
em ‘riO de olhares únicos’, temos a oportunidade
de conhecer a história de
pessoas que possuem relações especiais com a paisagem natural da cidade e
como o contato com a natureza impacta as suas vidas
cotidianas e a forma que
elas enxergam o mundo.
entre os personagens do
documentário está Giuseppe Pellegrini, o Pellé. Considerado um dos funcionários mais emblemáticos da
história do bondinho Pão
de Açúcar, Pellegrini foi escolhido pelo diretor antes
mesmo da produção do documentário, tendo o conhe-

cido seis anos antes.
Ainda naquela época
que o conheceu, Pellegrini
já contava com uma história
com o local e o rio de Janeiro de quase 60 anos. Com
apoio do bondinho Pão de
Açúcar, o documentário
mostra imagens de bastidores e conta a história de
como o Pellé entrou para a
companhia que abriga o teleférico mais famoso do
mundo por meio da prática
da escalada e também como
o esporte o permitiu escalar
a montanha do cartão postal por mais de 3.500 vezes.
São experiências que agregam valor ao espaço, além
da beleza escancarada.
O documentário ainda
conta a história do ultramaratonista Chico Santos,
um nordestino que chegou
no rio na adolescência em
busca de construir uma carreira profissional na cidade
e encontrou na corrida pelas
florestas uma vocação, tornando-se um expoente do
esporte. e ainda erika Sedlacek de Almeida, uma atleta de highline (fita de longo
cumprimento instalada sobre cânions) que sonhava
em fugir com o circo, mas
se encontrou no esporte que
a permitiu viajar o mundo
e fazer manobras corporais
nas alturas, onde fica totalmente imersa na natureza.
Os outros dois personagens que o fotógrafo acompanhou as rotinas de trabalho de perto foram Larissa
Cunha, bióloga ornitóloga
que pesquisa os ninhais de
atobás e fragatas do Monumento natural das ilhas Cagarras, e o piloto e recordista
de voos livre duplos ruy
Marra, pesquisador em neurociência, que inventou a
Yoga no céu, prática que visa
ajudar as pessoas a lidarem
melhor com seus medos
através de estímulos emocionas a 500m de altitude.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Diplomata e escritor Raul de Taunay narra com revigorante
fôlego o palco da guerra civil que se sucedeu ao processo de
independência do país no romance ‘Meu Brasil Angolano’
Testemunha ocular do
processo pela independência
de Angola, o escritor raul
de Taunay recobre de história e antropologia social o
romance ‘Meu brasil Angolano’. O enredo tem como
cenário a cidade de Luanda,
em 1992, quando o autor,
em missão diplomática, presenciou a guerra civil que
por décadas sangrou o país.
inteiramente escrita na
capital sitiada, a obra faz referência à batalha travada
pelas tropas do MPLA e da
Unita, milícias opositoras que
encontram-se pela primeira
vez dentro do perímetro urbano de Luanda. Também
revela os aspectos sociais e
culturais de uma sociedade
consumida entre movimentos de libertação, ingerências
externas e um contexto político polarizado.
“(...) era fácil para os países desenvolvidos fazer suas
guerras nas terras dos outros, matando os filhos dos
outros, saqueando casas que
não lhes pertenciam. e o
povo? bem, o povo, como
sempre, teria de preocuparse em sobreviver, apenas
isso. Padre eustáquio havia
sido testemunha; já assistira,
com os próprios olhos, aos
dramas impingidos pela
guerra às populações do
musseque de bela Vista.”
(Meu brasil Angolano, p. 40)
‘Meu brasil Angolano’ é
o relato de descobertas, sobrevivências, romances cálidos, batalhas ferozes e
aventuras inéditas num continente desconhecido do
grande público, embora localizado bem em frente ao
brasil. Aliás, o governo brasileiro foi o primeiro a reconhecer a independência
de Angola, outro fato explorado nesta obra histórica.
diplomata também formado em direito, raul de
Taunay nasceu na França,
mas considera-se brasileiro
– como previsto pela Constituição Federal, por ser filho
de diplomatas brasileiros em
missão no exterior. e foi aqui
que a escrita, apreciada desde
a infância, se profissionalizou.
estimulado, segundo ele, pelos relatórios de política externa de brilhantes analistas
que lhe chegavam às mãos.
Como escritor, é autor de
romances, livros de poesia,

Raul de Taunay nasceu na França, mas considerase brasileiro por ser filho de diplomatas
brasileiros em missão no exterior
ensaios, artigos e análises do
cenário internacional. São
12 livros, publicados a partir
do começo dos anos 1980.
em 2005, foi agraciado pela
Academia brasileira de Letras com a Medalha João ribeiro, sua mais importante
comenda que homenageia

os destaques no âmbito editorial e cultural brasileiro.

