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Novos pólos comerciais mudam
hábitos de compra do goianiense
Goiânia é uma metrópolis que ultrapassa
1,5 milhão de habitantes e que ao longo das
duas últimas décadas, tem expandido sua
ocupação urbana surgindo novos pólos comerciais e habitacionais que alteraram a rotina das pessoas, atraindo novos mini cen-

tros de compras. Este é o caso de algumas
áreas comerciais de Goiânia como a Avenida Anhanguera e Campinas que deixaram
de ser exclusivas. As pessoas começaram a
migrar para pequenos pólos comerciais mais
próximos de suas casas pela acessibilidade e

baixo custo. Entre os locais que se tornaram
roteiros de bastante visitação é a Avenida
Pasteur, no Parque Anhanguera. O local
abriga comércio diversificado e vem concentrando maior número de frequentadores nos últimos meses. Cidades 11

Jota Eurípedes

Quase 20 mil
km de voos para
entregar vacinas
O Corpo de Bombeiros de Goiás
fez um feito ao voar quase 20 mil
quilômetros para entregar vacinas contra a Covid. As aeronaves
disponíveis para esse serviço já
cumpriram 17 missões levando
vacinas para vários municípios.
Um dos pilotos é o major Eduardo Campos Cardoso, que já está
há 17 anos na corporação.
Cidades 9

Aliança entre
DEM/MDB pode
ajudar oposição
Observadores da cena política
goiana avaliam que a aproximação antecipada entre o DEM
e o MDB, pode contribuir para
que a oposição acelere negociações visando alianças para definir um nome que vai enfrentar
a reeleição de Ronaldo Caiado
em 2022. Política 2

Falta de sinalização horizontal criam pontos cegos para motoristas
Normalmente, a falta dessas sinalizações ocorre depois que
funcionários da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)
concluem nova camada asfáltica em ruas e avenidas.
Como o jornal O Hoje já tinha mostrado em junho, algumas

vias passam meses sem a pintura, o que acaba confundindo
o condutor desatento. Por outro lado, pedestres também
ficam desorientados na tentativa de encontrar a forma mais
segura de atravessar as ruas. Cidades 10

entRevista Rafael laRa

Cervejaria
cuiabana chega
em Goiânia
A Cervejaria Louvada desembarca
em Goiânia para a inauguração do
taproom, propondo oferecer ‘uma
experiência única’. Negócios 17

{{ Quero uma OAB-GO

Afonso Cardoso

com mais combustível
e menos freio”

Política 5

Antônio tuCCilio

Protestos programados para o
domingo (12) contra o presidente Jair Bolsonaro, teve pouca adesão de manifestantes. Até nas
duas principais cidade do país,
São Paulo e Rio de Janeiro, os organizadores centro-direita como
o Movimento Brasil Livre (MBL),
Vem Pra Rua (VPR) e Livres, não
conseguiram adeptos do ‘Fora
Bolsonaro’. Política 6

Parcelamento de
precatórios é calote
disfarçado de campanha
Pedro Cruvinel

Startups: Como a
assessoria jurídica pode
proteger o negócio
Opinião 3

Treinador
mantém cautela, pés
no chão e trabalho

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Luiz Sampaio assume

a Agehab com as bençãos do Cidadania e Caiado
Política 2

esplanada: A Polícia Federal

nunca esteve tão dividida
como nos últimos tempos
Política 6

Faltou público
nos protestos
contra Bolsonaro

Atlético-GO e Corinthians empatam
Em duelo com um gol para cada lado no estádio Antônio Accioly,
cada equipe fica com um ponto na 20ª rodada; foi o oitavo jogo consecutivo do rubro-negro sem vitória em casa. Esportes 8
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Marcelo Cabo vê elenco focado
após a vitória sobre o CRB em que
deixou Goiás na vice-liderança
da Série B, comentou sobre acesso e elogiou atuação de Tadeu: “Temos um grande goleiro”.
Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 36º C

t 19º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Xadrez

Venceslau Pimentel |

Luiz Sampaio assume a Agehab
com apoio do Cidadania
Rodrigo Pacheco pauta a matéria ainda esta semana

Vetos ao Marco
Civil da Internet
será pauta no
Senado Federal
A Consultoria Legislativa do Senado está avaliando a
constitucionalidade da medida provisória (MP 1.068/2021),
assinada por Jair Bolsonaro, que altera o Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de 2014) para limitar a remoção de conteúdos abusivos publicados nas redes sociais. De acordo
com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco,
até o início desta semana haverá uma decisão a respeito
do tema, com possibilidade ou não de devolução da MP.
“Vai ser uma avaliação técnica, criteriosa. Há alguns
apontamentos relativamente quanto a eventuais inconstitucionalidades, e como se trata de algo muito sério, é preciso ter um aprofundamento técnico de embasamento jurídico para uma decisão correta da Presidência do Congresso Nacional”, explicou.
O Marco Civil da Internet, criado para estabelecer direitos e deveres para os usuários das redes no Brasil, foi
aprovado em 2014. O texto da medida provisória cria novas regras para a moderação de conteúdos nas redes sociais, e determina que a exclusão, a suspensão ou o cancelamento de contas e perfis só poderá ser realizado com
justa causa e motivação.

Reforma Eleitoral

Sobre reforma eleitoral, Rodrigo Pacheco destacou
que, entre as matérias em tramitação, existem três situações distintas. A primeira trata de projetos aprovados no Senado em julho e encaminhados para análise da
Câmara dos Deputados. (Agência Senado)

Pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania, partido do qual é vice-presidente, Luiz
Gustavo Rosa Sampaio chega à presidência da
Agência Goiana de Habitação (Agehab), com a reponsabilidade de gerenciar R$ 350 milhões, para
otimizar as ações do órgão, com a construção de
moradias para famílias de baixa
renda. O repasse desse recurso, a título de subvenção
econômica, foi aprovado
pela Alego, para a manutenção da agência. Sampaio, que chegou a ser estimulado a disputar a
prefeitura de Catalão,
contra Adib Elias (Podemos), nas eleições de 2020, tem
o respaldo do
vice Lincoln Tejota, que preside
o Cidadania em Goiás.
Ele tem agora projeto
político para 2022.

Último ato

Acuado pela maioria do MDB, que endossa a posição de Daniel Vilela em prol da defesa de aliança com Ronaldo Caiado, o prefeito Gustavo Mendanha fez discurso contundente por lançamento
de candidatura própria, na última sexta-feira, ao
lado do deputado Paulo Cezar Martins.

Outro time

Gustavo Mendanha vem sendo estimulado a
se desfiliar do MDB para disputar o governo do
Estado, em 2022, por outro partido, o que já está
no radar do grupo político do prefeito de Aparecida de Goiânia.

Audiência

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
de Goiânia deve marcar para esta semana audiência pública para discutir o novo Código Tributário, com representes de entidades da sociedade
civil e de associações de moradores.

xadrez@ohoje.com.br

Desagravo

Foi sancionada lei que cria o dia estadual de defesa das prerrogativas do Advogado, a ser comemorado, anualmente, no
dia 21 de julho, de iniciativa do deputado
Humberto Aidar (MDB), e cita o episódio de
agressão policial contra o advogado Orcélio Ferreira Silvei, em julho.

Incomodado

Em resposta a críticas a respeito de sua
adesão à base aliada de Ronaldo Caiado na
Assembleia Legislativa, o deputado Lucas
Calil (PSD), foi às redes sociais para dizer
que votar matérias de interesse do governo não o faz defendê-lo.

Sem PT

Boneco Pixuleco com a imagem de
Lula afastou de vez petistas e militantes
do Psol das ruas de Goiânia, neste domingo, promovido pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem pra Rua, que pregam
um nome alternativo ao ex-presidente e
a Jair Bolsonaro.

Contra Ciro

A Associação dos Subtenentes e Sargentos de Goiás acionou o jurídico da entidade para ingressa ação judicial por danos morais contra o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT).

Concurso

Parecer prévio das contas do governo
Caiado, de 2020, relatado pelo conselheiro
do TCE, Sebastião Tejota, sugere concurso
público no Executivo pela concentração de
servidores temporários na Educação (81%)
e na Segurança Pública (14%).

CURTAS
t

2 Enquanto a Câmara dos Deputados

discute projeto que autoriza estados e
o Distrito Federal a explorar loterias,
matéria de igual teor, do deputado Vinícius Cirqueira (Pros), está sob pedido
de vista do líder do Governo, Bruno
Peixoto (MDB).

Aliança antecipada entre DEM
e MDB pode favorecer oposição
Por outro lado, há quem acredite que
Ronaldo Caiado terá tempo para
convencer parte da base governista
insatisfeita com Daniel Vilela
Marcelo Mariano
Não é segredo para ninguém que o governador Ronaldo Caiado (DEM) quer ter o
ex-deputado federal e presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, como seu candidato a vice nas eleições de 2022.
O que chama a atenção
dos observadores da política
goiana é o fato de a aproximação entre os dois se dar
com tanta antecedência, já
que as convenções partidárias para definir as alianças
só ocorrem daqui aproximadamente um ano.
Nos bastidores, a leitura
que se faz é a de que Caiado vê
o MDB como um adversário
em potencial e, por isso, busca
trazer o partido para sua base.
O MDB, contudo, não é um
partido muito homogêneo.
Há uma ala, liderada pelo
prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que
defende candidatura própria.
A tendência é que, uma
vez confirmada a aliança entre DEM e MDB, Mendanha
busque refúgio em outro partido para viabilizar sua candidatura a governador.

Com isso, o prefeito de
Aparecida de Goiânia, e a oposição de uma forma geral, ganham tempo para se organizar e pensar em estratégias.
Um dos principais aliados
de Mendanha, o presidente
da Federação das Indústrias
do Estado de Goiás (Fieg),
Sandro Mabel, confirma a
tese e diz que Caiado está
“com ânsia de vencer”.
“Ele quer neutralizar o
MDB e já marcou as cartas”,
disse Mabel ao jornal O Hoje.
“Quando você coloca as cartas na mesa, depois fica difícil tirá-las."
Apesar disso, Mabel, que
diz não confiar na palavra
do governador, pensa que
ainda pode haver alguma mudança e cita o caso do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB).
“O Lissauer fez um trabalho
sério, se articulou e já estava
encaminhado para ser o vice
de Caiado, que, agora, o descartou e trocou pelo Daniel”,
critica o presidente da Fieg.
De fato, na política, onde as
alianças podem mudar do dia
para a noite, um ano é tempo
demais para garantir que a

Governador antecipou o convite à aliança com Daniel e MDB. Tempo ajuda recompor MDB e aliados
aproximação entre DEM e
MDB dure até as eleições.
Há quem acredite que, se
a aliança entre os dois partidos fosse concretizada mais
perto da janela partidária,
em março do ano que vem,
Mendanha teria pouco tempo
para se filiar a um outro partido, o que poderia enfraquecê-lo do ponto de vista
da montagem da chapa.
Chefe de Gabinete de Caiado e presidente do DEM em
Goiânia, Lívio Luciano tem
uma outra visão. “O MDB é
um partido de bom apelo popular e garanti-lo a qualquer
tempo conosco é importante”,
declarou à reportagem.
Lívio Luciano vai além e se
mostra confiante na reeleição do governador. “Na verdade, a oposição não tem mui-

to como articular”, enfatiza.
“A aprovação do governo
cada vez mais crescente dificulta qualquer articulação.”
Mabel, por sua vez, elogia
a gestão de Mendanha em
Aparecida de Goiânia e afirma que ele “escuta todo mundo e suas chances de ganhar
são reais” porque ainda não
é muito conhecido no interior
e, portanto, tem potencial de
crescimento.
Vale lembrar que Caiado e
Daniel estiveram em chapas
opostas nas eleições de 2018.
Hoje, emedebistas que defendiam a aliança já naquele
ano não encaram a aproximação com bons olhos, como
o prefeito de Catalão, Adib
Elias, e o deputado federal
José Nelto, atualmente ambos no Podemos.

Enquanto a aliança antecipada pode favorecer as articulações da oposição, o governador tem, na avaliação de
Lívio Luciano, mais tempo
para convencer parte de sua
base que está insatisfeita.
Como Caiado e Daniel recentemente participaram juntos de uma reunião com a
empresa chinesa Huawei, líder mundial em tecnologia
5G, cabe citar uma frase do livro “As Rãs”, de Mo Yan.
“Não existe cana com açúcar nas duas pontas”, escreve o
romancista chinês e vencedor
do Prêmio Nobel de Literatura.
Em outras palavras, no contexto da aliança antecipada
entre DEM e MDB, há um lado
negativo e outro positivo. Só as
urnas dirão qual prevalecerá.
(Especial para O Hoje)
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Parcelamento de precatórios é
calote disfarçado de campanha
Antonio Tuccilio
E a novela do pagamento dos precatórios só
continua – e não caminha para um final feliz. Recentemente, o ministro da economia, Paulo Guedes, fez uma curiosa declaração em webinar sobre o assunto: “Devo, não nego, pagarei assim que
puder”. Que bom que o Excelentíssimo Ministro
admite que o governo deve ao povo, mas como
assim “pagarei quando puder”? Sr. Ministro, para
sua informação: dezenas de milhares de pessoas
morrem esperando o pagamento dos precatórios.
Mesmo assim, o sr. propõe prolongar mais ainda o prazo para recebimento?
Antes de ir em frente é muito importante pensar em todas as pessoas aptas a receber precatórios. São aquelas pessoas desapropriadas para
construção de obras públicas, contribuintes que
pagaram mais impostos do que deviam, servidores públicos que pleiteiam direito a reajuste salarial, entre tantos outros. As dívidas acumuladas do Estado somam milhões, mas a proposta do
Ministro é parcelar os pagamentos em até 10
anos. Isso mesmo, uma década.
Também é importante entender o que estão
por trás dessa proposta de adiamento. Bom, de
acordo com Paulo Guedes, os precatórios são
como “meteoros vindos de outros poderes”. Dito
isso, o ministro apresentou uma PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) que, se aprovada pelo
Congresso, autorizará o governo a pagar R$ 40 bilhões a mais do que o previsto para 2022. Sim, no
próximo ano, curiosamente o ano da próxima
eleição presidencial. Guedes acha que essa PEC
é capaz de destruir “maus presságios que turvam
o futuro do governo” e pode alavancar a popularidade do presidente.
O Artigo 100 da nossa saudosa Constituição Federal é bem claro quanto a inclusão do orçamento do valor dos precatórios:
“Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fa-

zendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, farse-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.”
“(...) § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos,
oriundos de sentenças transitadas em julgado,
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até
o final do exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente.”
Com todo respeito, mas me parece que o sr. Ministro não conhece a Constituição Federal como deveria. O ato de não cumprir decisões judiciais e não
incluir o valor dos precatórios federais no orçamento apenas reforça a ignorância constitucional.
Sejamos francos: isso parece muito campanha
antecipada para reeleição do presidente. E, como
sempre, a política demonstra sua insensibilidade com os direitos e interesses do povo brasileiro. Essa medida representa um calote.
Como sempre nossos representantes no poder
não mede esforços para prejudicar aqueles que precisam receber o dinheiro a que têm direito. Se aplicassem todo esse esforço para resolver a situação, a dívida estaria
praticamente quitada.
Como cidadão e representante dos interesses dos servidores
públicos apelo ao Congresso Federal para que
Antonio Tuccilio é presinão aprove essa medidente
da Confederação
da descabida. Isso não
Nacional dos Servidores
é um avanço; é jogo
Públicos (CNSP)
político escancarado.
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Fura-filas
Na segunda onda da crise sanitária, pelo menos 45 brasileiros morrem por hora em decorrência da Covid-19. Até ontem, eram mais de 215
mil óbitos e 8 milhões de infectados. A esperança de conter a crise foi renovada com a chegada
de 10,8 milhões de doses de vacinas para esta primeira fase. Uma quantidade escassa, suficiente
para imunizar, no máximo, 5,4 milhões de pessoas.
Seriam necessárias 29,6 milhões de doses para suprir a demanda dessa etapa, com previsão de imunizar 14,8 milhões de pessoas. Nesse ambiente de
consternação e de luto, vários indivíduos adotam
comportamento idêntico ao dos corruptos: os furafilas da vacinação. Em pelo menos nove estados
e no Distrito Federal, promotores públicos estão
atentos aos desvios no plano de vacinação e prometem atuar com rigor, para que autores e beneficiados pela infração sejam punidos. O artigo
312 do Código Penal prevê pena de dois a 12 anos
de prisão, além de perda do cargo, para o servidor público, responsável pela guarda das vacinas,
que cometer peculato ao aplicar o imunizante em
quem não teria direito nessa primeira fase. O beneficiado também responderá por concorrer
para o mesmo crime e pagar multa.
Luan Modesto
Goiandira

CONTA PONTO

{

Também estamos,
de certa forma,
incentivando essas
pessoas a enxergarem
mais valor na arte ou
artesanato que fazem.
Estamos garantindo
autonomia a esses
trabalhadores de
cultura para que
busquem se inscrever
em outros editais no
futuro, pois saberão
como fazer
César Moura, secretário de Estado
de Cultura, sobre a prorrogação do
prazo para inscrições nos editais da
Lei Aldir Blanc. Os 20 certames contemplarão mais de 2.450 projetos artístico-culturais de diversas áreas da
cultura, das artes e ações formativas, em todo o Estado.

