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Efeito da vacinação contra
Covid afasta Goiás da
situação de calamidade
Seis meses após ter todas as regiões do estado em
situação de calamidade no mapa da pandemia,
Goiás sente redução do número de casos, internações e mortes devido a Covid-19. A vacinação é a principal responsável pelo arrefeci-

mento da pandemia no estado. É a primeira vez
desde a criação do painel que estabelece recomendações para o combate da doença. Na última semana, três regiões estavam em situação de
calamidade e oito em situação crítica. Cidades 10
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Pedidos de licença

médica entre
professores do

município crescem
O número de pedidos de licença
médica cresceu após um mês do
início das aulas na grande Goiânia.
O Sindicato dos Trabalhadores
em Educação alega que esse aumento pode estar relacionado ao
medo do contágio. Cidades 11
Bruno Gallucci

a lei Pelé e a cultura de
atraso de salários no futebol
Opinião 3

Melhora na saúde de Iris Rezende
pode acelerar aliança MDB/DEM

Jaqueline chaGas

a autoestima durante o
tratamento do câncer

Ex-prefeito de Goiânia deve deixar a UTI nas próximas horas. Iris Rezende é
o principal fiador da aliança entre Daniel Vilela e Ronaldo Caiado. Política 2

Opinião 3

Jota Eurípedes

Audiências virtuais
na tramitação do
Código Tributário
Para acelerar as discussões sobre
o novo Código Tributário de Goiânia, a Câmara dos Vereadores
irá realizar audiências remotas.
Prazo para que as alterações passem a valer já em 2022 é apertado e parlamentares temem discussão raza da pauta. Cidades 11

Vereadores que
tentarão vaga na
Câmara Federal

onda de calor aumenta venda de água mineral Com o tempo seco
em Goiás e as ondas de calor, vendas de água mineral subiram 70% nas últimas semanas. Cidades 9

Combustíveis

Petrobras muda
modelos de contratos
para vendas

Parlamentares devem disputar
cadeira na Câmara Federal e na
Assembleia Legislativa. Vereadores tratam o assunto com discrição e apontam que a decisão
deve ser tomada em conjunto
com os partidos e aliados de
campanha. Política 5

As décadas de
destruição da
indústria nacional
Brasil seguiu caminho inverso
das principais economias emergentes, desabando da 9ª colocação em 2005 para 11ª em 2015 e
daí para a 14ª posição no ranking mundial da manufatura.

A Petrobras diz que não haverá
mudanças em sua política de
preços desses produtos.

Economia 4

Economia 4

DuDu espera
que Tigre mantenha
sequência positiva

Salário do presidente
do PROS chama
atenção pelo alto valor

Xadrez 2

Sem perder há três jogos, o Vila
Nova vive, atualmente, um de
seus melhores momentos na Série B, com sete pontos conquistados nos últimos nove disputados. O volante espera que a equipe mantenha a fase atual.

STF implementa
mecanismo para
combater fakenews

Jurídica 10

Esportes 7

Treinador e presidente
do Atlético discordam
após novo empate
Esportes 8

bolos instagramáveis fazem sucesso Empreendedores apos-

tam em bolos que dão dó de comer, e mais parecem obras de arte, para faturar nas vendas. Sobremesas decoradas são atrativos para datas comemorativas. Negócios 17
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Fusão DEM/PSL deve
apresentar candidato
pela terceira via
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Tempo em Goiânia
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Salário do presidente do PROS
chama atenção pelo alto valor
Iris é principal fiador da aliança entre Daniel e Caiado

Alta de Iris
deve acelerar
aliança entre
DEM e MDB
Marcelo Mariano
A melhora do estado de saúde do ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), internado em São Paulo após cirurgia para conter hemorragia provocada por AVC, pode
acelerar as negociações de alianças para as eleições de 2022.
Apesar de serem adversários históricos em Goiás, especialmente nos anos 1990, Iris virou aliado do governador Ronaldo Caiado (DEM) nos últimos anos. Em 2014, por exemplo,
os dois estiveram na mesma chapa.
Além disso, em 2018, o decano emedebista queria uma aliança entre DEM e MDB contra o PSDB, o que não ocorreu. E em 2020,
ele ficou neutro na disputa pela Prefeitura de Goiânia, que teve
Maguito Vilela (MDB) de um lado e Vanderlan Cardoso (PSD), com
o apoio de Caiado, de outro.
Para 2022, Iris não esconde o desejo de ver o ex-deputado federal e presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, como candidato a vice na chapa governista – ele é o
principal fiador da aproximação. As negociações estão
avançadas, mas a saúde do ex-prefeito de Goiânia atrasou a definição.
Por respeito, caiadistas e vilelistas acharam que não seria
de bom tom anunciar a aliança enquanto Iris estiver no hospital. Com a perspectiva de melhora de seu estado de saúde,
segundo boletim médico do Hospital Vila Nova Star, o anúncio está cada vez mais próximo. (Especial para O Hoje)