O autor

raul de Taunay é diplomata de carreira, autor dos
livros ‘Poética do novo bardo’
(poesia, 1972), ‘O menino e o
deserto’ (romance, 1982), ‘A
opressiva inconstância da felicidade’ (romance, 1985),
‘Meu canto aberto’ (poesia,
1993), ‘Meu brasil angolano’
(romance, 1995), ‘rosas da
infância ou da estrela’ (poesia, 2005) e ‘A Lucidez da
Lenda’ (romance, 2018), entre
outros títulos. elaborou a tese
‘O fenômeno da emigração
brasileira’, aprovada no Curso de Altos estudos do Serviço
exterior brasileiro e escreveu
inúmeros ensaios, artigos,
conferências e análises do
cenário mundial vistos do
ângulo das possibilidades e
dos interesses nacionais.

NOTA AO LEITOR
t

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

CELEBRIDADES

Tiago Leifert explica motivo de
saída da Globo à Ana Maria Braga
Tiago Leifert impressionou o público ao
sair da Globo. O apresentador deu sua primeira entrevista após a importante decisão
nesta sexta-feira (10), para Ana Maria braga
no ‘Mais Você’, da TV Globo. O comunicador
explicou os motivos de sua saída da emissora.
em primeira mão, o Purepeople adiantou
que Tadeu Schmidt é cotado para comandar
o ‘bbb 22’, reality que consagrou Leifert no
gosto do público. "Tive uma vida de atleta.
na véspera do 'The Voice' ou do 'big brother',
eu não saía. essa obsessão sempre, traba-

lhando muito, sem férias. Minha grande
epifania no ano passado, 'bbb 20', minha
esposa grávida. O programa tinha sido grande e eu não estava feliz", explicou, não sem
deixar de exaltar a emissora e dizer que
considera o lugar como casa, já que frequenta as instalações desde que era pequeno,
com seu pai, Gilberto Leifert, é ex-diretor
da Globo. O apresentador relembrou sua
trajetória de 15 anos na emissora e disse
que acredita que sua missão está cumprida.
(raphaela Fernandes, Purepeople)
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AGENDA Cultural
t
nova temporada
estreia neste sábado (11)
a nova temporada de espetáculos do 'teatro Vivo em
Casa', com apresentações online e gratuitas. a programação começa com a peça ‘amanhã eu vou’ às 21h, interpretada por tuna Dwek e lilian
Blanc. o texto é de Clovys
torres e direção de Cristina
Cavalcanti. o resgate dos ingressos já pode ser feito gratuitamente na plataforma
Vivo Valoriza, ou no perfil
@Vivo.Cultura, no Instagram.
Quando: sábado (11). onde:
@Vivo.Cultura. horário: 21h.
Trap no secret
neste sábado (11) o cantor com mais hits no top
50 do spotify se apresenta
em Goiânia no espaço secret Garden Bar e lounge.
o trapper star mC Poze do
rodo traz para a capital
goiana sucessos como ‘Vida
louca’, ‘a Cara do Crime’ e
‘assault rio’, que juntas somam mais de 250 milhões
de visualizações. hoje Poze
é considerado um dos mais
promissores representantes
dessa mistura nacional que
é o rap com o funk. os organizadores da casa promovem um esquema dentro das recomendações sanitárias para garantir a melhor diversão possível para
quem comparecer. Quando:
sábado (11). onde: estr. Ve-

15

MC Poze do Rodo se apresenta no Secret Garden Lounge e bar
lha para Bela Vista, setor
Jardim Colorado – Goiânia.
Feira criativa
o mercado das Coisas
realiza a partir de hoje (11)
e segue até 18 de setembro,
das 10h às 21h, no shopping Bougainville, a 62° e
63° edição da feira criativa
que deve reunir mais de 30
expositores goianienses.
Criada com o objetivo de
promover pequenos empreendedores da cidade, é
uma ótima oportunidade
para quem quer conhecer
novos artistas, pequenos
produtores locais, marcas
autorais, sustentáveis, orgânicos e produzidos de forma manual. entrada Franca.
Quando: até 18 de setembro. onde: rua 9, nº 1855,
setor marista – Goiânia. horário: Das 10h às 22h.