INTERAJA CONOSCO

Startups: Como a assessoria
jurídica pode proteger o negócio
Pedro Cruvinel
Na quinta-feira (9), o Banco Santander adquiriu 90% de participação na startup do setor imobiliário Apê11. Em que pese a não divulgação dos
valores desta operação, é possível presumir que
as cifras são vultosas. Segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Brasil possui hoje
12.700 startups, empresas nascentes que ofertam
produtos e serviços inovadores, normalmente ligados a soluções tecnológicas que tentam atender
a alguma necessidade do mercado.
Justamente pelo seu caráter inovador, as
startups muitas vezes encontram impasses jurídicos, visto que o Direito, devido ao seu natural
formalismo, não consegue acompanhar as constantes evoluções tecnológicas. Assim, é importante que o empreendedor, ao fundar sua empresa, procure realizar uma estruturação jurídica, pois isso reduz as chances de insucesso e
traz transparência à startup.
Muitas vezes, a falta tanto de alinhamento entre os sócios quanto de uma estruturação jurídica
adequada pode colocar em risco o futuro do negócio, na medida em que não o protege diante de
eventuais problemas, considerando as responsabilidades empresariais inerentes a qualquer empresa. Desta forma, uma assessoria jurídica pode
trazer a segurança necessária para resguardar o
nascente negócio de qualquer dificuldade futura.

Presidente

Editora Raízes Ltda
16.880.052.0001-30

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

R$ 2,50

Há diversos instrumentos jurídicos capazes
de prevenir futuras crises e contratempos, tais
como: memorando de fundadores, indicado
para uma fase mais incipiente, na qual ainda
exista muita incerteza sobre a viabilidade do
projeto e não seja conveniente formalizar uma
sociedade empresária; acordo de sócios, instrumento privado e confidencial que visa regular questões internas da sociedade; contratos
de vesting, instrumento pelo qual um colaborador adquire, após um período mínimo de permanência (chamado de período de cliff) e/ou mediante o cumprimento metas predeterminadas, o direito de adquirir uma participação
nas ações da empresa, podendo, tornar-se sócio,
ainda que minoritário. Esses são apenas alguns
exemplos, existem vários outros instrumentos
jurídicos que podem auxiliar o novo negócio.
Portanto, investir em assessoria jurídica, ainda que na fase inicial da startup é investir na própria empresa, visto que isso
poderá salvá-la de futuros e inesperados
problemas, tão comuns em um país
Pedro Cruvinel é advogado
onde a insegurança
e Mestre em Direito e Pojurídica infelizmente ainda impera.
líticas Públicas pela UFG
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@jornalohoje
“Questão de cifras! o Supremo é um excelente balcão!”, comentou o internauta sobre
o ex-presidente da Câmara, eduardo Cunha
(MdB-rJ), desejar concorrer como deputado
de concorrer como deputado nas eleições
de 2022, em São Paulo.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“incrível!!! o single é incrível demais”, comentou a internauta sobre a banda Synx,
que lançou recentemente o single "Janela" e mostra que Goiânia vai muito
além do sertanejo.
mmerodrigues

N

@jornalohoje
Agentes da Anvisa interromperam o clássico entre Brasil e Argentina após quatro
jogadores argentinos descumpriram regras sanitárias ao entrarem no Brasil sem
informar que estiveram no reino unido há
14 dias. Pelas normas vigentes na pandemia, quem esteve no país europeu deve
fazer quarentena ao entrar no Brasil – caso
de emiliano Martínez, Buendía, Cristian romero e Giovani lo Celso.

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.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
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(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO
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Dados foram divulgados pelo Banco Central

Poupança tem
retirada líquida
de R$ 5,467
bilhões em agosto
Após quatro meses de resultado positivo, o saldo da
aplicação na caderneta de poupança voltou a cair com
o registro de mais saques do que depósitos. No mês passado, as retiradas superaram os depósitos em R$ 5,467
bilhões, de acordo com relatório divulgado pelo Banco
Central (BC). O resultado negativo contrasta com o registrado em agosto do ano passado, quando os brasileiros tinham depositado R$ 11,402 bilhões a mais do que
retiraram da poupança.
No mês passado, foram aplicados R$ 295,901 bilhões, contra saques de R$ 301,369 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram R$ 2,719 bilhões.
Com o desempenho de agosto, a poupança acumula
retirada líquida de R$ 15,629 bilhões nos oito primeiros
meses do ano. Já de janeiro a agosto de 2020, houve captação líquida de R$ 123,981 bilhões.
No ano passado, a poupança captou R$ 166,31 bilhões
em recursos, o maior valor anual da série histórica, iniciada em 1995. Além do depósito do auxílio emergencial
nas contas poupança digitais ao longo de oito meses em
2020, a instabilidade no mercado de títulos públicos nas
fases mais agudas da pandemia de covid-19 atraiu o interesse na poupança, mesmo com a aplicação rendendo
menos que a inflação.
Pela legislação em
vigor, o rendimento da
poupança é calculado O saldo da
pela soma da Taxa Referencial (TR), definida aplicação na
pelo BC, mais 0,5% ao caderneta de
mês, sempre que a taxa
básica de juros, a Selic, poupança voltou a
está acima de 8,5% ao cair com o registro
ano. Quando a Selic é
igual ou inferior a 8,5% de mais saques que
ao ano, como ocorre depósitos
atualmente, a remuneração da poupança passa a ser a soma da TR com 70% da Selic.
Atualmente a Selic está em 5,25% ao ano e a TR está
zerada. Com isso, a remuneração da poupança está em
3,675% ao ano.

Concessão

A Petrobras informou que iniciou o processo de venda da totalidade de sua participação nos campos de Uruguá e Tambaú, pertencentes à concessão BS-500, localizada
na Bacia de Santos, no estado do Rio de Janeiro.
A produção dos campos foi de aproximadamente 5
mil barris de óleo por dia (bpd) e 918 mil m3/dia de gás,
em 2020. "Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando
a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos
de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas", afirmou.
A concessão BS-500 foi adquirida pela Petrobras na
Rodada Zero da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Os campos estão situados na porção norte da Bacia
de Santos, entre 140 e 160 km da costa do estado do Rio
de Janeiro, em lâmina d’água que varia de 1 mil a 1,5 mil
metros. A Petrobras detém 100% de participação em ambos. (Agência Brasil)

EXPRESSA
A previsão do mercado financeiro para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
considerada a inflação oficial do país, subiu de
7,27% para 7,58%, neste ano. É a 22ª elevação consecutiva na projeção. A estimativa está no boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos.
Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,98%. Para
2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3%, respectivamente. A projeção para 2021 está acima da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75%
para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite
inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%.

A internet vai ganhar, no próximo dia 15 de setembro, um
projeto ousado em forma de
canal no Youtube que abordará
vivências e lutas diárias envolvendo feminismo, antirracismo
e autocuidado. O Mistura Cítrica, criado pela publicitária
tocantinense Thâmara Ribeiro,
de 25 anos, estreia na rede com
o objetivo de levar mais diversidade para o ambiente on-line. Para a criadora de conteúdo que está montando o projeto há quase três anos, a proposta é “digerir o sistema”.
As novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram da Thâmara, @thamararib.

Brinquedoteka

Novo superintendente

O dia das crianças está chegando e o Shopping Bougainville convida pais e filhos
para um mergulho no túnel do tempo com
a exposição interativa BRINQUEDOTEKA
que contará com réplicas gigantes do Genius, Aquaplay, Futebol de Pinos, Cai não
Cai e Pula Pirata e outros brinquedos clássicos que marcaram os anos 80 e 90. O espaço com brinquedos das décadas de 80 e
90 estarão no terceiro piso do shopping de
10 de setembro a 12 de outubro, de 12h ás
20h, e a exposição promete encantar adultos e crianças, divertindo e despertando a
nostalgia das pessoas.

Com mais de 25 anos de experiência no
mercado de shopping centers, Fredson
Dourado acaba de assumir o cargo de superintendente do Passeio das Águas Shopping. Há 12 anos no Grupo Aliansce Sonae,
líder nacional de shopping centers e
maior administradora do país no segmento, já passou por vários cargos de liderança em diversos empreendimentos pelo
país. Em um momento de recuperação
econômica, o executivo chega para consolidar o trabalho de seu antecessor, Fabio
Segura, como um dos polos comerciais e
de negócios mais importantes da região
Centro-Oeste, além de ser referência no
país em realizar grandes eventos e experiências inovadoras para seus clientes.

Muito a comemorar
Especializada no desenvolvimento de ferramentas digitais para o mercado imobiliário, a empresa goiana Skyline Inovação
e Produções comemora neste mês seis
anos de sua fundação. Capitaneada pelo
engenheiro civil Andreyve Melo e o administrador de empresas Gabriel Caixeta, em
pouco menos de meia década, a Skyline
chegou a 18 Estados, além do DF. Mais de
1.500 empreendimentos espalhados pelo
Brasil já receberam ao menos uma de suas
soluções digitais, como Tour Decorado
360º, o Ultratour, as Telas Interativas e as
recém-lançadas Salas Interativas, que funcionam como espaços de imersão que
levam aos clientes das incorporadoras e
construtoras o máximo de experiências
audiovisuais na apresentação de seus empreendimentos. Entre os seus mais de 100
clientes, estão a Cyrela Incorporadora e a
MRV, gigantes do mercado imobiliário brasileiro. Com o processo de digitalização
das empresas impulsionado pela pandemia, a empresa registrou um crescimento
de 65% em sua demanda, na comparação
entre 2019 e 2020. E para 2021, a expectativa de crescimento é de 50%.

Mudas de Ipê
As doações de mudas nativas do cerrado
são ações constantes do Departamento de
Meio Ambiente da CRV Industrial. Nessa
semana, a unidade fez a doação de 30
mudas de ipê para o Secretário de Meio
Ambiente de Uruana, Nivaldo Nicolau. As
plantas são destinadas para a Escola Estadual Origens Lemes da Silva, no distrito
de Uruceres, no município de Uruana
(GO), e serão utilizadas para a conclusão
do projeto Seduc Cerrado.

Laundromat GYN
O casal Rafael e
Amanda Maués, juntamente com a empresária Andréa
Meira inauguram
nesta quarta-feira
(15), a 1ª unidade da
franquia “Laundromat GYN” sob sua gestão, em Goiânia. A
lavanderia que nasceu Rio de Janeiro trabalha com o conceito de serviço “faça você
mesmo”. O espaço automatizado de lavagem e secagem para roupas (com ciclo completo de no máximo 1h, já incluindo sabão
e amaciante), tem 15 m2, climatização, WiFi, TV e está localizada na esquina da Av. T4 com a Av. T-13, nº 810 - St. Bueno, Goiânia
– GO. Em breve, o Setor Oeste (na Av. Assis
Chateaubriand com a Rua 3) ganhará uma
2ª unidade da franquia. Reservas, informações, valores e forma de funcionamento do
autosserviço em @laundromatgyn.

Amari Lingerie
Para reconectar
gestantes e lactantes com sua essência, a marca
Amari Lingerie
buscou inspiração
nos hábitos de
uma vida em casa
para criar a coleção “Essência”,
que traz referências às memórias
afetivas, com modelagens clássicas
e atemporais, bordados, estampas florais delicadas e muito
conforto. Para apresentar as novas peças, a
escolhida pela marca foi a cantora Thaeme
Mariôto, que fotografou os principais looks
da coleção no Palácio Tangará, em São
Paulo. A coleção “Essência” conta com 90
peças diferentes, modelagens novas e também novas roupagens para modelagens
clássicas e pode ser encontrada em multimarcas em todo o país, e em países como
Austrália, Chile, Espanha, México, Panamá,
Paraguai e Uruguai. Outra opção é comprar
pelo e-commerce da marca
(http://www.amarilingerie.com.br/).

Cinema
Para aqueles que querem garantir uma diversão completa, segura e responsável
para toda a família, a dica que o Flamboyant Fashion Blog traz essa semana são
as sessões de filmes disponíveis na tela do
Cinemark. Tem opções para todos os gostos: ação, suspense, animação e outros gêneros. Para conferir a programação
completa dos filmes que estão sendo exibidos no Cinemark Flamboyant é só acessar
o site https://www.cinemark.com.br/goiania/filmes/em-cartaz.

Inauguração
Na sexta posição do ranking nacional, o
Valor Bruto da Produção (VBP) da agricultura e da pecuária em Goiás deve chegar ao
recorde de R$ 92,6 bilhões, segundo estimativa da Secretaria de Política Agrícola do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Atento ao segmento, um
dos que mais impacta positivamente os números da cooperativa, o Sicoob UniCentro
Br inaugura nesta segunda-feira (13), a primeira agência voltada para o segmento do
agronegócio. Com mais de 50 mil cooperados em Goiás, São Paulo, Tocantins, Minas
Gerais e Distrito Federal, a nova agência
terá localização estratégica em Goiânia, ou
seja, na Avenida Castelo Branco, no Setor
Rodoviário, onde se concentram as maiores
empresas do segmento agro.
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entreviStA| RAFAEL LARA

“Quero uma OAB-GO mais
combustível e menos freio”
Dando sequência a série de entrevistas com
os pré-candidatos à presidência da OAB-GO,
a reportagem do Jornal O Hoje conversou
com Rafael Lara Martins. O advogado conta
com o apoio do atual presidente da Ordem,
Lúcio Flávio, e pleiteia a cadeira como um
dos nomes favoritos da disputa
Felipe Cardoso
Os pré-candidatos da disputa que definirá a nova presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás
(OAB-GO) seguem empenhados em aglutinar forças para
o pleito que será definido em
menos de três meses. Pesquisas de intenção de voto e movimentações pelo interior já
são observadas e garantem
um clima acirrado para eleição que se aproxima.
Pensando em apresentar as
principais ideias de cada um
dos pré-candidatos, a reportagem do jornal O Hoje deu início a uma sequência de entrevistas que serão publicadas semanalmente. Até o momento,
cinco nomes estão na corrida.
São eles: Júlio Meirelles, Pedro
Paulo Medeiros, Rafael Lara,
Rodolfo Otávio e Valentina
Jungmann. Mas o cenário pode
mudar, haja vista a possível redução deste quadro com prováveis alianças já esperadas
para os próximos meses.
Apesar de o início da campanha ser marcado pelo registro das chapas na segunda
quinzena de outubro, todos
eles já trabalham na formação
de suas bases de apoio em
Goiânia e no interior
O entrevistado dessa semana é o advogado Rafael Lara
Martins. Doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Lara
também é mestre em Direito
das Relações Sociais e Trabalhistas e especialista em Direito
do Trabalho pela PUC-GO.
Comumente nos deparamos
com advogados se queixando
do uso da OAB-GO, por parte
de suas lideranças, como
mero instrumento de promoção de interesses particulares. Dentre eles, a alavancagem de seus escritórios de advocacia. Como avalia esse tipo de reclamação e
o que pode ser feito para
mudar essa impressão?
Acredito que durante muitos
anos isso tenha mesmo acontecido. Vejo como uma uma realidade que deve ser combatida
sem temer levantar voz contra
esse tipo de prática. Porém, o
que vejo é que não é algo que tenha acontecido nas duas últimas gestões da Ordem.