Depois do afastamento da presidência do diretório nacional do PROS, em janeiro de 2020, e
retorno dois meses depois, o goiano Eurípedes Júnior provoca mais um reboliço no partido. Desta vez, é com a repercussão de que ele próprio incluiu seu nome na folha
de pagamento da sigla,
com salário mensal de
quase R$ 29 mil, bem
acima do que recebem
governadores e pouco
menos da remuneração do presidente da
República. A remuneração de dirigentes partidários é permitida, dinheiro que vem do
Fundo Partidário. A destituição de Eurípedes Júnior do partido, à época, se deu depois de acusação de desvio de dinheiro do fundo
partidário, além de
lavagem de dinheiro.

Conspiração

Em nota, o PROS diz que Eurípedes Júnior nunca foi afastado do cargo e que ouve invasão à sede
do partido, por dois ex-membros do diretório que
arquitetaram plano frustrado de golpe.

Dando cartas

Defensora da candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), a deputada federal Magda Mofatto (PL) recebeu aval do
presidente nacional do partido para definir coligações para 2022.

Em Anápolis

xadrez@ohoje.com.br

Conselheiro

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, foi procurado
pelo relator da CPI da Pandemia, Renan
Calheiros, para que se manifestasse
sobre o relatório final. Sugeriu a retirada das mãos do presidente da Câmara o poder de arquivar o relatório ou
enviá-lo ao plenário.

Novos aliados

Depois de sua aproximação com a base
aliada de Ronaldo caiado, na Alego, o tucano Talles Barreto vai se movimentando
rumo a eventuais aliados, como é o caso
do prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo (PSD), aliado do senador Vanderlan Cardoso, do mesmo partido.

Retaguarda

Por iniciativa do prefeito Rogério
Cruz, os vereadores terão suporte técnico durante a tramitação do novo Código Tributário de Goiânia. Grupo foi
constituído ontem.

Vai zerar

Mais uma enrascada para o ex-prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin (PSD),
com mais uma ação civil pública do MP
contra ele. Vai ficar com conta raspada,
já que foi pedido bloqueio de R$ 4,6 milhões, por improbidade administrativa.

MPF x UFG

A procuradora da República em
Goiás Mariane Mello Oliveira não desiste. Ela recorreu ao TRF1 para obrigar
a UFG a retomar aulas híbridas, até o
fim deste mês de setembro. A reitoria da
instituição resiste.

CURTAS

De saída do PSDB, o deputado federal Célio Silveira foi a Anápolis para um café com o presidente
do MDB local, Márcio Corrêa, e discutir os rumos
da política goiana. Corrêa é pré-candidato a deputado estadual.

t

2 Os atletas goianos que participa-

ram das Paralimpíadas de Tóquio
serão recebidos hoje pelo governador Ronaldo Caiado, às 10h, no Palácio das Esmeraldas.

Fusão DEM-PSL acirra disputa
para senador na chapa de Caiado
Criação do novo partido também pode
influenciar destino do presidente da
Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira
Marcelo Mariano
As executivas nacionais do
DEM e do PSL se reunirão no
dia 21 de setembro para debater o processo de fusão entre
ambos, o que criaria o maior
partido de Goiás e um dos
maiores do Brasil.
Comenta-se que o número
deve ser o 25, que atualmente
pertence ao DEM, mas a definição só sairá depois da reunião, assim como o nome do
provável novo partido.
Em Goiás, um dos principais
desdobramentos da fusão entre
DEM e PSL será nas articulações
para montagem da chapa do governador Ronaldo Caiado
(DEM), mais especificamente a
vaga de senador, uma vez que
o ex-deputado federal e presidente estadual do MDB, Daniel
Vilela, caminha para ser o candidato a vice.
Disputam a vaga ao Senado os
seguintes nomes: Delegado Waldir (PSL), Alexandre Baldy (Progressistas), João Campos (Republicanos), Henrique Meirelles
(PSD), Luiz Carlos do Carmo
(MDB) e Wilder Morais (PSC).
Com a fusão, discute-se a
possibilidade de o novo partido
ter duas vagas na chapa governista, sendo uma do próprio
Caiado e a outra do deputado fe-

deral e presidente do PSL em
Goiás, Delegado Waldir.
Em um cenário em que o
governo busca várias alianças
para reforçar sua campanha à
reeleição, ter o seu próprio
partido com duas vagas na
chapa majoritária pode afastar
outras forças políticas.
Por outro lado, em razão da
grande estrutura que o novo
partido passaria a ter, sua presença em dobro na chapa governista seria justificada.
Nesse sentido, Delegado
Waldir, que aparece bem-colocado em pesquisas internas,
desponta como o nome mais cotado, no momento, para preencher a vaga de candidato a senador ao lado de Caiado.