Recital nacional
o Coro da osesp, corpo
estável da secretaria de Cultura e economia Criativa do
estado de são Paulo, apresenta na sala são Paulo neste
domingo (12) recital com direção de William Coelho, regente Preparador, e obras de
Francis Poulenc, lili Boulanger
e edward elgar no repertório.
a apresentação é transmitida
ao vivo direto da sala são
Paulo, no Youtube da osesp.
Criado em 1994 e reconhecido
hoje como referência em música vocal no Brasil, o Coro
da osesp aborda diferentes
períodos e estilos, com ênfase
nos séculos XX e XXI e na
obra de compositores brasileiros. Quando: Domingo (12).
onde: youtube.com/osesporquestrasinfônicadoestadodesãoPaulo. horário: 18h.

Reggaeton no app
neste domingo (12), o
cantor colombiano J Balvin,
uma das figuras mais importantes da música atual,
se apresenta virtualmente
via tik tok. o show especial
ocorre às 19h e conta com
set de uma hora de duração
que inclui clássicos e faixas
do aguardado álbum ‘Jose’.
Contando com mais de 17
milhões de seguidores, J Balvin é o artista latino mais
seguido no tiktok. ele abraçou totalmente a plataforma,
usando-a para promover sua
música e mostrar sua personalidade. Quando: Domingo (12). onde: tiktok.com.
horário: 19h.
Domingo de pagode
a banda goiana de pagode
sem migué faz parte dessa
nova leva dos grupos que levam para o público as músicas
que todos gostam com uma
nova roupagem. Com um repertório cheio de músicas que
fizeram sucesso nos anos
1990 e 2000 eles se apresentam neste domingo no maktub lounge. em suas redes
sociais os membros do grupo
convidam todos para curtir
boa música e bons drinks que
a casa oferece. Vale lembrar
que eles seguem todas as recomendações sanitárias.
Quando: Domingo (12). onde:
av. assis Chateaubriand, nº
1988, setor oeste – Goiânia.
horário: 19h.

CINEMA
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia de muita
prosperidade caso você permita
que as suas ideias ganhem forma. além disso, você pode usar
e abusar do autocuidado para
manter sua autoestima. Cuidado
com a saúde do corpo é indicado:
comer bem e descansar.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Pode ser um dia de boas trocas e ideias renovadoras. as parcerias podem trazer nova visão
para velhas situações. Cuidado
com desordens materiais e prejuízos que podem acontecer se
você se deixar levar por ilusões.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pede praticidade aliada
à sensibilidade para conseguir
evoluir e ter progresso. é importante acolher o outro ou as ideias
dos outros no processo do seu
dia. Pode ser um dia de conselheiro, ou seja, de dar muitas
ideias e opiniões aos outros.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Boas notícias podem surgir
hoje. sua energia está grande e
você pode viver mudanças inesperadas e se adaptar bem a elas.
a energia do seu dia traz a criatividade e popularidade. Quanto
mais ousado estiver, mais seu
dia tem evolução e progresso.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Pode ser um dia de preguiça.
ainda que o mundo possa estar
exigindo inovação e progresso,
você pode ir devagar e sempre,
mantendo seu ritmo. a família
ou as questões de casa pedem
a sua atenção. momento de dar
vazão às suas emoções.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Pode ser preciso lidar com
mudanças inesperadas e bruscas no dia de hoje. Colheitas
podem acontecer, assim como
uma necessidade súbita de vender ou comprar algo. Decisões
rápidas precisarão ser tomadas.
é importante manter o foco.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje seu dia estará dinâmico
e toda inércia e passividade poderão ser varridas. Você pode
sentir mais agressividade, mas
a coragem pode chegar com força e você conseguirá avançar
rumo ao que deseja. Portanto
pode retomar um projeto.