Normalmente, um advogado
que chega à presidência já conta com algum tipo de tradição familiar ou profissional, que o
alça a esse patamar. Sou o único candidato que não tem esse
perfil. Vim do zero, como dizem,
‘barriga de balcão’. Deus me
permitiu alcançar uma posição
que não me faz precisar da OAB
para isso [alavancagem da carreira ou escritório]. Nossa candidatura vem justamente no
sentido de quebrar esses paradigmas que sempre existiram.
Combater esse tipo de impressão passa pelo ato de fechar essa janela de herança
relacionada à presidência da
Ordem. Penso que o combate
deve ser feito com transparência. Minha advocacia é conhecida por muitos que sabem das
conquistas que já tivemos ao
longo dessa caminhada
A anuidade cobrada pela
OAB-GO está entre as mais
caras do Brasil. Sabemos,
contudo, que trata-se de uma
instituição rica. É possível
diminuir essa taxa? Se eleito,
pretende lutar por isso?
Quando comecei a advogar, pagava a anuidade cheia.
Hoje, temos 50% de desconto
para aqueles que estão começando. A grande verdade é que
quem mais critica o valor dessa anuidade é justamente
quem estava no Poder até o
ano de 2015.
Quando assumimos, a
anuidade era a primeira mais

cara do Brasil, como se não
bastasse, recebemos uma Ordem abandonada, com salas
desestruturadas e tantos outros problemas. Cinco anos
depois estamos entregando
uma nova OAB-GO.

“Minha intenção é
ajudar a advocacia a
se mercantilizar.
Para isso, temos
propostas como a
incubadora de novos
escritórios, dando
suporte contábil, de
marketing jurídico a
qualquer um que
queira começar
fazendo bem feito”

Hoje, por exemplo, não temos mais a anuidade mais
cara do Brasil, não temos mais
de R$ 23 milhões em dívidas
e ainda conseguimos garantir
modernidade às salas do interior. Mesmo tendo resgatado a Ordem em todos os sentidos estruturais e econômicos
possíveis, não houve aumento da anuidade.
Mas olhando para frente,
ao final da nossa próxima gestão e graças a esse bom trabalho, podemos enxergar nossa
anuidade fora das 10 maiores
do Brasil. Apesar disso, nossa
principal bandeira é viabilizar
que os advogados tenham real
condição de arcar com esse
custo com tranquilidade.
Outra queixa recorrente diz
respeito às condições precárias enfrentadas pelas seccionais do interior. O que
deve ser feito pela sua gestão tendo em vista a resolução dos problemas estruturais enfrentados pelos advogados do interior goiano?
É importante entender que
temos realidades e demandas
diferentes em cada cidade do
interior do Estado. Não dá pra
colocá-las em um único patamar. Se você olhar para o Norte, verá dificuldades diferentes
das enfrentadas no Sudoeste,
por exemplo. Fazer um levantamento minucioso é essen-

cial, e é isso que temos feito.
Desde maio estamos visitando as subseções do Estado,
não apenas para prometer ou
apresentar propostas, mas
para ouvir. Trataremos cada
região de maneira específica,
mas temos eixos comuns de
valorização para todas elas.
Dentre elas, a criação da
primeira Procuradoria de
Prerrogativas da seccional do
Brasil. Queremos regionaliza-la, levando a procuradoria
para polos regionais. Outro
ponto é o pagamento da advocacia que trabalha por
aqueles que não possuem
condições de arcar com esse
serviço. Pensando nisso, queremos não apenas atualizar a
tabela das UHDs [Unidade de
Honorários Dativos], como
também garantir seu pagamento em poucos meses depois da atuação do advogado.
Queremos também pagar
de maneira integral nossa dívida, que já saiu de dez anos
para menos de três. Outra
bandeira é garantir parlatório
em todos os presídios do Estado. Essas são apenas algumas das nossas propostas
para o interior goiano.
Há tempos é ventilado que
as lideranças da OAB-GO
usam de seu protagonismo
muito mais para a prática
de ativismo político do que
para busca de benefícios
para a sociedade. Isso é uma
realidade? Como avalia esse
tipo de queixa?
Até o ano de 2015 quando
se falava do envolvimento da
OAB-GO em política a advocacia se envergonhava. Vimos, por exemplo, advogados
deixando a Ordem para assumirem secretarias de governo.
Hoje a realidade é diferente.
Temos uma relação saudável
e inteligente com os governos. Estamos suficientemente
próximos de forma a dialogar
pelas demandas, mas não a
ponto de comprometer nossa
liberdade e autonomia.

Recentemente, por exemplo, tivemos um posicionamento firme relacionado à
taxa de lixo na cidade. Contra
o Estado, podemos citar o caso
do advogado agredido em praça pública por policiais, onde
a Ordem não se omitiu. Temos
liberdade e inteligência para
o diálogo, esse é o papel da
OAB-GO. Temos uma visão suprapartidária, isenta e equidistante dos interesses políticos, preservando nossa maior
missão que diz respeito ao
zelo pela Constituição.
A jovem advocacia talvez
seja um dos maiores desafios desta e das próximas
gestões da Ordem. Sendo
eleito, o que será viabilizado
pensando em acolher e projetar o novo advogado para
o mercado de trabalho?
De todos os candidatos, eu
sou o único advindo da Comissão da Advocacia Jovem
(CAJ). Eu vivi na pele as dificuldades de 99% dos jovens
advogados que estão se inserindo no mercado de trabalho
agora. Hoje, tenho um diálogo
permanente com essa ala da
advocacia e sei o quanto precisam de amparo.
Vejo que o mercado está
cada vez mais acirrado e buscar seu lugar é um desafio
cada vez maior. Acredito muito no empreendedorismo, na
juventude e quero uma Ordem que seja mais combustível e menos freio.
Minha intenção é ajudar a
advocacia a se mercantilizar.
Para isso, temos propostas
como a incubadora de novos
escritórios, dando suporte
contábil, de marketing jurídico a qualquer um que queira
começar fazendo bem feito.
Também temos projetos
de campanha de valorização
da advocacia, a fim de aproximar do empreendedorismo, mostrando que podem
ser sócios ou donos do próprio negócio, entre outros.
(Especial para O Hoje)

Publicidade

legal
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Faltou adesão
do público nos
protestos contra
Jair Bolsonaro
Faltou público nas manifestações promovidas pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no domingo (12) em pelo menos 12 capitais. No Rio de Janeiro,
a manifestação começou após as 10h, na Praia de Copacabana, na altura do Posto 5. Três caminhões de som ocuparam a Avenida Atlântica, mas apenas dois deles foram usados na comunicação com os manifestantes.
Os manifestantes se espalharam por duas quadras da
pista da Avenida Atlântica junto à praia, que aos domingos é fechada para o lazer. A manifestação teve o
acompanhamento de integrantes da Polícia Militar
(PM) e da Guarda Municipal, que se restringiram em ficar posicionados em locais estratégicos, garantindo segurança, sem precisar ser acionados.
Em Brasília, manifestantes se concentraram na área
próxima à Biblioteca Nacional. Outro grupo que já estava
presente desde o início da manhã - esse de apoiadores
do presidente - circulou no local com carro de som. Não
houve, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, confronto entre os dois grupos. As manifestações
em Brasília cessaram no início da tarde.
A capital mineira Belo Horizonte também registrou
protestos. Vestidos de branco, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade com faixas e cartazes solicitando mais vacinas, cobrando ações mais rigorosas
no controle da pandemia de covid-19 e também portando
bandeiras de partidos políticos de oposição. Os atos foram dissipados por volta de 13h.
Em São Paulo, manifestantes se encontraram na região do Museu de Arte de São Paulo (Masp) para participar dos protestos contra o governo federal. O ato, convocado principalmente pelo Movimento Brasil Livre
(MBL) e o Movimento Vem Pra Rua, pede o impeachment
do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Os manifestantes se concentram entre o prédio do
Masp e a sede da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo não informou a quantidade de participantes.
De acordo com a Polícia Militar, a situação é de tranquilidade na Avenida Paulista. O policiamento no local
conta com dois mil policiais militares, 700 viaturas, 50 cavalos, dez cães, dois helicópteros, seis drones, seis veículos
blindados, além do monitoramento remoto com câmeras
operacionais da PM. (ABr).

Esplanada
Leandro Mazzini |

reportagem@colunaesplanada.com.br

Radiografia da PF
Quem circula pelos corredores do novo
‘Máscara Negra’ – a nova e envidraçada sede
da Polícia Federal em Brasília – nota que a corporação (delegados e policiais, principalmente) está dividida nos perfis, o que não interfere – assim se espera – nas investigações. Um veterano da turma do coldre comenta: nunca foi
tão rachada. Há os bolsonaristas antipetistas
e os bolsonaristas anti-STF (que alegam inconstitucionalidade nas decisões monocráticas
do ministro Alexandre Moraes). Existem também os petistas-antifas e os lulistas, apoiadores do ex-presidente Lula da Silva.

Freio 1

Foi do gabinete do chefe da Casa Civil, Ciro
Nogueira, no Palácio, que saíram as ordens, via
whatspp, para os caminhoneiros desbloquearem pistas e cessarem protestos.

Freio 2

Em reunião na sexta-feira – na qual
também participou seu antecessor, Onyx Lorenzoni – Ciro recebeu líderes da turma do
volante. Até indígenas simpatizantes compareceram.

É a economia

O ministro alertou os líderes de que a manifestação pró-Bolsonaro atropelaria o próprio
presidente, com iminente alta da inflação dos
alimentos e falta de gasolina nos postos.

Advogados com Jair

Um grupo de advogados conservadores
soltou uma carta de apoio ao presidente Bolsonaro com o título “Manifesto Constitucional - Um chamado para a defesa da liberdade”. Tem 571 assinaturas.

Recado

No documento, eles não criticam o STF ou
o ministor Moraes, mas mandam um recado
em apoio aos brasileiros que foram às ruas
no 7 de Setembro: “Apoiamos o direito constitucional inalienável e fundamental de liberdade de expressão dos milhões de brasileiros(as) apoiadores(as) do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro”.

Lupa

Continua dentro da Receita a novela do risco de ingerência política em altos cargos. Mas a grita não aponta
quem são os poderosos que se insurgem
contra a instituição.

Boa gestão

O prazo de inscrições para o Prêmio
Espírito Público, o maior do país para
servidores, foi prorrogado até 19 de setembro. A iniciativa é da Parceria Vamos, que une Fundação Lemann, Instituto humanize e República.org.

Caixa forte

Para quem duvida se apostas e jogos
são um mercado promissor no Brasil: A
Caixa arrecadou R$ 517 milhões – isso,
meio bilhão de reais – só nas apostas da
Lotofácil da Independência, e vai pagar
pouco mais de R$ 159 milhões dividios
para 57 apostadores.

A praça quer

A Câmara dos Deputados vai debater
esta semana, com especialistas e deputados que apoiam a legalização de bingos
e cassinos, o melhor modelo para as propostas em tramitação. Críticos apontam
que não convidaram quem discorda.

Consequências..

Ter apoio de familiares, amigos e colegas de trabalho não impede a incidência de doenças mentais, mas ajuda
no tratamento. Pesquisa do Datafolha
mostra que, dos 2.055 entrevistados,
44% passaram por algum problema
psicológico, como ansiedade ou depressão durante a pandemia.

..da pandemia

Desses, 62% tinham pessoas com
quem contar. Quase todos (96%) concordaram que a rede de apoio favorece a recuperação. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 7 de agosto em
129 municípios para a campanha de Setembro Amarelo.

Capitais registram manifestações
contra o governo federal
Movimentos
políticos e
entidade sindicais
organizaram
protestos
Manifestações contra o
presidente Jair Bolsonaro foram registradas ontem (12)
em capitais do Brasil. Organizadas por movimentos políticos e com participação de
entidades, como a União Nacional dos Estudantes (UNE),
e algumas centrais sindicais,
a movimentação foi agendada para ocorrer em 15 cidades ao longo do dia.
No Rio de Janeiro, a manifestação começou após as
10h, na Praia de Copacabana,
na altura do Posto 5. Três caminhões de som ocuparam a
Avenida Atlântica, mas apenas dois deles foram usados
na comunicação com os manifestantes.
Os manifestantes se espalharam por duas quadras da
pista da Avenida Atlântica
junto à praia, que aos domingos é fechada para o lazer. A
manifestação teve o acompanhamento de integrantes da
Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal, que se restringiram em ficar posicionados
em locais estratégicos, garantindo segurança, sem precisar

Vestidos de branco, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade com faixas e cartazes solicitando mais vacinas
ser acionados. Pouco depois
das 12h30 os manifestantes
começaram a se dispersar.
Em Brasília, manifestantes
se concentraram na área próxima à Biblioteca Nacional.
Outro grupo que já estava presente desde o início da manhã
- esse de apoiadores do presidente - circulou no local com
carro de som. Não houve, de
acordo com a Polícia Militar do
Distrito Federal, confronto entre os dois grupos. As manifestações em Brasília cessa-

ram no início da tarde.
A capital mineira Belo Horizonte também registrou protestos. Vestidos de branco, os
manifestantes se reuniram
na Praça da Liberdade com
faixas e cartazes solicitando
mais vacinas, cobrando ações
mais rigorosas no controle
da pandemia de covid-19 e
também portando bandeiras
de partidos políticos de oposição. Os atos foram dissipados por volta de 13h.
Em São Paulo, manifestan-

tes se encontraram na região
do Museu de Arte de São Paulo (Masp) para participar dos
protestos contra o governo federal. O ato, convocado principalmente pelo Movimento
Brasil Livre (MBL) e o Movimento Vem Pra Rua, pede o impeachment do presidente da
República, Jair Bolsonaro.
Os manifestantes se concentram entre o prédio do
Masp e a sede da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). Até o mo-

mento, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São
Paulo não informou a quantidade de participantes.
De acordo com a Polícia
Militar, a situação é de tranquilidade na Avenida Paulista.
O policiamento no local conta
com dois mil policiais militares, 700 viaturas, 50 cavalos,
dez cães, dois helicópteros,
seis drones, seis veículos blindados, além do monitoramento remoto com câmeras
operacionais da PM. (ABr)
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Pé no chão e trabalho

Rosiron Rodrigues / Goiás

Marcelo Cabo
mantém
tranquilidade
mesmo com
sequência positiva
e deixa euforia
para os torcedores
Victor Pimenta

O Goiás venceu no último
sábado (11), o confronto direto diante do CRB por 1 a 0,
e voltou ao segundo lugar da
Série B, estando somente três
pontos atrás do Coritiba, mas
com duas vitórias a menos. A
partida diante dos alagoanos
não só valia os três pontos,
mas o confronto direto garantiu que a equipe permanecesse mais uma rodada no
G-4 da competição.
“A gente busca um mecanismo para cada jogo. A gente tem uma plataforma de
jogo bem definido, umas variações táticas, porém tivemos muitas dificuldades com
as ausências do Apodi, do
Manga e pelas características
do CRB. Eles são um time que
estavam invictos a mais de
dez jogos no Rei Pelé. Tinham
um jogo muito forte pelo lado
do campo e uma frente com
um articulador que era o Diego Torres. Trabalhei bastante
para que eu pudesse anular
essas peças e quando tivesse a
bola é para que a gente jogasse. Optei por marcar o tiro de
meta pressão para que eles
não pudessem construir o jogo

Treinador elogiou excelente atuação de goleiro Tadeu que contribuiu com boas defesas na vitória sobre o CRB
e depois e permitisse que liberassem o espaço para finalizarmos. Acabou dando certo”, analisou Marcelo Cabo.
Os três pontos não só alegraram a comissão técnica e os
jogadores após o apito final,
mas também os torcedores esmeraldinos que ficaram eufóricos após a vitória, já pensando até mesmo no acesso.
Mesmo sendo conhecedor da
competição, onde já foi campeão e conseguiu outros acessos, Marcelo Cabo é bastante
pé no chão em relação a isso.
“Sou um profissional que
estou acostumado com essa
competição de pontos corridos
e volto a falar e não é porque

VILA NOVA

hoje temos quarenta e dois
pontos, nove jogos de invencibilidade, tivemos uma vitória expressiva fora de casa
diante de um adversário que
estava invicto fora de casa
que iremos ter esse tipo de euforia. Isso a gente deixa essa
celebração com o nosso torcedor. Ainda falta muito e temos muita estrada pela frente. Trabalhar, pé no chão, silêncio e trabalho, porque vimos em outros anos que se
não tivemos atento a tudo, os
detalhes podem nos dar o
acesso, como também podem
tirar ele”, disse o treinador.
Apesar do único gol da vitória sobre o CRB ter saído dos

pés do meia Élvis, a atuação de
Tadeu também chamou muita
atenção por mostrar a tamanha qualidade das defesas do
goleiro que foi um dos destaques na Série A por dois anos
e atualmente é o goleiro menos vazado, entre os titulares, na Série B de 2021.
“É o velho jargão do futebol: uma grande equipe começa com um grande goleiro.
Nós temos um grande goleiro.
O que mais me deixa alegre ao
entrar no vestiário é ver a alegria e a felicidade do Tadeu, o
olho dele brilhando e ele fez
uma defesa espetacular no final do jogo que garantiu o
nosso resultado. É isso ai, uma

SÉRIE D

Renan Muniz / Caldense

Após eliminação do
Goianésia, atletas
retornam ao Tigre
Uma semana após a eliminação do Goianésia na
atual edição da Série D
do Campeonato Brasileiro,
o técnico interino do Vila
Nova, Higo Magalhães, ganhará o “reforço” de seis
jogadores vilanovenses
que estavam emprestados
ao Azulão do Vale para a
disputa da quarta divisão
nacional.
O zagueiro Tibúrcio, os
volantes Kallyl e Renan,
os meias João Lucas e Rui,
e o atacante Marcos Paulo
se juntarão a Zé Vitor, que
retornou antes mesmo da
queda do time do Vale do
São Patrício, e passarão a
integrar o grupo profissional colorado até terem
seus destinos definidos.
De acordo com o diretor de futebol do Tigre,
Carlos Frontini, os atletas
Kallyl e João Lucas deverão ser aproveitados por
Higo Magalhães na Série B.
Segundo ele, o próprio comandante pediu que eles
fossem reintegrados ao
elenco imediatamente.
“O João Lucas já está

reintegrado e treinando com
o restante do grupo. Foi um
pedido do Higo (Magalhães)
e o Kallyl deve voltar aos
treinamentos nesta segunda-feira (13). Com os outros,
nós iremos sentar e discutir
quais serão seus destinos.
Acredito que o Tibúrcio será
emprestado para um time
da terceira divisão (do futebol goiano). Foi um pedido
do empresário dele, que
quer dar “minutagem” ao
atleta. O restante, nós iremos definir ao longo desta
semana. Mas o Kallyl e o
João Lucas devem permanecer”, disse Frontini.
Dos seis, Kallyl e Tibúrcio foram quem mais atuaram pela equipe do Vale do
São Patrício. Das 14 partidas que o clube realizou na
primeira fase da Série D, os
dois estiveram em campo
em 12. Além disso, o defensor foi o único vilanovense que contribuiu com
um gol. Na oportunidade,
ele deu a vitória ao Goianésia em cima do Nova
Mutum. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

jogos de hoje
bRasileiRo - séRie a

campeonato italiano

20hs - spoRt x inteRnacional

15h45 - bologna x hellas veRona

bRasileiRo - séRie c

campeonato poRtuguês

15hs - feRRoviáRio x paysandu

bRasileiRo - séRie d

17hs - galvez x guaRany de sobRal

campeonato inglês

16hs - eveRton x buRnley

campeonato espanhol
15hs - getafe x elche
17hs - gRanada x betis

15hs - maRítimo x aRouca
17h15 - tondela x estoRil

camp. piauiense - 2ª divisão
16hs - timon x caiçaRa

copa do mundo de futsal

12hs - panamá x República tcheca
12hs - maRRocos x ilhas salomão
14hs - vietnã x bRasil
14hs - tailândia x poRtugal

equipe sólida, uma equipe
comprometida e o Tadeu está
muito feliz. É um líder, que tem
um dia-a-dia maravilhoso,
uma liderança muito boa dentro do clube e para você conquistar um acesso ou buscar
um título dentro de uma divisão, você precisa de um grande goleiro e nisso o Tadeu é espetacular”, finalizou o técnico
esmeraldino elogiando o desempenho de seu atleta.
A próxima partida do Goiás
acontece somente no próximo sábado (18), quando recebem o Brasil de Pelotas, atualmente vice-lanterna, às 19 horas, no estádio Hailé Pinheiro.
(Especial para O Hoje)

Equipe goiana até atacou mais, mas acabou sendo surpreendida pela Caldense

Aparecidense perde jogo de ida
e decide classiﬁcação em casa
A Aparecidense foi superada no primeiro jogo de ida da
segunda fase da Série D ao ser
derrotada pela Caldense por 1
a 0, gol marcado por Jonathan
Costa, no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.
Com isso, a decisão fica para o
segundo jogo, onde o time goiano precisa vencer por dois gols
de diferença, se quiser seguir
na competição nacional.

O jogo

Apesar do resultado adverso, o time da Aparecidense
teve mais a posse da bola e
mais chances para abrir o placar ainda no primeiro tempo,
mas parecia que o dia não colaborou, assim como o goleiro
João Paulo, da Caldense que fez
uma excelente atuação, defendendo os chutes de Alex Henrique, Robert e David. Em um

lance de escanteio, a defesa
da cidinha vacilou e Jonathan
Costa subiu sozinho para marcar de cabeça. No lance anterior ao gol, Davi chegou a balançar as redes mas o bandeira assinalou impedimento.
O time da Caldense se defendeu da melhor forma e a
estratégia do treinador Marcus Paulo que não teve dois
jogadores principais na primeira fase, já que Mariotto e
Gabriel Santos foram negociados. Com isso, o autor do
gol, Jonathan Costa que estava emprestado retornou para
contribuir com a equipe.
No segundo tempo, só deu
Aparecidense que buscou o
empate para chegar no segundo jogo tranquilos quanto
a classificação. No final da
partida, o time goiano teve
uma grande chance e contou

com uma falha de João Paulo,
mas o zagueiro Jonathan Costa estava presente para salvar
a Caldense, tirando em cima
da linha. Depois disso, o time
mineiro se fechou até o final
do jogo segurando a vitória.
Pedro Henrique pelo lado da
Aparecidense defendeu um
chute, mas foi só isso.

Jogo de Volta

O segundo jogo já acontece
nesta próxima sexta (17), quando a Aparecidense por sua vez
recebe a Caldense, no estádio
Aníbal Batista de Toledo, às 16
horas. Para seguir na Série D, o
camaleão precisa vencer por
dois gols de diferença. Se a
vantagem foi somente de um
gol para os goianos, vai para as
penalidades. Empate, a Caldense se classifica. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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14 dias dePois, um novo empate
Afonso Cardoso

Após duas semanas sem disputar um
jogo oficial, Atlético Goianiense busca
empate nos minutos finais contra o
Corinthians e aumenta série de
duelos sem ganhar como mandante
Felipe André
Após 14 dias sem entrar
em campo, o Atlético Goianiense voltou aos gramados
e ficou no empate diante do
Corinthians, na noite de ontem, no estádio Antônio Accioly. O quarto duelo entre as
equipes na temporada terminou em 1 a 1, já que Gabriel Pereira abriu o placar
para os visitantes e Zé Roberto deixou tudo igual para
os donos da casa.
“O objetivo era fazer um
grande jogo e brigar para vencer. Enfrentamos uma equipe
que está em um bom momento e que não perde já tem um
bom tempo. Foi um jogo truncado e brigado, com poucos espaços. Eles saíram na frente,
buscamos o empate e quase a
virada. O Zé Roberto é um jogador muito importante, ele se
dedica para ajudar o sistema
defensivo ao pressionar zagueiro e goleiro, também flutua para buscar o jogo e faz
bem uma combinação com o
João Paulo. A partida dele foi
uma das melhores desde
quando assumi o clube. Gostei
bastante dele e também do
espírito da equipe de buscar o
empate”, analisou Eduardo
Barroca após a partida.
Sem contar com Janderson e André Luis, ambos emprestados pelo Corinthians,
Eduardo Barroca também não

teve Toró à disposição. O atacante segue se recuperando
de uma lesão parcial no adutor da coxa esquerda e iniciou
recentemente a transição,
quem também ficou fora da
lista de relacionados foi o zagueiro Pedro Henrique, recém-contratado. Com isso, o
treinador optou por iniciar o
duelo com quatro laterais de
origem, sendo dois improvisados como pontas.
Com pouca criação, o Atlético Goianiense sofreu com a
presença dos laterais improvisados, já que apesar de serem ofensivos, não criam perigo como atletas do setor. O
rubro-negro então se limitou a buscar a transição, esperando o Corinthians atacar, que também desfalcado,
ofereceu perigo em poucas
oportunidades, a melhor delas em uma cabeçada de Roger Guedes já nos acréscimos e em outra com uma finalização de longe com Fágner, que Fernando Miguel
mandou para escanteio.
Com duas finalizações no
primeiro tempo, ambas para
fora, o Atlético-GO não fez
Cássio trabalhar na primeira
etapa. Zé Roberto, centroavante de origem, buscou mais
jogadas fora da área e tentou
criar espaço, como já feito
em outras partidas, apesar
disso, sem ninguém para
preencher os espaços, os do-

VILA NOVA

João Paulo e Roger Guedes disputando bola durante o empate entre as equipes no Antônio Accioly
nos da casa sofreram com a
falta de concretização nos
lances e o zero a zero se manteve até o intervalo.
Na volta para o segundo
tempo, Zé Roberto arriscou
uma finalização com menos
de um minuto, mas o setor
ofensivo do Atlético-GO parou
por aí. O Corinthians seguiu
propondo as principais ações
dentro do jogo e abriu o placar.
Em uma jogada que aparentava estar morta, Gabriel Pereira dominou pelo lado direito,
puxou para dentro rapidamente e finalizou sem chances
para Fernando Miguel. O jovem
que ganhou espaço após Willian não ser relacionado, abriu
o placar no Accioly.
O Atlético-GO que se mandou para o ataque com o que
podia, já que Eduardo Barroca colocou os três centroavantes em campo, quem marcou foi o que começou a partida. Natanael cobrou falta

Higo se diz aliviado após
vitória diante do Náutico
foi ganhando confiança. Ao
ver a nossa imposição técnica,
eles, naturalmente, tiveram o
domínio até os 20 minutos
iniciais. Depois, ajustamos e
começamos a encontrar os espaços para poder jogar, e tivemos um pouco mais do controle da partida. Não podemos
esquecer que enfrentamos um
adversário dificílimo, que estava brigando para entrar no
G4. Mas o jogo é um duelo. Em
um determinado momento, o
adversário tem força. Depois,
começamos a ter força também. E, quem tiver mais concentrado e fizer o gol, pode
sair com a vitória, como foi o
nosso caso”, disse Higo.
Segundo Higo, o resultado
diante dos pernambucanos o
deixa um pouco mais aliviado
de toda a pressão que o clube
vinha sofrendo. Além disso,
ele faz questão de ressaltar a

oportunidade de estar à frente do comando técnico colorado mais uma vez.
“Confesso que estou muito
aliviado. Sei que a pressão é gigantesca. Mas, hoje, eu estou
tendo essa grande oportunidade. Eu sei que existem pessoas mais capacitadas do que
eu para estar aqui, mas Deus
me deu esta oportunidade e eu
tento valorizar muito. Agradeço muito a confiança do
presidente (Hugo Jorge Bravo)
e da diretoria, por me oferecerem isso. Continuo trabalhando com muita humildade.
Hoje, estou aliviado. Mas já começo a sintonizar minha energia para o próximo adversário.
Estou vivendo jogo a jogo. E
aproveitando esse momento,
ganhando muita maturidade”,
comentou Higo Magalhães.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Atlético Goianiense visita o
São Paulo, no Morumbi. O
duelo acontece na capital
paulista no próximo domingo
(19), às 16h (horário de Brasília). O Corinthians, por sua
vez, vai receber o AméricaMG, na Neo Química Arena,
às 18h15, no mesmo dia. (Especial para O Hoje)

FICHA
tÉCniCA
t
Corinthians

1x1

Atlético-GO

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); Gols: Zé roberto (ACG) e Gabriel Pereira (Cor)
Corinthians: Cássio; Fágner
(du Queiroz), João victor, raul
e Fábio Santos; Gabriel, roni
(vitinho) e Giuliano (Araos);
Gabriel Pereira (Xavier), Gustavo Silva (Marquinhos) e roger Guedes
Técnico: Sylvinho

Atlético-GO: Fernando Miguel; dudu (ronald), Wanderson (oliveira), Éder e igor Cariús (rickson); Willian Maranhão (lucão), Baralhas e João
Paulo (Brian Montenegro); Arnaldo, natanael e Zé roberto
Técnico: eduardo Barroca

série A

Afonso Cardoso

Segundo Higo, foi necessário corrigir a desatenção colorada

Na última sexta-feira (10), o
Vila Nova conquistou mais
uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga, o time comandado pelo técnico interino
Higo Magalhães derrotou o
Náutico por 1 a 0, chegando
aos 26 pontos conquistados
na competição e subindo para
a 15ª posição na tabela de classificação da Segundona.
Um dos fatores determinantes para que o Tigre triunfasse diante do Timbu, segundo o treinador colorado,
foi corrigir a desatenção na
qual a equipe colorada iniciou
o confronto no OBA.
“Ajustamos algumas coisas (no intervalo). Mas é ajuste de vestiário mesmo. É fato
que nós entramos um pouco
desligados (no primeiro tempo). O adversário sentiu isso e

na cabeça de Zé Roberto que
mandou para o fundo da rede.
O árbitro de vídeo Heber Roberto Lopes solicitou a revisão
por parte de Antônio Dib, que
após ir ao monitor confirmou
o gol marcado, já que entendeu que Brian Montenegro
não participou do lance.
Na próxima rodada, o
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4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

times

P

J

V

Atlético-Mg
Palmeiras
Flamengo
Fortaleza
Bragantino
Corinthians
Fluminense
Cuiabá
Atlético-go
Athletico-PR
Ceará
Internacional
santos
juventude
Bahia
são Paulo
América-Mg
grêmio
sport
Chapecoense
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35
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28
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24
24
23
23
23
22
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17
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20
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20
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20
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20
20
20
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19
18
19
20
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9
8
7
7
6
6
7
5
5
5
5
6
5
5
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3
1
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3
2
1
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8
8
7
9
8
3
9
8
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4
7
6
4
8
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3
6
5
5
3
5
6
5
5
9
5
5
7
7
10
7
8
9
8
12
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35
29
30
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20
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16
23
19
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20
17
24
16
17
14
8
17
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4
3
6
5
6
6
6
6
8
9
9
10
6
10
9
10
8
10
11
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32
26
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32
25
34
28
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18
27
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27
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16
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16
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13
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17
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7
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7
9
2
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1
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0
-2
0
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-6
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61.4
66.7
55
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48.3
46.7
45
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36.7
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35.2
29.8
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goiás
Botafogo
CRB
Avaí
guarani
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Náutico
operário-PR
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CsA
Cruzeiro
Brusque
Vila Nova
Ponte Preta
Vitória
Londrina
Brasil de Pelotas
Confiança

45
42
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40
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29
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27
26
25
23
21
16
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23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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8
6
7
6
6
4
4
2
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6
9
5
7
7
7
8
8
6
5
6
5
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6
8
7
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9
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5
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22
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27
20
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27
24
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30
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26
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27
25
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12
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7
8
7
8
4
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0
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0
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-3
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50.7
50.7
47.8
46.4
43.5
42
42
39.1
37.7
36.2
33.3
30.4
23.2
20.3
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As aeronaves disponíveis para esse serviço já realizaram 17 missões para levar vacinas para vários municípios distantes

Bombeiros voaram quase 20
mil quilômetros com vacinas
Aeronaves da corporação ajudam a agilizar o processo de entrega e vacinação da população

João Paulo Alexandre
A chegada da vacina do
novo coronavírus foi um passo importante para o combate contra a pandemia que já
perdura há mais de um ano e
meio. A distribuição delas
deve acontecer de maneira
ágil para acelerar o cronograma de vacinação para, enfim, ter o sonhado dia em
que vai ser declarado o fim da
pandemia. E quem contribui
para que as vacinas cheguem
a várias cidades de Goiás ao
mesmo tempo em um curto
espaço de tempo é o Corpo de
Bombeiros.
No Estado, as aeronaves
disponíveis para esse serviço
já sobrevoaram quase 20 mil
quilômetros em 17 missões
para levar vacinas para vários
municípios. Um dos pilotos é
o major Eduardo Campos Cardoso, que já está há 17 anos
na corporação. “A gente consegue fazer um trajeto de cerca de 1,6 mil quilômetros em
poucas horas, sendo que, se
fosse realizado de carro, demoraria quase 24 horas ou
mais”, pontua.
O major conta que quem
determina para onde serão
levadas as vacinas é a Secretaria de Estado da Saúde (SES),
que também manda uma pessoa para acompanhar todo o
trajeto. “A nossa contribuição
veio em um momento necessário para as cidades avançarem na vacinação. Além disso,
tinham doses da Pfizer que necessitavam de um armazenamento diferente, com temperatura mais baixa que o normal. Caso fosse utilizado um
carro, a logística poderia sair
prejudica e também perder

do grave e mortes. É uma satisfação muito grande de imaginar o tanto de pessoas que
estamos ajudando. Me sinto lisonjeado”, finaliza.