8

No filme de terror ‘Maligno’, Annabelle Wallis interpreta a conturbada personagem Madison
esTReia
Maligno (malignant, 2021,
eua). Duração: 1h51min. Direção: James Wan. elenco: annabelle Wallis, maddie hasson,
George Young. Gênero: terror,
suspense. em maligno, madison (annabelle Wallis) passa
a ter sonhos aterrorizantes de
pessoas sendo brutalmente
assassinadas. ela acaba descobrindo que, na verdade, são
visões dos crimes enquanto
acontecem. aos poucos, ela
percebe que esses assassinatos estão conectados a uma
entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a
criatura, madison precisará investigar de onde ela surgiu e
enfrentar seus traumas de infância. Cinemark Flamboyant:
14h40, 16h15, 17h50, 18h25,
19h, 20h50, 21h10, 21h50. Cinemark Passeio das Águas:
15h10, 17h55, 20h40, 21h40.
Kinoplex Goiânia: 14h10,
16h40, 20h50. Cineflix aparecida: 15h45, 16h45, 18h10,
19h10, 20h35, 21h35.
eM CaRTaZ
Nasce Uma Estrela (a star
Is Born, 2018, eua). Duração:
2h16min. Direção: Bradley
Cooper. elenco: lady Gaga,
Bradley Cooper, sam elliott.
Gênero: Drama, romance.
em nasce uma estrela, Jack-

son maine (Bradley Cooper)
é um cantor no auge da
fama. um dia, após deixar
uma apresentação, ele para
em um bar para beber algo.
é quando conhece ally (lady
Gaga), uma insegura cantora
que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta pela mulher
e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de suas asas.
ao mesmo tempo em que
ally ascende ao estrelato,
Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido
aos problemas com o álcool.
Cinemark Flamboyant: 21h.
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
Chiu-Wai, 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, vendose obrigado a se rebelar e tra-

çar o seu próprio caminho.
Cinemark Flamboyant: 14h50,
15h, 15h30, 16h20, 16h55,
17h30, 18h, 18h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30. Cinemark Passeio
das Águas: 14h30, 14h50,
15h30, 16h20, 17h, 17h30,
17h50, 18h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30. Kinoplex Goiânia:
14h30, 15h, 16h10, 17h20,
17h50, 18h20, 19h, 20h10,
20h40, 21h1. Cineflix aparecida: 15h, 16h, 17h45, 18h45,
19h, 20h30, 20h45, 21h30,
21h45. Cineflix Buriti: 16h,
17h20, 19h, 20h10, 21h20.
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: 20h20,
21h20. Cineflix Buriti: 21h45.
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: 13h20,
14h25, 16h, 16h50, 17h35. Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h40, 15h10, 15h40,
16h55. Kinoplex Goiânia:
14h50, 16h50, 18h50. Cineflix
aparecida: 14h20, 15h20,
16h20, 17h20, 18h20, 19h20.
Cineflix Buriti: 16h, 19h.
Pedro Coelho 2 - O Fugitivo
(Peter rabbit 2: the runaway,
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.
Cineflix aparecida: 14h, 15h.
Cineflix Buriti: 14h45.