500 mil imunizados

Um dos percursos mais realizados pela aeronave Bombeiro 03 é o trajeto de Goiânia até Posse
vacinas, o que não pode acontecer”, destaca.
Assim, a SES já manda toda
a carga em um armazenamento adequado, com um termômetro para acompanhar
a temperatura. “Essa pessoa
que acompanha vai para fazer
um monitoramento para que
nada aconteça com as doses”,
pontua. Ele lembra que as
aeronaves já atenderam as
cidades de Rio Verde, Catalão,
Posse, Campos Belos e Porangatu. Um dos percursos mais
realizados pela aeronave
Bombeiro 03 (avião modelo
Embraer Sêneca III), envolve
o trajeto que se inicia em
Goiânia e vai para Posse, Campos Belos, Porangatu e termina com pouso em Goiânia.
Apenas neste percurso, se
fosse por via terrestre, levaria
cerca de 24 horas de viagem,
pois seriam 1.578 quilômetros

a serem percorridos por uma
viatura. O avião Bombeiro
03 gasta um total de 5 horas
neste percurso, já incluídos os
tempos de pouso, entrega das
vacinas, e decolagem das respectivas cidades. A agilidade
trazida pelo transporte aéreo é fundamental na missão
de levar as vacinas para todo
o Estado.

Outras finalidades

O major conta que as aeronaves também já realizaram
outros serviços, como vacinas
de H1N1, soros antiaracnídicos
e antiofídicos, totalizando mais
de 75 mil doses. Além disso, os
aviões já foram adaptados para
servir como UTI aérea e até levando órgãos para serem
transplantados. “É muito importante que as pessoas saibam
que não só apenas vacinas são
transportadas. Nós também

realizamos o transporte de órgãos para serem transplantados e pessoas que receberão
esse transplante. Além do resgate aeromédico”, pontua.
E continua: “Todo esse procedimento conta com a presença de um médico e enfermeiro que transforma toda a
cabine em uma UTI aeromédica. E as viagens não são apenas
aqui no Estado. Já busquei pacientes em São Félix do Xingu
(PA), Gurupi (TO) e até uma
criança para fazer um transplante em São Paulo, pousando
no Campo de Marte”, destaca.
Há quase duas décadas na
corporação, o major se descreve como privilegiado. “A
gente sabe que está ajudando
o próximo. Ajuda a termos
sensibilidade nesse momento
tão complicado. É muito bom
saber que a gente está levando a vacina para evitar esta-

Na última quarta-feira
(08), Goiânia 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.
O prefeito Rogério Cruz comemorou nas redes sociais.
“Nossa esperança se multiplica
a cada dose aplicada, por isto,
vamos seguir firmes para garantir proteção a todos os goianienses. Parabéns aos profissionais da saúde que lideram
esta nobre luta“, escreveu.
“Chegamos a meio milhão
de pessoas que completaram
o esquema vacinal e isso
mostra o compromisso da
gestão municipal para com o
cidadão goianiense”, comentou o secretário municipal
de Saúde, Durval Pedroso.
“Hoje, por exemplo, estamos
com nove pontos específicos
para a segunda dose e lembramos que o reforço é muito importante para garantir a
imunização”, disse ele.
A primeira dose sem agendamento ficou disponível durante três dias da última semana em 19 pontos na cidade.
“Disponibilizamos esses pontos em diversos locais para facilitar o acesso da população
à vacinação e não há necessidade de agendamento. É só
chegar e se vacinar”, explicou
o secretário.

Estudo indica que 63% dos casos são a variante Delta
A variante Delta, originária da Índia, já corresponde a
63% das infecções ativas no
Brasil. O dado é da Rede Corona-ômica, formada por pesquisadores de todo o País e
veiculada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo a Secretaria de
Estado e Saúde de Goiás (SESGO), já foram confirmados,
até o momento, 55 casos e 2
óbitos em decorrência da

cepa indiana em Goiás.
De acordo com a pesquisa,
a linhagem da doença ainda
não foi identificada em apenas dois estados, Acre e Roraima, onde há casos em investigação. Quase a totalidade
dos 37% dos outros casos ativos no país são da variante
P1, de Manaus.
O coordenador da Rede Corona-ômica, Fernando Spilki,
avalia que a presença da Delta

no país é um padrão já mostrado na Europa. “Provavelmente a imunidade de curta
duração que tivemos com o
surto de grandes proporções de
Gamma atrasou a disseminação da Delta, mas o caminho
dela está bem determinado em
vários estados, deslocando outras variantes. Principalmente,
desalojando a Gamma e ocupando protagonismo. Felizmente não temos ainda au-

mento do número de casos,
exceto no Rio de Janeiro. Mas
isso ainda pode ocorrer nas
próximas semanas”, explica.
Segundo a Secretaria de
Saúde de Goiás, já foram confirmados 55 casos e 2 óbitos
em decorrência da variante
Delta em Goiás. A secretaria
informou, também, que os
casos foram confirmados em
Santo Antônio do Descoberto
(01), Valparaíso (01), Novo

Brasil (01), Palestina de Goiás
(01), Pires do Rio (01). São
João da Aliança (02), Mimoso
de Goiás (02), Urutaí (02),
Goiânia (15), Aparecida de
Goiânia (26) e Nerópolis (01).
Os óbitos pela variante foram confirmados em Palestina e Aparecida de Goiânia. Em
Goiânia e Aparecida de Goiânia, a transmissão da cepa já
é considerada comunitária.
(Especial para O Hoje)
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Falta de sinalização cria
pontos cegos para motoristas
Jota Eurípedes

A falta dessas
sinalizações ocorre
depois que a
Seinfra conclui
nova camada
asfáltica nas ruas e
avenidas
Yago Sales
Na Rua 115, antes que o
motorista chegue na rotatória
em frente ao Cepal, no Setor
Sul, é preciso ter cuidado. A
falta de sinalização horizontal
que separa as vias causa ponto cego, quando o condutor
não consegue ver, pelos retrovisores, todos os espaços
ao redor do carro. Com isso, é
comum o tumulto de automóveis. Para os inexperientes,
desacostumados a dimensionar o espaço na via, pode ser
um fator para acidentes.
Normalmente, a falta dessas
sinalizações ocorre depois que
funcionários da Secretaria de
Infraestrutura (Seinfra) concluem nova camada asfáltica
em ruas e avenidas. Como o
jornal O Hoje já tinha mostrado em junho, algumas vias
passam meses sem a pintura, o
que acaba confundindo o condutor desatento. Por outro lado,
pedestres também ficam desorientados na tentativa de encontrar a forma mais segura de
atravessar as ruas.
Além de motoristas e pedestres, ciclistas e motociclistas se envolvem na trapalhada política de engenharia de
trânsito mal sucedida da Prefeitura de Goiânia. Embora
com a massa asfáltica novinha
em folha, a tinta, que deveria
ser implantada pela Secretaria

O jornal O Hoje já
havia percorrido
vias do Bueno, como
a Avenida T-4 e ruas
T-36, T-37 E T-38.
Estes locais não
contavam com o
aviso de “Pare” e
nem de sinalização
para compor as
faixas de rolamento.
A mesma
constatação se
estende pelo
cruzamento da Rua
T-55 com a Rua 9, no
Setor Marista

Municipal de Mobilidade
(SMM), nem sinal.
A reportagem do O Hoje
encontrou uma confusão de
carros sem qualquer norte
nas ruas 115 e 91, no Setor
Sul, por exemplo. Na linha
imaginária, três carros, quase
encostando uns nos outros
ocupam espaço que caberia
apenas um automóvel. E, sem
direcionamento, recorrem ao
buzinaço, xingamento e arrancos por causa do estresse
quando um ou outro motorista entremeia a faixa.
O jornal O Hoje já havia
percorrido vias do Bueno,
como a Avenida T-4 e ruas T36, T-37 E T-38. Estes locais
não contavam com o aviso de

“Pare” e nem de sinalização
para compor as faixas de rolamento. A mesma constatação se estende pelo cruzamento da Rua T-55 com a
Rua 9, no Setor Marista. Ali,
a falta de sinalização provoca um verdadeiro tormento
aos pais de alunos de uma escola, frequentadores de um
shopping e pacientes de consultórios e hospitais.
A reportagem procurou a
Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) para saber se
as vias revisitadas têm algum
cronograma para passar pela
pintura. Mas, até o fechamento da edição, não havia um posicionamento. Por outro lado,
no cronograma disponibiliza-

do no site da própria prefeitura, outras ruas devem passar
pelo procedimento.
De qualquer forma, a prefeitura divulgou que a Seinfra
deverá, com apoio de 85 servidores, realizar a manutenção asfáltica no Setor Central,
Residencial Junqueira, Parque
Oeste Industrial, Residencial
Alice Barbosa, Jardim Pompéia, Vila Jaraguá, Parque das
Laranjeiras, Parque Atheneu,
Jardim Novo Mundo, Jardim
Clarissa, Residencial Fonte
Nova, Jardim Atlântico e Setor
Sudoeste. Vai saber se os motoristas, ciclistas e motociclistas vão contar com sinalização
horizontal nestas vias. (Especial para O Hoje)

ENERGIA

Goiás pode sofrer com apagões em horários de pico
Assim como pode ocorrer
em todo o País, Goiás tem risco de sofrer com apagões em
horários de pico devido à crise
hídrica, afirmou o ex-diretor da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e da Agência
Nacional de Águas (Ana), Jerson Kelman. Ele acredita que o
Brasil pode passar “raspando”
sem racionamento de energia
elétrica neste ano.
O especialista alerta que
uma das soluções é gerenciar
a oferta e demanda para evitar
o racionamento. “Os reservatórios estarão muito baixos,
ninguém vai dormir tranquilo
até novembro. É uma situação
preocupante. Estamos correndo mais risco. Suponhamos
que chova em novembro e dezembro, aí podemos começar
a pensar numa nova reforma
do setor", explica.
Segundo ele, entre os pontos principais está a visão
superestimada da garantia
física das usinas. O sistema
seria capaz de atender uma
demanda "maior do que de
fato conseguiria". Jerson ressalta que a Agência Nacional
de Água (ANA) e o Operador
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) deveriam ter se articulado para trabalhar a flexibilização das restrições
operativas das hidrelétricas.
Mas isto só aconteceu a partir da criação da Creg (Câ-

tanto 437 MW – mais do que é
produzido atualmente.
O engenheiro eletricista Victor Bitencourt aponta que é
uma das formas de contornar
a situação seria com investimentos em outras fontes de
energia. Segundo ele, 500 MW
é a potência suficiente para
suprir a demanda energética
média de uma cidade de cerca
de 1 milhão de habitantes, de
forma instantânea.

Crise

Com a falta de água,
usina de maior
potencial de geração
de energia hidrelétrica
em Goiás, na cidade
de Itumbiara, tem
gerado menos energia
do que em agosto de
2001, momento em
que houve o apagão
em todo o Brasil

mara de Regras Excepcionais
para Gestão Hidroenergética), em junho deste ano.

Itumbiara

Com a falta de água, usina
de maior potencial de geração
de energia hidrelétrica em
Goiás, na cidade de Itumbiara, tem gerado menos energia
do que em agosto de 2001,
momento em que houve o
apagão em todo o Brasil. De
acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a unidade estava
com nível de água do reservatório em média de 11% há
20 anos. Atualmente, trabalha

com apenas 10%.
Segundo o ONS, a usina de
Itumbiara pode produzir cerca
de 2.083 MW (megawatt), porém, com a quantidade de água
acima das turbinas (volume
útil) em baixa, a planta acaba
gerando menos energia. Na última segunda-feira (6), a geração média de energia da unidade era de 388 MW, que representa 19% da sua capacidade, conforme aponta a Furnas, que administra a usina.
Nesta mesma data no ano de
2001, o nível do reservatório
era de 11,8%. Aplicando a mesma proporção, a produção era
de 21,3% da capacidade, por-

Há duas formas de observar
a crise hídrica, explica o presidente da Associação para Recuperação e Conservação do
Ambiente (Arca), Gerson de
Souza. Uma delas é em relação
ao abastecimento de água e
para o fornecimento de energia
elétrica. Ele ressalta que esse
agravamento tem relação direta com a ação humana e
aponta como preocupante o
contexto da crise e irreversível
o desmatamento no Cerrado.
O titular diz que a crise de
abastecimento de energia ocorreu com a antecipação do agravamento da seca para agosto.
Por isso, há indícios de agravamento da seca em Goiás há
dois meses do fim da estação
chuvosa. Os reservatórios já
não recebem mais quantidade
de água para o abastecimento
e geração de energia. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Goianiense cria minicentros
espalhados pela cidade
Jota Eurípedes

Pequenos
comércios locais
geram renda em
bairros mais
periféricos e evitam
deslocamento ao
Centro
Daniell Alves
Ao longo dos últimos anos,
alguns centros comerciais de
Goiânia, como a Avenida
Anhanguera e Campinas, deixaram de ser exclusivos. As
pessoas começaram a migrar
para pequenos pólos comerciais mais próximos de suas
casas pela acessibilidade e
baixo custo. Entre os locais
que se tornaram roteiros de
bastante visitação é a Avenida
Pasteur, no Parque Anhanguera. O local abriga comércio
de todas as áreas e vem concentrando maior número de
usuários nos últimos meses.
Esta mudança é vista de
forma positiva pela arquiteta
e urbanista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Goiás (CAU/GO), Adriana Mikulaschek. “A cidade é bastante dinâmica e a gente não
consegue prever. Mesmo que
tenha sido planejada, as pessoas acabam adaptando de
acordo com as necessidades
delas. A partir do momento
em que a Avenida Anhanguera ou o setor Campinas começaram a perder usuários, esses
comércios migraram para outros lugares”, explica.
Um dos motivos apontados
por ela para esta modificação
seria a falta de estacionamento e ao mesmo tempo o
transporte público apresentar
problemas. “O carro começou a ter necessidade de espaço de estacionamento.
Além disso, os shoppings centers surgem com estacionamentos garantidos e possibilidade de comprar diversos
produtos em um só lugar. As
pessoas começaram a ir para
lugares fechados”, revela.
Por isso, os pequenos centros da cidade estão se descentralizando. “Apesar de a
região central abriga os principais serviços”. Este movimento é necessário, pois evita um maior deslocamento, já
que as pessoas gastam menos
tempo para chegar e não necessitam de carro. Gera uma
vivacidade nos bairros mais
periféricos. É muito positivo”, diz Adriana.