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)
a sua iniciativa em suas tarefas de trabalho podem trazer
muitos bons ganhos. momento
de avanços com finalizações de
situações que o limitavam. é importante manter sua autoconfiança. existe muita organização
no seu dia e um certo equilíbrio.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje o dia pode trazer inovação e muito agito. as relações
amorosas podem estar em foco:
tome cuidado com brigas, disputas por ciúme ou outras emoções de conflito. os amigos e a
diversão estão potencializados,
assim como é importante dar
andamento aos seus projetos.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer direcionamento por meio de conselhos
de amigos ou de alguém próximo. Vale a pena ter cuidado
com seus julgamentos. manter
uma perspectiva desapegada e
as ideias claras é indicado. Cuidado com brigas e discussões.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
seus negócios ou parcerias
podem estar em pleno rendimento e progresso, por isso é
que você não deve se dispersar
neste momento. mantenha o
equilíbrio entre o que você fala
e o que você faz. Você pode encontrar muita determinação hoje.
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Moda como palco de protesto
A 78ª edição do Festival de Veneza foi uma ode ao estilo, além
de plataforma para a conscientização sobre a Amazônia
O mundo do cinema está repleto de eventos que esbanjam
moda. desde a cerimônia do
Oscar aos festivais brasileiros
e europeus, as atrizes e os atores lançam tendências nos tapetes vermelhos. O 78º Festival
internacional de Cinema de Veneza, que termina hoje, mostrou que a moda também dá
espaço para protesto e posicionamento. diversas atrizes
apostaram em looks pretos,
brancos ou com a combinação
dos dois tons neutros. Clássico
da moda, o duo apareceu renovado no evento de cinema
nas produções de Penélope
Cruz, Kristen Stewart e da brasileira bárbara Paz, além do
jovem ator Timothée Chalamet.
do estilo minimalista às produções polêmicas, os presentes
brilharam na cidade italiana.
não é preciso ser uma superfashionista para saber o poder de um vestido preto ou o
quão elegante é a combinação
do tom com o branco. e no tapete vermelho de Veneza, as
combinações e apostas inusitadas de P&b foram um show à
parte. A espanhola Penélope
Cruz, de 47 anos, “figurinha carimbada” no quesito fashion
nos festivais de cinema mundo
afora, promoveu o filme "Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar, com um longo Chanel
de saia estruturada em camadas
com discretas franjas brancas.
extremamente clássica, a atriz
arrematou a produção com joias
discretas e batom vinho.
Já Kristen Stewart, um dos
rostos da grife Chanel, apostou
na estética da marca francesa
em suas aparições no red carpet.
Para divulgar o filme “Spencer”,
— em que interpreta ninguém
menos que o ícone fashion e humanitário Lady di —, a atriz
vestiu um divertido e charmoso
macaquinho preto de tweed, que
remete aos clássicos tailleurs
criados por Coco Chanel. em um
segundo momento, Kristen es-

banjou charme em um conjunto
de vestido e calça verde-água,
também Chanel.
Os atores também não brincam na hora de escolher os seus
looks, ainda mais para festivais
de cinema e premiações. buscando o inverso do tradicional
smoking, o ator franco-americano
Timothée Chalamet, que estrela
o filme “dune” ao lado da atriz
Zendaya — outro destaque fashion do Festival de Veneza — literalmente brilhou com o look
do estilista Haider Ackermann.
O conjunto de calça e blusa, repletos de paetês pretos, foi uma
alternativa muito interessante
ao dress code habitual masculino.
e para fechar a produção, o ator
usou anéis vintage da Cartier.
Mas quem roubou a cena com
originalidade, sem perder o glamour que a ocasião exige, foi a
diretora e atriz brasileira bárbara
Paz. Além de paletó Gucci, chapéu, camisa branca e gravata
borboleta — itens do guarda-roupa masculino —, a gaúcha usou
uma máscara de oxigênio com
plantas, alertando para a importância da Amazônia, bioma brasileiro que sofreu com a degradação nos últimos anos e foi alvo
de manifestações anteriores de
diversos artistas. em suas redes
sociais, a diretora de "ATO", curta
dirigido pela artista, ressaltou:
"A Amazônia é o pulmão do mundo e a humanidade tem o direito
de respirar. Todos carregamos
um pouco dela em nós".
A cidade italiana de Veneza
não foi cenário apenas do festival de cinema, mas também do
desfile de Alta Moda da dolce
& Gabbana. Carregado de produções fabulosas, marca registrada da grife, outro fenômeno
causou frisson no evento: uma
forte chuva de granizo! O “perrengue chique” pegou a plateia
estrelada de surpresa, mas não
foi suficiente para atrapalhar o
show. Até parecia fazer parte
da programação. enfim, nada
pode parar a moda!

Kristen Stewart apostou em um divertido macaquinho preto de tweed

Penélope Cruz clássica em vestido Chanel P&B

Não é preciso ser uma superfashionista para
saber o poder de um vestido preto ou o quão
elegante é a combinação do tom com o branco

Timothée Chalamet nada tradicional
em conjunto coberto de paetês

Moda e protesto em look usado
pela atriz e diretora Bárbara Paz
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Negócios
Pesquisador cita
que produto é
impulsionado por
preço mais
acessível para o
mercado interno,
que substitui a
carne bovina