Plano Diretor

A arquiteta explica que o

Entre os locais que
se tornaram
roteiros de
visitação é a
Avenida Pasteur,
no Parque
Anhanguera. O
local abriga
comércio de todas
as áreas

Plano Diretor determina que
nas vias principais devem ter
lotes para o comércio. “Esses
centros acontecem pelo próprio desenho do Plano Diretor.
Depois, as pessoas adaptam.
As pessoas podem vender na
porta de casa. Mas no primeiro momento esses centros
acontecem nas vias de maior
fluxo”, revela.
Assim como acontece em todas as capitais brasileiras, há
uma concentração estratégica
de empresas nesses espaços.
No passado, a moda era na
Avenida 85, depois Bernardo
Sayão”, explica a gerente de negócios da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), Dina Marta Correia. Segundo ela, a concentração vivida em Goiânia reflete o direcionamento do próprio consumidor. Diversas opções em um lugar se tornam
mais atrativas. Estar onde o público vai é uma questão de
manter o negócio aberto.
“A Capital tem essa característica e por isso vemos o co-

mércio andar. A confecção
hoje se encontra na 44, há 10
anos não era assim”, afirma o
presidente da Federação do
Comércio de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi.
A arquiteta e urbanista Erika Kneib pontua que a cidade
se estrutura a partir das grandes centralidades e é natural
ter concentrações em alguns
bairros como ocorre em Goiânia. “O que é ruim é quando as
centralidades são concentradas como no Centro, Campinas,
Marista, Jardim Goiás. É importante ter mais equilíbrio e
ter subcentros mais espalhadas
no território”.

Comércio local

Outros centros comerciais
que estão se fortalecendo se
concentram na região Noroeste, como a Avenida Mangalô, no
setor Morada do Sol, e o bairro
Vila Mutirão. Os locais reúnem
comércios e concentram a população dos bairros próximos.
Isto faz com que os moradores
não precisem se deslocar ao
Centro para comer uma pamonha, por exemplo.
“Quando eu quero comprar
algum item de maquiagem ou
preciso de roupa nova vou na
Mangalô e muitas vezes acho o
que preciso. E não preciso ir ao
shopping para comprar. Antes
não era assim, mas agora temos vários tipos de loja aqui”,
explica a moradora do Jardim
Curitiba IV, na Região Noroeste, Sarah Martins.

Capital da moda

A consolidação capital de
Goiás como polo de turismo

comercial e produtor na área
de moda com foco na estruturação dos espaços públicos
é o foco do projeto “Goiânia,
Tá na Moda”, que foi apresentado no último dia 18 para
secretários e representantes
de diversas pastas da Prefeitura de Goiânia.
Durante a apresentação
da plataforma, o presidente
da Associação Empresarial
da Região da 44, Chrystiano
Câmara, evidenciou a vocação
comercial varejista e atacadista das empresas estabelecidas e comemorou a parceria
com o poder público no desenvolvimento da proposta.
“O Goiânia, Tá na Moda, será
um projeto que irá promover
o comércio bem como o turismo de negócios ampliando
a nossa cidade ampliando
nossa capacidade de receber
empresários e investidores
de todo o País. E essa parceria
da prefeitura com o setor produtivo e as entidades como o
Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e
Estratégico de Goiânia só enriquecem e tornam viáveis
propostas como essa”.
O empresário Carlos Luciano, presidente do Grupo Mega
Moda, celebrou o anúncio da
novidade “Com esse projeto
teremos a oportunidade de tornar Goiânia uma das capitais
da moda em nosso País. Temos
atrativos nacionais reconhecidos como a gastronomia e o
sertanejo, que são portas para
o turismo local”.

Emprego e Renda

Gestora da pasta de Direi-

tos Humanos e Políticas Afirmativas, Cristina Lopes, ressaltou o compromisso em estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada de
modo a gerenciar as ações
que irão beneficiar a população goianiense em geral. “Esse
projeto vai gerar empregabilidade e requalificação do polo
da moda da Região da 44.
Para nós, que cuidamos das
questões de políticas afirmativas para diferentes grupos
sociais esse projeto é um presente para nossa comunidade
que precisa de oportunidades de emprego para gerar autonomia financeira para pessoas que estão em situação de
vulnerabilidade social”.
Para a secretária de Políticas para Mulheres, Tatiana Lemos, essa proposta abrirá inúmeras oportunidades de trabalho para mulheres, com destaque para as vítimas de violência. “Quando falamos de
moda, dizemos de um mercado onde cerca de 90% dos profissionais envolvidos são mulheres. Em Goiânia temos um
número significativo de mulheres em busca de oportunidade profissional e a nossa pasta tem promovido uma série de
cursos de qualificação de corte,
costura, modelista e costura
industrial para dar condições
de empregabilidade para essas
profissionais. Um projeto como
esse é importante para dar emprego, em especial, às mulheres
vítimas de violência doméstica
que buscam de autonomia financeira para sair do convívio
de seus agressores”. (Especial
para O Hoje)

ANÁPOLIS

Morre motorista de ônibus que sofreu atentado
O motorista de ônibus que
sofreu um atentado dentro do
ônibus que trabalhava em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, morreu na manhã deste
domingo (12), na Capital. Walisson Barbosa dos Santos estava internado desde o último
dia 1º de setembro após ter
80% do corpo queimado após
uma mulher jogar combustível
e atear fogo dentro do veículo.
Ela continua presa.
Segundo a família, ele teve
três paradas cardíacas durante a madrugada de ontem e estava com alto grau de infecção.

Ele estava há 11 dias internado
no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio
Lage de Siqueira (Hugol). A
irmã dele, Gislaine Maria dos
Santos, conta que a família
está consternada e esperam
Justiça pela morte do motorista. “Não era essa a notícia que
queríamos dar, infelizmente.
Esperamos Justiça pelo meu
irmão”, pontuou.
Câmeras de segurança flagraram o momento em que
uma mulher se aproxima do
veículo, que estava parado dentro do terminal rodoviário de

Anápolis. Logo em seguida, ela
joga etanol na cabine e coloca
fogo. Rapidamente, houve uma
explosão e o motorista saiu desesperado de dentro do veículo, já com o corpo em chamas.
O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de
Anápolis (Heapa), mas, com a
gravidade dos ferimentos, foi
transferido para o Hugol no
dia seguinte ao atentado. A
todo momento, ele esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado
grave e respirando com ajuda
de aparelhos.

Investigação

A delegada que investiga o
caso, Cynthia Cristiane, disse
que a mulher afirmou que
tomou a atitude porque ela foi
zombada por funcionários da
empresa de transporte público pelo fato dela ter mau hálito. Segundo ela, quando passava, os colaboradores tapavam os narizes quando ela
passava pelo terminal, O dia
do crime, segundo a mulher,
Walisson teria repetido o gesto na frente dela.
"Ela foi até um posto de
combustíveis, comprou eta-

nol e ateou fogo contra a vítima. Ontem esse motorista teria feito gesto de tapar o nariz", explicou a delegada.
Entretanto, a família de
Walisson alega que o motorista não conhecia a mulher.
“Meu irmão não a conhecia,
senão quando me ligou, teria
dito quem foi. E ele não tinha esse perfil, ele não faria
isso”, disse Gislane. De acordo com a delegada, com a
morte de Walisson, a mulher pode responder por homicídio. O caso segue em ivnestigação.
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Cerimônias marcam 20 anos do
11 de Setembro em Nova York
Em mensagem de
vídeo, Biden pediu
união dos
americanos
O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, e os ex-presidentes Barack Obama e Bill
Clinton participaram, em Nova
York, de cerimônia que marcou
os 20 anos dos atentados de 11
de setembro. A Bandeira dos
Estados Unidos foi levada até o
memorial de Manhattan, lo-

cal onde estavam as duas torres gémeas que caíram durante os ataques. Quase 3 mil pessoas, cujos nomes foram lembrados na cerimônia, morreram nos ataques.
Um momento de silêncio
foi observado às 8h46 (horário
local), hora precisa em que o
primeiro avião, desviado pelos
terroristas da Al Qaeda, bateu
na Torre Norte.
Em mensagem de vídeo divulgada na sexta-feira (10), o
presidente Joe Biden pediu a
união dos americanos. " Testemunhamos as forças mais

sombrias da natureza humana, medo, raiva, ressentimento e violência, e vimos a unidade nacional. aprendemos
que a unidade é a única coisa
que nunca deve ser quebrada.
Unidade é o que torna o que
somos, a América no seu melhor. Para mim, essa é a lição
central do 11 de Setembro".

Barack Obama

O ex-presidente Barack
Obama lembrou os "heróis"
do 11 de setembro de 2001,
bem como os dos anos que se
seguiram.

Ele destacou que a imagem
que ficou daquele dia, juntamente com a da mulher, Michelle, não foram os destroços
e a destruição, "mas as pessoas".
Citou os bombeiros que
subiram as escadas, enquanto outros corriam, e os voluntários que cruzaram o país
nos dias que se seguiram.

Atentados

Em 11 de setembro de
2001, dois aviões de passageiros bateram, com alguns minutos de intervalo, nas torres

gêmeas do World Trade Center, em Nova York, provocando o seu desabamento poucas
horas após o impacto.
Um terceiro avião pilotado
por terroristas colidiu pouco
depois contra o edifício do Pentágono e um quarto avião caiu
em um descampado em
Shanksville, no estado da Pensilvânia, após os passageiros e
tripulantes terem tentado tomar o controle do aparelho. Os
atentados praticados por membros do grupo terrorista Al Qaeda causaram a morte de cerca
de 3 mil pessoas. (ABr)

Há 20 anos, em 11 de setembro de 2001, os EUA foram alvos de ataques terroristas que mudaram o mundo. Dois aviões atingiram as torres do World Trade Center

CABUL

ÁFRICA

Afegãos culpam saída dos
EUA por seus problemas

Rebeldes de Tigré são
acusados do assassinato de
mais de 120 civis na Etiópia

Cansados da guerra, moradores de Cabul manifestaram raiva e sentimentos de
traição pelos Estados Unidos
(EUA), que marca o 20º aniversário dos ataques de 11 de
setembro, que levaram à invasão do Afeganistão pelos
norte-americanos e à derrubada do governo Talibã.
Após ocupação de duas décadas, as forças dos EUA retiraram-se abruptamente do
Afeganistão no mês passado,
provocando o colapso do governo, apoiado pelo ocidente,
e o retorno dramático do Talibã ao poder.

"Os infortúnios que vivemos atualmente são por causa
da América", disse Abdul Waris, um morador de Cabul, enquanto as bandeiras brancas
do Talibã estampadas com linhas do Alcorão eram penduradas em postes próximos.
Alguns dos jovens que falaram à Reuters reclamaram que
as forças dos EUA não tentaram ajudar o povo afegão.
“Depois dos eventos de 11
de setembro, os norte-americanos estiveram em nosso país
por 20 anos para seu próprio
benefício”, disse Jalil Ahmad.
"Eles aproveitaram os be-

Moradores de Cabul manifestam raiva e sentimento de traição

nefícios que tinham em mente por 20 anos, enquanto nós
não obtivemos nenhum benefício deles. Deixaram o país
em um estado de confusão."
Membros do Talibã com
armas penduradas nos ombros eram visíveis em toda a
capital, mas o clima estava
calmo e tranquilo após as mudanças dramáticas das últimas semanas.
"Agora há segurança e a segurança é boa. Que Deus dê
ao Talibã mais força para
manter essa [calma] para
sempre", disse o morador Gul
Agha Laghmni. (ABr)

Autoridades da Etiópia
alegam que as forças rebeldes de Tigré assassinaram mais de 120 civis nos
últimos dias, em meio a seguidas derrotas militares
sofridas nos combates contra as forças de segurança
nacionais. Os rebeldes negam os crimes, naquele
que seria um dos maiores
massacres desde o início
da guerra civil, segundo a
agência Associated Press.
“O ataque de 4 de setembro foi o mais severo,
especialmente no vilarejo
de Chenna Teklehaymanot”, disse Sewunet Wubalem, administrador do
distrito de Dabat, na região
norte da província de Amhara. “Crianças, mães e
até anciãos religiosos também foram visados”.
Segundo Wubalem, 123
corpos foram encontrados
pelas autoridades, que esperam localizar outros em
breve. Ele explicou que o
ataque teve início em 27
de agosto, após as forças
de segurança nacionais
derrotarem um grupo de
rebeldes de Tigré que tentavam dominar a cidade
de Gondar.

Troca de acusações

Por um lado, os rebeldes alegam que os combates têm como objetivo forçar o governo a desbloquear rotas de passagem
de ajuda humanitária para
a região, onde cerca de
400 mil pessoas sofrem
com a escassez de alimentos e de outros suprimentos essenciais. As forças
de Tigré afirmam que as
acusações de assassinato
são “fabricadas”, embora
inúmeras testemunhas
confirmem os fatos relatados pelas autoridades
nacionais.
O órgão governamental
Comissão Etíope dos Direitos Humanos, por sua
vez, reforça a acusação
contra os rebeldes, que teriam assassinado os civis
durante o processo de retirada de tropas após a
derrota militar. “Os civis
que não puderam fugir
quando a cidade ficou sob
o controle das forças (de
Tigré) ficaram para trás
com a garantia de que nenhum mal lhes aconteceria
se fornecerem alimentos
(aos rebeldes)”, diz a entidade (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2021

n

13

Essência
Rap do Gueto

OS qUATRO
ElEMENTOS

O Hip Hop é um agente transformador e isso
é destacado na Mostra de Arte de Rua durante o mês de setembro

Lanna Oliveira
Durante o mês de setembro a cultura Hip Hop entra em cena no projeto Bossa Criativa. Como parte do
Festival Arte de Toda Gente, a Mostra
de Arte de Rua, reúne uma série de
11 vídeos de artistas e pensadores
deste universo de todo o Brasil. Um
movimento norte-americano, o Hip
Hop é um caldeirão de misturas étnicas e culturais, que uniu diferentes
estilos musicais e diferentes estilos de
danças. E toda essa diversidade ganha destaque e é apresentada virtualmente e de forma gratuita.
Iniciado em 21 de julho, o Festival Arte de Toda Gente reúne mais
de 100 professores e mais de 400 artistas das mais diversas vertentes e
origens geográficas, em uma série
de oficinas, mostras, encontros e
apresentações, ao vivo e gravadas,
transmitidas gratuitamente pela internet. Em um só grande evento,
pela primeira vez, estão sendo oferecidas atividades promovidas pelos três projetos do programa Arte
de Toda Gente: Bossa Criativa, Um
Novo Olhar e Sistema Nacional de
Orquestras Sociais – Sinos.
Com apresentações artísticas,
performances, debates e palestras,
a Mostra de Arte de Rua traz temas
do Hip Hop como breakdancing,
grafite, moda, representatividade,
entre outros assuntos. Em aulas,
palestras, debates, apresentações e
performances, o evento dá destaque
a um universo cultural extremamente vasto, criativo e que cresce a
cada dia como movimento e como
potência de desenvolvimento econômico e social. O projeto é uma
parceria da Fundação Nacional de
Artes – Funarte e da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
Especificamente, o projeto Bossa
Criativa – Arte de Toda Gente reúne
apresentações e oficinas de diversas
linguagens artísticas, integrantes
de várias formas de economia criativa. O foco é a democratização da
cultura, bem como a diversidade e
a difusão de todas as artes, de modo
inclusivo. A programação é composta de shows curtos, performances e atividades de capacitação, em
vídeos, exibidos no site www.bossacriativa.art.br, com participação
de artistas de todo o Brasil.
A agenda inclui o lançamento de
um edital para novas propostas artísticas e culturais; e também um
chamamento público, para apre-

O B-Boy carioca Bala
Machine ministra a
oﬁcina de Hip
Hop/Breaking no
sábado, dia 18

na Oficina Performance Rap/Hip
Hop, arte educação com o grupo Pé
da Palavra dia 24; Eliandra Fidélis
comanda o Debate sobre Hip Hop e
moda sustentável como transformação social e empreendedorismo
nas periferias e favelas dia 25; Rooneyoyo O Guardião no debate com
motoboys portadores de deficiência
sobre o universo Hip Hop e o Breaking no dia 26; e para finalizar no dia
30 Gilmar Satão participa da Live
Painting (Hip Hop/Graffiti).

O Hip Hop muda vidas

sentação de trabalhos de mestrado
na área das artes. Como parte da
programação estão Zane Santos
apresentando a Live Painting com
contação de histórias no dia 16;
Bala Machine na oficina de Hip
Hop/Breaking no dia 18; Paulo Ribeiro com o projeto ‘Vizinhança
Cultural’ de revitalização de espaços
ociosos por artistas de rua de São
Paulo no dia 19; Piá com a palestra
‘História do Hip Hop na região sul
do Brasil’ no dia 23.
Continuando: Mestre Pê (P. MC.)

Hip Hop é um movimento cultural norte-americano que tomou
força na década de 1970 na periferia de Nova York, tendo como protagonistas as comunidades de imigrantes latinos, jamaicanos e afroamericanos, que sofriam com o
descaso político e social e viviam em
meio à violência do tráfico de drogas e dos conflitos de gangues. Esse
caldeirão de misturas étnicas e culturais, uniu diferentes estilos musicais e diferentes estilos de danças
nas chamadas housesparties (festas
organizadas em casas).
No início de 1980 a cena acima

passa a ter protagonistas/organizadores como DJ KoolHerc, DJ Holywood, DJ AfricaBambaataa, DJ Grand
Master Flash e DJ Grand Wizard
Theodore. Esses profissionais são
apontados como os responsáveis
pela origem, desenvolvimento e difusão da Cultura Hip Hop. Por meio
da organização Zulu Nation, fundada por AfricaBambaataa, foi criado o
conceito de ‘elementos do hip hop’
que reúne Grafite, DJ, MC, B-boy e Bgirl cujo lema é: paz, amor, união e diversão e seu objetivo é dar voz, visibilidade e identidade aos jovens.
Até os dias de hoje, esse movimento cultural é uma alavanca para
jovens periféricos de vários lugares
do País. No Brasil, hoje, o Rap, um
dos elementos dessa cultura, é p gênero musical que mais cresce. Com
suas letras contundentes, uns que falam da realidade vivida nas comunidades carentes, outros mostrando
como é quando um dos seus alcança o almejado sucesso, o Rap resgata a esperança daqueles que já nasceram com menos oportunidades. Já
dizia o rapper Thiagão, “o rap resgata almas”. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Lições do passado
'O Livro dos Amigos Perdidos' é romance emocionante
de Lisa Wingate que fala sobre mulheres fortes

Cantor Tiee gravou todo o projeto audiovisual em sua casa

Releituras
de canções
Tiee lança álbum de samba 'As Que
Tocam Lá Em Casa', já disponível nas
plataformas digitais
Elysia Cardoso
Nostalgia, boas lembranças entre amigos e família e a batida incomparável do samba foram as
inspirações de Tiee para a
construção do projeto ‘As
Que Tocam Lá Em Casa’.
Após lançar as inéditas ‘190’
e ‘Dor de Cotovelo’, que foram compostas durante o
processo, o cantor e compositor apresenta 16 releituras inéditas que ganham
pela primeira vez versões
em samba. O álbum já se
encontra disponível pela
Som Livre nas plataformas
digitais e também no canal
do YouTube de Tiee.
Entre os artistas homenageados estão grandes nomes do mercado brasileiro
e de diferentes gêneros musicais, como Luiz Gonzaga,
Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Djavan, Roberto Carlos e Cazuza.Segundo o sambista, o projeto ‘As Que Tocam Lá Em Casa’ surgiu de
uma paixão por músicas
que o inspiram e que costumam tocar em sua casa
em momentos de lazer e
descontração na companhia
de sua família e amigos.
A inspiração foi tanta
que neste processo o cantor
compôs duas canções, 100%
de sua autoria, "Durante
esse período de pandemia,
eu passei muito tempo no
quintal de casa ouvindo música e em um certo momento despertei pro fato
de que muitos dos sons que
eu gostava de ouvir fumando meu charuto, assando
uma carne, lavando o quintal, tomando um banho de
piscina, não existiam em
formato de samba”, conta.
O artista resolveu encarar esse desafio e mer-

gulhou de cabeça em diversos gêneros do cancioneiro popular. “Montei esse
repertório que não tem um
tipo específico de público,
é uma música pra todos,
uma música pra embalar
famílias! São sons muito
clássicos, são grandes ídolos, que influenciaram gerações com músicas ´imortais’", declara Tiee sobre a
inspiração do projeto.
Com produção da Lordbull e direção de Rômulo
Menescal e Vinicius Olivo,
todas as faixas do projeto
ganham videoclipes, que
foram gravados na casa de
Tiee, na companhia de sua
banda e sua família, no Rio
de Janeiro, e que podem
ser conferidos no YouTube
do cantor. "Eu gravei esse
projeto principalmente
para as famílias, é pra todo
mundo ouvir junto, é música sem idade... juntei todas as tribos em um só álbum e espero do fundo do
meu coração que faça bem
aos ouvidos e almas de todos!", finaliza o artista.

A Globo Livros lança ‘O livro dos amigos
perdidos’, novo
romance
de
Lisa Wingate,
autora de ‘Segredos de família’. A obra é
uma saga emocionante sobre
mulheres
à
frente do seu
tempo, as consequências sangrentas da escravidão que
afetam vidas até
os dias de hoje e
como as lições
do passado jamais devem ser
esquecidas.
No fim do
século XIX,
em meio ao
caos deixado
pela Guerra Civil Norte-Americana, três jovens com histórias e origens bastante diversas têm seus destinos unidos
pela necessidade de realizar
juntas uma perigosa jornada.
Hannie, uma ex-escravizada
recém-liberta; Lavinia, a herdeira mimada de uma imensa fazenda falida e sua relutante meia-irmã de origem
creole precisam chegar ao Texas e, para isso, atravessar
estradas repletas de homens
que insistem em manter acesa uma guerra que perderam

dez anos antes.
Enquanto as irmãs veem
no Texas uma forma de fugir
do estigma da bancarrota,
Hannie foi separada da sua
família antes do fim da escravidão e, desde então, segue em uma busca frenética
por aqueles a quem mais
ama. Para essas três mulheres, a esperança vive além
dos pântanos da Luisiana.
Mais de um século depois,
Benny é uma jovem professora que, desesperada para
pagar as dívidas da época

de universidade,
aceita um emprego
em uma escola primária na minúscula
cidade de Augusta,
na Luisiana. Nesse
lugar perdido no
mapa, onde todos
desconfiam de forasteiros e de ideias
que vão de encontro à tradição, Benny
é recebida de forma
hostil por seus novos vizinhos.
Combinando passado e presente e
uma pesquisa histórica minuciosa, elementos que se tornaram a marca registrada de Lisa
Wingate, O livro dos
amigos perdidos é
um romance inesquecível sobre mulheres fortes e as dolorosas
heranças deixadas pelo regime escravagista que persistem até os dias de hoje.

Sobre a autora

Lisa Wingate trabalhou
durante anos como jornalista
até se tornar escritora em
tempo integral. É autora de
mais de vinte best-sellers e ganhou diversos prêmios por
seu trabalho. Ela vive no estado norte-americano do Arkansas e também é autora
de Segredos de família, publicado pela Globo Livros.

Sobre o artista

Um dos maiores músicos e sambistas da atualidade, Tiee conta com quase 90 milhões de visualizações no YouTube e mais de
700 mil ouvintes mensais
nas plataformas de música.
Seu último lançamento pela
Som Livre foi o projeto audiovisual "Ladrão de Coração". Com dois volumes, o
trabalho apresentou 32 faixas entre sucessos, inéditas
e participações especiais
de peso, com nomes como
Jorge Aragão, Belo, Péricles, Xande de Pilares, Thiaguinho, Ferrugem e o grupo Revelação. (Especial
para O Hoje)

Combinando passado, presente e uma pesquisa histórica Lisa emociona com novo lançamento

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO de novelAS
t
Malhação - sonhos
nat consegue avisar duca
a tempo e tenta disfarçar para
lobão, que a pressiona. Karina afirma que o casaco é dela.
Jade sugere que Pedro irrite
Karina para atrair a atenção da
menina. Karina afirma a nat
que não quer vê-la com duca.
Pedro decide compor uma
música sobre sua primeira vez
com Karina e divulgar no vlog
de Jade. delma ouve quando
Marcelo diz a lincoln que falou
com roberta. Mari e Jeff comemoram a permissão para
abrir o quiosque na Aquazen.
o vídeo de Pedro faz sucesso
na internet.

nos Tempos do imperador
Pilar comemora sua bolsa
de estudos para estudar medicina nos estados unidos.
tonico manipula dolores.
Quinzinho se prepara para a
inauguração do cassino. lota
e Batista destratam Pedro sem
saber que ele é o imperador.
dolores questiona Pilar sobre
sua promessa. lupita convence Batista e lota a comprar
ingressos para a inauguração
do cassino. Pilar se aconselha
com Cândida, luísa e Justina.
Pilar desiste de sua bolsa de
estudos. eudoro conta a tonico que dolores se encontrará
com as princesas.

Gênesis
israel se abala com a notícia
sobre José. Sheshi recebe um
desafio mortal em sua coroação. José faz um pacto com
Abumani enquanto um novo
destino cruza seus caminhos.
Sheshi é ovacionado depois
de encarar uma verdadeira
fera, mas um ataque surpreende a todos. Arqueiro tenta atingir Sheshi durante a cerimônia de coroação e deixa o
povo em pânico. rúben se choca com o pedido de israel e
José se aproxima de seu novo
destino. José é obrigado a mudar de visual. Asenate revela a
verdade para Selemina.

Coração indomável
Simone diz a esther que
provavelmente os engenheiros que estão no realengo, estão atrás das riquezas que todos dizem ter ali. ricardo diz
a seu comparsa que terão que
ser muito cautelosos para se
apoderarem das terras do
realengo. lucia chega a fazenda narváez. ofélia diz a
Santa que, sob ordens de lucia, já pode ir embora da fazenda. esther aconselha otávio a se casar com Simone.
Maria Alessandra diz a raiza
que venderá sua parte no cassino e lhe dará uma boa gratificação por seus serviços.

império
José Alfredo se surpreende
com Jesuína. Maria Marta convida Cora para uma conversa
particular. Silviano telefona
para João lucas e diz que du
sumiu. Cora conversa com Maria Marta sobre a exumação de
José Alfredo. Maria Clara e
José Pedro exigem saber o
que Cora contou à Maria Marta. Maurílio provoca José Pedro. José Alfredo visita o túmulo do filho de Jesuína. Xana
e naná conseguem o novo
endereço de luciano. Juju treina com Arnoldão. Maria Clara
confronta José Pedro. José Pedro telefona para danielle.

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2021

Essência

AGENDA CulturAl
t
Palco Virtual
A partir de hoje (13), fica
em cartaz no Palco virtual do
itaú Cultural no Youtube a
produção 'despeça-te, uma
desmontagem de oraMortem', do in-Próprio Coletivo,
do Mato Grosso. o espetáculo é uma volta aos baús e
memórias da montagem da
peça oraMortem, no qual a
companhia retratou um momento inesperado, um delírio criado no encontro das
personagens velha e Menino, que escapa das clausuras
do espaço-tempo. A peça
fica em cartaz até dia 3 de
outubro. Quando: segundafeira (13). onde: (www.youtube.com/itaucultural).
espaço Mundo Bita
o Goiânia Shopping segue com a atração inédita
infantil espaço Mundo Bita.
nesta segunda o público
poderá desfrutar da maior

tir das 22h.Conhecido pelo
equilíbrio de suas decisões
e pelo profundo domínio
das questões constitucionais, Ayres Britto vai analisar o momento político e
institucional que o País atravessa. Quando: segundafeira (13). onde: tv Cultura.
Horário: 22h.

Palco Virtual apresenta o espetáculo 'Despeça-te’ a partir de hoje
roda-gigante indoor do Brasil (10 metros de altura),
além de balão giratório e
mesinhas de atividades. o
ingresso para a roda-gigante custa r$15 (de segunda a
sexta). Crianças menores de
12 anos deverão estar acompanhadas de um responsável adulto (o acompanhante
não paga ingresso). A brincadeira no balão giratório e
nas mesinhas de atividades

é gratuita.
Questões constitucionais
o roda viva desta segunda-feira (13) recebe o jurista, professor de direito
Constitucional e ex-ministro
do StF, Carlos Ayres Britto.
Apresentado por vera Magalhães, o programa vai ao
ar na tv Cultura, site da
emissora, twitter, Facebook,
Youtube e linkedin, a par-

Proposta educativa
Museu do ipiranga anuncia mais dois cursos gratuitos com certificado uSP. totalmente on-line, cursos dão
continuidade à proposta
educativa do novo Museu
do ipiranga de disseminação
do conhecimento empregado das novas exposições;
com o total de 600 vagas,
aulas acontecem no fim de
setembro e inscrições podem ser feitas a partir do dia
18 deste mês. inscrições:(museudoipiranga2022.org.br).

Letícia Mercier

Evento ocorre de janeiro a março de 2022 em formato online
aos prêmios previstos no regulamento. Os valores das
inscrições variam de R$
45,00 para artista individual
e R$ 85,00 para coletivo.
Todas as categorias são
admitidas (pintura, escultura,
fotografia, instalação, têxtil,
videoarte, etc.), porém, as

obras digitais são recomendáveis. Os trabalhos selecionados irão compor a 2ª Bienal
Black Brazil Art, e serão expostos numa galeria virtual
de interação com os visitantes. Os artistas selecionados
na categoria performance
que não seja vídeo perfor-

mance, deverão se apresentar
ao vivo na plataforma Zoom.
"A Black Brazil Art acredita fortemente que o mundo da arte deve ser apoiado,
incentivado e conectado
além dos limites das barreiras geográficas", explica a
produtora executiva Patricia
Brito. "Esta segunda edição
nos cria estímulo para o pensamento de um mundo mais
coeso, compartilhável e onde
mulheres tenham direitos e
oportunidades semelhantes
aos homens", conclui.
Em formato online, a 2ª
Bienal Black Brazil Art vai
conectar artistas de diversas
partes do mundo e conta
com um corpo de jurados do
Brasil e do exterior. Também participam desta edição, artistas convidados do
Brasil e do exterior.