Abate de suínos bate recorde
no segundo trimestre
Segundo dados do
IBGE, no Brasil
foram abatidas
13,04 milhões de
cabeças de porcos
Nielton Soares
dados da estatística da Produção Pecuária, divulgados na
última sexta-feira (10) pelo instituto brasileiro de Geografia
e estatística (ibGe), mostram
que no brasil foram abatidos
13,04 milhões de cabeças de
suínos no segundo trimestre
do ano. Segundo o órgão, o resultado foi um recorde na série
histórica, iniciada em 1997.
O saldo positivo significou
uma elevação de 7,6% na comparação com o mesmo período
do ano passado e aumento em
relação ao primeiro trimestre
foi de 2,9%. O levantamento
também mostra que de abril
a junho, o abate de cabeças de
frangos atingiu 1,52 bilhão.
esse é o melhor segundo trimestre na série histórica da
pesquisa, registrando aumento
de 7,8% na comparação com
o mesmo período de 2020, porém com recuo de 3% em relação ao primeiro trimestre.
Já o vilão da mesa dos
brasileiros, o abate de bovinos registrou de 7,08 milhões
de cabeças. embora seja 7,4%
maior que o resultado do
primeiro trimestre, é o mais
baixo número para um segundo trimestre desde 2011,
e 4,4% inferior ao segundo
trimestre de 2020.

O gerente da pesquisa, bernardo Viscardi, frisa que o resultado recorde das exportações de carne suína in natura,
com o pico das vendas para o
exterior em junho, ajudou a
compor esse cenário. “O consumo interno também foi importante, já que o preço da
carne do porco é mais acessível
do que a de boi”, explicou.
Os dados mostram ainda
que o abate de bovinos manteve a tendência que come-

çou em 2020, com a retenção
de fêmeas por conta do elevado preço do bezerro. Mesmo com a retração do abate,
o volume de carne bovina in
natura exportada foi o segundo maior obtido em um
segundo trimestre, informa
a Secretaria de Comércio exterior do Ministério da economia (Secex), com recorde
para o mês de abril, somando
125,50 mil toneladas.
Para o gerente do ibGe, os

números do abate de frangos
também foram influenciados
pela exportação. Ao atingir o
melhor patamar desde o terceiro trimestre de 2018. “Aliado
à boa liquidez do mercado doméstico, esse fato contribuiu
para elevar os preços da carne
e do animal vivo”, explicou.

Outros derivados

Já a aquisição de leite cru
alcançou 5,82 bilhões de litros
no segundo trimestre, o que
representa redução de 1% ante
o segundo trimestre de 2020 e
queda de 11,4% em comparação ao trimestre imediatamente anterior. bernardo Viscardi
frisa que o setor tem comportamento cíclico e, por causa
do período mais seco, os segundos trimestres regularmente apresentam a menor produção anual.
“nesse ano, a seca foi mais
intensa em muitos estados produtores, principalmente nas
regiões Sul e Centro-Oeste, o
que afeta as pastagens, a alimentação natural da vaca. e o
preço dos insumos da ração,
suplementos necessários nessa
condição, também ficaram
mais caros”, disse.
O especialista salientou
ainda que apesar do preço
do leite ter aumentado para
o consumidor final, a alta
não foi na mesma proporção
do preço dos insumos da suplementação. “é mais difícil

repassar o aumento de custo
para o consumidor final, o
que naturalmente desencoraja a produção”, explicou.
embora haja redução na
produção de leite, o resultado
representou a terceira maior
captação do produto acumulada em um segundo trimestre,
mas abaixo dos resultados alcançados em 2020, de 5,87 bilhões de litros, e de 2019, de
5,86 bilhões de litros.
A produção de ovos de
galinha registou 985,70 milhões de dúzias no segundo
trimestre, um avanço em relação ao apurado no segundo
trimestre de 2020 (0,9%) e
em relação à produção do
primeiro trimestre de 2021
(0,5%). Com o resultado, a
produção representou recorde para um segundo trimestre, sendo a quarta maior
produção da série histórica
da pesquisa.
A Pesquisa Trimestral do
Couro mostrou que os curtumes receberam 7,51 milhões
de peças, uma elevação de
2,6% em relação ao segundo
trimestre de 2020 e de 6,2%
na comparação com o período
de janeiro a março de 2021. A
redução de bovinos disponíveis
para o abate impactou a aquisição do couro, que está próxima aos níveis de 2003, mesmo com o crescimento entre
abril e junho de 2021. (Especial
para O Hoje)