CELEBRIDADES
Tiago Leifert encerra boatos e revela verdadeiro
motivo para saída da TV
Globo
tiago leifert usou seu instagram para encerrar os boatos sobre sua saída da tv
Globo, anunciada nesta semana pela emissora carioca.
nos Stories, ele compartilhou
um texto explicando a "real
causa" de deixar a empresa,
na qual trabalha há 15 anos.
"Pessoal, o 'verdadeiro motivo da saída de leifert' é aquele que contei na Ana Maria.
Qualquer outro é invenção.
Pode ser que não dê o click e
pareça monótono, mas é o
meu motivo. É meu. A fonte
sou eu, a única possível nesse caso, porque é a minha
vida", declarou o apresentador do ‘BBB’. "A história seria
mais saborosa com um grande escândalo envolvendo vaidades e milhões de reais. eu
sei. também acho. Mas infelizmente vou ficar devendo
essa pra vocês", finalizou ele.
(laís Fernandes, Purepeople)
Maitê Proença descartava
romances antes de namoro
com adriana Calcanhotto
em meio a rumores de viver romance com Adriana Calcanhotto, Maitê Proença está
em alta na web. A atriz de 63
anos teria sido apresentada à
música por um ex-namorado,
Zé Maurício Machline. Antes
do relacionamento das duas
vir a público, Maitê mantinha
a vida amorosa discreta, mas
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2ª Bienal Black Brazil Art recebe
inscrições até 30 de outubro
Estão abertas até o dia 30
de outubro as inscrições de
trabalhos artísticos para a 2ª
Bienal Black Brazil Art. Com o
tema ‘Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino: Representação Visual e Afetiva’, o evento busca criações de
artistas contemporâneos individuais e coletivos, inéditos
ou recentes, que abordam
narrativas com recortes do
universo proposto. Informações no site: (blackbrazilart.com.br/2bienalblack).
Artistas brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil há mais de cinco anos podem apresentar seus trabalhos, projetos de pesquisa
ou curatorial. Cada participante, individual ou em coletivo, poderá inscrever até
dois trabalhos em até duas
categorias que concorrerão

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia traz colheitas e consequências de ações realizadas
no passado, portanto pode ser um
dia de desafios. Apenas tome cuidado para não exagerar e buscar
mais e mais desejos, terminando
por viver um dia de muita vaidade
e urgências.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer promessas,
porém cuidado com excesso de
expectativas, pois nem tudo pode
se realizar ou nem tudo pode ser
verdade. vale a pena se certificar
de tudo antes, principalmente se
a situação envolver dinheiro. Pessoas podem te seduzir.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Pode ser preciso lidar com muitas opiniões contrárias às suas, e
isso trará conflitos, portanto é indicado uma postura de diplomacia
e tato ao lidar com os outros, pois
você pode acabar sendo rude e ficar mal julgado na história. o dia
pode ter muitos mal-entendidos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia traz muitas responsabilidades. Pode ser um dia cheio e
cansativo, então sua energia pode
ficar comprometida. Momento
delicado para a saúde. vale a pena
se cuidar mais e ter mais organização no seu dia a dia, para não
deixar as tarefas acumularem.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer algum desgosto ou desapontamento com alguém próximo. vale a pena não
sofrer por antecipação e verificar
a veracidade dos fatos. Cuidado
com gente invejosa. Se tiver a intenção de reaver uma relação
amorosa, busque se desculpar.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Podem surgir gastos inesperados no dia de hoje, e isso pode
tirar um pouco seu equilíbrio.
Questões domésticas também podem precisar ser resolvidas. tome
cuidado com a desorganização
das suas tarefas. você pode perder
algo importante hoje.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
você pode se sentir mais renovado no dia de hoje, com mais
vigor e novas ideias. Além disso,
pode receber mensagens ou notícias de irmãos, primos ou parentes próximos. A sua mente
está clara, portanto é um bom
dia para estudos, escritos ou leituras em geral.

8

Voltaram? Rafaella Santos e Gabigol surgem
juntos em vídeo e fãs apontam reconciliação
Os fãs de Rafaella
Santos e Gabigol estão ansiosos para saber se os dois estão
juntos novamente.
Isto porque os dois
estiveram na festa de
aniversário de Antonio, filho de Everton
Ribeiro, colega do
atacante no Flamengo, nesta sexta-feira
(10). Eles estão separados desde o ano
passado, mas, no mês
passado, o atleta teria convidado a ex para sua festa de aniversário. Os dois posaram separados com
amigos, mas foi um vídeo do anfitrião da festa que entregou que eles estiveram
próximos no evento. Na gravação, Everton Ribeiro manda abraço para alguns fãs
e, no fundo, Gabigol e Rafaella aparecem juntos, conversando com algumas pessoas. (Laís Fernandes, Purepeople)

chegou a responder perguntas dos fãs no início do ano,
afirmando estar solteira e
brincando sobre não ter possibilidade de conhecer ninguém, já que estava isolada
por conta da pandemia. ela
não havia tido nenhum relacionamento público com mulheres até então, como é o
caso de outras famosas, que
agora não poupam declarações inspiradoras às amadas.
desta vez, ela não confirmou
nem negou o novo namoro
com Adriana Calcanhotto, ao
ser indagada pela revista

‘veja’, que publicou a notícia
originalmente. (raphaela Fernandes, Purepeople)
sandy comemora aniversário de casamento com
Lucas Lima
Sandy exaltou o marido,
lucas lima, na comemoração do aniversário de 13 anos
de casamento com ele. Mãe
de theo, de 7 anos, que fez
rara aparição em homenagem anterior ao amado, pelo
dia dos Pais, Sandy lembrou
os anos que passou ao lado
do marido e expressou todo o

seu amor. "Faz 13 anos que eu
disse sim para esse cara aí. A
gente tinha mais cabelo, mais
colágeno... A gente só não tinha ideia da força que tem um
amor maduro e cheio de histórias vividas; do que o tempo
pode trazer de bom para duas
pessoas que constroem juntas
uma vida, caminhando lado a
lado e querendo fazer dar
certo", escreveu a nova apresentadora da HBo Max, assim
como Angélica, apesar de rumores de que já vá voltar para
a Globo. (raphaela Fernandes, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia traz possibilidade de ganhos, mas com alguma disputa.
Pode ser preciso lidar com concorrência. Só tome cuidado para
não exagerar e perder sua autoconfiança. o sucesso virá se você
mantiver sua calma e suas bases
sólidas. não se desespere.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
A lua Crescente em Sagitário
pode trazer um bom momento
em família. Boas novas ou vitórias
acontecerão no seu lar. você pode
conquistar o que desejava há algum tempo. Momento de movimento ou de mudanças. Além
disso, você pode comprar ou vender um imóvel.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pode ser bem agitado,
mas tem produtividade. Situações
de conflitos podem ser resolvidos
de forma repentina. Mantenha
sua postura de autoconfiança e
saiba manter o bom diálogo nas
suas relações; isso pode ajudar
muito a evolução do seu dia.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
dia em que suas ideias começam a tomar forma. Pode ser um
dia de muita produtividade, com
possibilidade de bons ganhos.
Seu senso de liderança sobre algum grupo é grande. Além disso,
você pode se destacar no seu trabalho ou entre seus amigos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
A lua Crescente em Sagitário
traz contentamento e sorte para
as relações amorosas e também
para o trabalho. você pode receber reconhecimento e ganhos no
dia de hoje. vale a pena manter a
capacidade de liderar com generosidade e visão flexível.
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Essência

Homenagem ao bioma goiano
Setembro é o mês
do Cerrado no
Museu do
Amanhã, site
celebra com
atividades online
Elysia Cardoso
Em celebração ao Dia do
Cerrado, comemorado no último dia 11 de setembro, o
Museu do Amanhã preparou
uma série de atividades que
enaltecem as riquezas naturais e culturais desse bioma
tão importante para a biodiversidade do País. Ao longo do
mês, haverá atividades online,
para que o público conheça
mais e entre em contato com
o bioma, considerado o berço
das águas e a savana mais
rica do mundo.
No quarto sábado do mês,
25 de setembro, estão programadas duas atividades: um
encontro presencial da Horta
do Amanhã, sobre espécies
nativas do Cerrado, com o intuito de informar sobre sistemas agroflorestais. No mesmo
dia, à tarde, será realizada
uma oficina de ilustração científica pelo Zoom, com os ilustradores Pedro Vogeley e Marcos Ferraz. O encontro contará com uma parte expositiva,
seguida de prática.
Pedro, que atua junto ao
Museu do Cerrado, além de
participar do curso de capacitação para guias de turismo
em observação de aves na região da Chapada dos Veadeiros, vai falar sobre a fauna e
flora da região. A parte mais
prática ficará a cargo de Marcos Ferraz, que criou e coor-

Documentário
'Cerrado: Da Água À
Vida' faz parte da
programação do
mês do Cerrado
dena o Núcleo de Ilustração
Científica do Instituto de Ciências Biológicas da UnB. Em
2001, Marcos foi premiado
pelo Margaret Mee Amazon
Trust com uma bolsa de especialização em Ilustração Botânica no Royal Botanical Gardens, Kew, Londres.
Já no dia 30 de setembro,
será exibido na página do museu no YouTube o documentário ‘Cerrado: Da Água À
Vida’, produzido pela Agência
Sapiens. O filme intercala cenas da região, das impressionantes quedas d'água às mi-

núsculas flores e insetos, e
conta com depoimentos de
Bela Gil, do professor da UFRJ
Fabio Scarano, de Jean Ometto, do Inpe e de Mercedes Bustamante, do UnB. O documentário ficará disponível
para exibição por 24h.
Ainda na programação do
mês do Cerrado, serão exibidos
nas redes do museu três vídeos,
de aproximadamente 1m30s
cada, que abordam o impacto
das mudanças climáticas no
Cerrado. Vale destacar que,
dentre as 8 principais bacias hidrográficas do Brasil, 6 são
formadas por rios ou nascentes
do Cerrado. Além disso, a região é responsável por boa
parte da produção agrícola
brasileira. O impacto do aquecimento global na região pode
ter sérios impactos para todo o
país. (Especial para O Hoje)

CuRIosIdAdes soBRe o CeRRAdo
– o cerrado é o segundo maior
bioma da américa do sul, abrangendo uma área de
2,036.448km², cerca de 23,9% do
território brasileiro. possui grandes reservas subterrâneas de
água doce que abastecem oito
importantes bacias hidrográficas, como amazonas, tocantins/araguaia, são francisco,
paraná e paraguai.
– é considerado a savana mais
rica do mundo: abriga 11,6 mil
espécies de plantas nativas, 200
espécies de mamíferos, 800 espécies de aves, 180 de répteis,
150 de anfíbios e 1200 espécies
de peixes.
– para conservar essa enorme riqueza, o icmbio é responsável

pela gestão de 64 unidades de
conservação (ucs) federais localizadas no cerrado, que protegem
uma área de aproximadamente
5.310.486 hectares.
– entre as espécies de sua flora,
mais de 220 têm uso medicinal e
mais de 416 podem ser usadas na
recuperação do solo degradado.
– só em 2019, as ucs federais
desse bioma receberam cerca
de 798 mil visitantes. as cinco
unidades mais visitadas foram o
parque nacional de brasília, o
parque nacional da chapada
dos guimarães, parque nacional
da serra da canastra, parque
nacional da chapada dos veadeiros e parque nacional da
serra do cipó.

CINEMA
t
nemark Passeio das Águas:
13h50, 14h35, 18h40. Kinoplex
Goiânia: 19h10. Cineflix Aparecida: 17h, 19h10. Cineflix Buriti: 16h50, 19h20.

esTReias
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, Jackson
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

Filme ‘Nasce Uma Estrela’ retorna aos cinemas com Lady Gaga e Bradley Cooper no elenco
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 ChiuWai, Awkwafina. Gênero: Ação,
fantasia. em Shang-Chi e a lenda dos dez Anéis, acompanhamos a história de Shang-Chi
(Simu liu), um jovem chinês
que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar
totalmente em ser um mestre
de artes marciais. entretanto,
quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do
mundo pela primeira vez, logo
percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendose obrigado a se rebelar e traçar
o seu próprio caminho. Cine-

mark 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.

After 3 - Depois do Desencontro (After We Fell, 2021,
euA). duração: 1h39min. direção: Castille landon. elenco: Josephine langford, Hero Fiennes
tiffin, louise lombard. Gênero:
drama, romance, erótico. em
After 3 - depois do desencontro, embora a história de amor
entre tessa Young (Josephine
langford) e Hardin Scott (Hero
Fiennes-tiffin) tenha passado
por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que
tessa tomou uma das decisões
mais importantes de sua vida,
tudo mudou completamente.
os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em
risco seu relacionamento e seu
futuro juntos. embora a jovem
saiba que Hardin a ama, os
dois estão cercados de ciúme,
ódio e perdão. Será que o amor
entre os dois será o suficiente
para manter seu relacionamento? Cinemark Flamboyant:
13h50, 14h20, 19h10, 21h40. Ci-

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 achálo, enquanto ele encara uma
jornada de autoconhecimento. Cineflix Aparecida: 14h, 15h.
Cineflix Buriti: 14h45.
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Negócios
O growler consiste em uma
prática que ajuda na
preservação do meio ambiente,
uma vez que diminui o consumo
de garrafas de vidro e latas de
alumínio, sendo garrafões
retornáveis

Cervejaria cuiabana desembarca
em Goiânia investindo em taproom
Proposta
visa oferecer
experiência
singular ao cliente
além de ajudar ao
meio ambiente por
meio da utilização
de growlers
Maria Paula Borges
A Cervejaria Louvada desembarca em Goiânia para a
inauguração do taproom, com
a proposta de oferecer ‘uma
experiência única em cervejas
aos clientes’ ajudando o meio
ambiente. O evento acontece
neste sábado (11/09), a partir
das 15 horas no Setor Bela Vista. O espaço terá mais de 20
opções de chopp dos mais variados estilos.
A iniciativa, que ajuda a
preservar o meio ambiente,
consiste em um espaço para o
cliente poder degustar a cerveja no próprio estabelecimento e levar a bebida de sua
preferência para casa em garrafas ou growlers, recipientes
descartáveis ou retornáveis.
“Os growlers são uma febre no
mercado cervejeiro pois possibilitam que as pessoas apreciem os mais variados tipos
de chope em casa sem precisar
locar ou ter uma chopeira. Facilitam muito a vida pois são
comercializados em variados
volumes, podem ser armazenados em geladeira e mantém
a bebida fresca por até sete
dias”, explica Felipe Fortunato,

proprietário da franquia Cervejaria Louvada.
A empresa desenvolve cervejas tradicionais entre os
apreciadores de cerveja artesanal, e apostas em estilos refrescantes e fáceis de serem
consumidos como Pilsen. O
mais novo lançamento é a
Louvada Gose, uma cerveja
ácida com adição de sal do Himalaia, sementes de coentro e
limão. Além disso, a linha ‘Coffee’ também se destaca, sendo
eleitas as melhores do Brasil.
Segundo o proprietário,
foi desenvolvida também

uma cerveja ‘fitness’, além
de explicar a escolha do mercado goiano. “Lançamos também em 2021 a Louvada Low,
uma cerveja sem glúten, com
menos calorias e carboidratos
e apenas 3.7% de álcool, com
garantia de muito sabor. Goiânia é um mercado estratégico
e que apresenta um grande
potencial para cervejas artesanais, além de uma logística
facilitada”, observa.
Além disso, durante a pandemia, este mercado também
teve que se reinventar. No
primeiro ano, a fábrica da

Cervejaria Louvada, em Cuiabá, produziu cerca de 1,5 mil
litros de álcool 70% para ajudar no combate da Covid-19
em Mato Grosso. O produto foi
distribuído gratuitamente a
hospitais, unidades de Samu,
para profissionais que trabalham em contato direto com a
população, como policiais e
bombeiros, e instituições.

Cervejaria Louvada

A Cervejaria Louvada foi
inaugurada em 2015, em Cuiabá e se tornou uma das pioneiras em cervejaria artesanal
da cidade e no estado. A empresa é a mais premiada do
Centro-Oeste, conquistando
mais de 15 prêmios em concursos nacionais e internacionais em 2021. Além da fábrica pioneira, existem uma
unidade de fabricação em Porto Velho. Já o taproom, tem
unidade de funcionamento
em Manaus e serão inauguradas em Jataí, Campo Grande, Rio Branco e Goiânia.
Segundo o slogan da empresa, um bom apreciador da
bebida deve ‘honrar até o último gole’. Além disso, de acordo com o proprietário Felipe
Fortunato, o melhor da empresa é dar ao cliente o poder
de consumir o produto da forma que preferir. “Para nós, independente da escolha do
cliente, o melhor de tudo isso é

poder levar o melhor dos nossos produtos para o consumidor da forma que ele preferir.
Seja no nosso taproom ou na
sua casa, confortavelmente,
apreciando um rótulo especial”, destaca o empresário.

Growlers

O growler consiste em uma
prática que ajuda na preservação do meio ambiente, uma
vez que diminui o consumo de
garrafas de vidro e latas de alumínio, sendo garrafões retornáveis. A iniciativa é uma criação americana também muito
utilizado na Europa. Foi criado
para que a população americana do século 19 pudesse consumir a cerveja em casa.
Com a popularização do
consumo de cerveja em garrafa, os recipientes perderam espaço, retornando a circular
nas cidades americanas e europeias para consumo de cervejas especiais, as chamadas
craftbeers, voltando a efervescer nessas partes do mundo.
No Brasil, os glowlers chegaram junto com a nova maneira de consumir e saborear
cervejas e chopes especiais.
Atualmente, bares e lojas especializadas nessa bebida já
oferecem opção de comprar
suas cervejas favoritas ‘ontap’, ou seja, direto da torneira de chope ou cerveja. (Especial para O Hoje)
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