Lissauer

Há duas semanas, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), avançou em suas negociações com
Alexandre Baldy, que comanda
o Progressistas em Goiás, para
se filiar ao partido.
Insatisfeito no PSB, Lissauer,
que deve concorrer a deputado
federal em 2022, já deixou claro em inúmeras ocasiões uma
das condições para escolher
seu novo partido: tem que estar
na base de Caiado.
Com Lissauer no Progres-

Delegado Waldir diz manter convite a Lissauer, que só disputa em partido da base de Caiado
sistas, Baldy havia se fortalecido como candidato a senador
na chapa governista. No entanto, a provável fusão entre
DEM e PSL embaralhou de
novo as cartas do jogo.
Se Baldy não tiver mais espaço com Caiado e se aliar à
oposição, a ida do presidente
da Assembleia Legislativa
para o Progressistas pode ficar mais difícil.
Procurado pelo jornal O
Hoje, Baldy disse que a maior
parte do Progressistas defende
a aliança com Caiado, mas não
descartou a possibilidade de
concorrer pela oposição.
“Preciso ter a decisão do
partido, que não se faz somente na pessoa do presidente, mas de todo o grupo, para

poder responder a sua pergunta [se cogita ser candidato
ao Senado por uma chapa de
oposição]”, afirmou.
Caso o Progressistas não caminhe junto com Caiado e Lissauer não se filie ao partido, o
destino do presidente da Assembleia Legislativa pode ser
justamente o que surgir da fusão entre DEM e PSL.
Há cerca de um mês, Delegado Waldir fez convite para
Lissauer ir para o PSL e o deputado federal revelou à reportagem que conversou com o
presidente da Assembleia Legislativa depois de sua aproximação com o Progressistas e do
avanço da fusão com o DEM.
“Reforçamos o convite”, declarou o presidente estadual

do PSL. “Lissauer tem que ficar
atento para ir a um partido
que tenha uma boa chapa, e a
sigla que surgir da fusão com
DEM é a que mais deve eleger
deputados federais.”
Segundo Delegado Waldir,
Lissauer afirmou que ainda
não há definição. “Ele disse que
vai pensar em todas as possibilidades e a decisão só deve
ocorrer durante a janela partidária [em março de 2022].”
A reportagem tentou contato por telefone com o presidente da Assembleia Legislativa, mas, quando foi perguntado
sobre suas negociações com o
Progressistas, Lissauer disse
que se encontrava “na estrada
e a ligação estava ruim”. (Especial para O Hoje)
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Caso Daniel Alves, a Lei Pelé e
a cultura de atraso de salários
Bruno Gallucci
Na última semana fomos surpreendidos pela
atitude corajosa do lateral Daniel Alves que decidiu não atuar mais pelo São Paulo Futebol Clube, por conta de atrasos de salários. Em um comunicado, o clube informou que o jogador se
recusou a se reapresentar após servir a Seleção
Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo até que a dívida salarial seja quitada. São cerca de R$ 18 milhões. Mas a questão que fica é:
Daniel Alves tem o direito de se recusar a atuar
pelo atraso de salário?
Sim, o atleta profissional de futebol no Brasil pode se recusar a atuar pelo clube que atrasa os salários de forma recorrente. E a postura
do Daniel Alves está respaldada na Lei Pelé, que
em seu artigo 32 dispõe:
"Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar
competir por entidade de prática desportiva
quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses".
Contratado em 2019, Daniel Alves tinha um salário de R$ 1,5 milhão mensais. Ou seja, o valor de
R$ 18 milhões indica que os atrasos superaram esse
prazo. Ou seja, a conduta do Daniel e de seus representantes é legal e pode ser um novo marco no
futebol brasileiro. Isso porque, por se tratar de um
atleta de Seleção Brasileira e com diversos títulos
dentro e fora do país, pode servir de exemplo para
os demais jogadores que hoje são reféns dessa cultura de atraso salarial no Brasil.
Importante destacar que em nenhuma outra
categoria profissional no país os profissionais ficam sem receber seus salários por mais de 3, 4, ou
5 meses sem que alguma atitude seja tomada.
Quem sabe agora, com esse comportamento corajoso do Dani Alves de expor a situação e defender seus direitos, os clubes brasileiros tenham mais zelo no cumprimento dos contratos.
Agora, o caso pode evoluir para o Poder Judi-

ciário caso o clube e o atleta não entrem em um
acordo para saldar a dívida, de forma amigável.
Isso porque a A Lei Pelé prevê que o atraso de salário ou de remuneração por direito de imagem
por três meses ou mais implica na rescisão do vínculo. Assim, o jogador fica livre para se transferir a outro clube, além de exigir valores referentes
à cláusula compensatória e outros valores devidos. E já testemunhamos casos parecidos em jogadores de outros grandes clubes do país que deixaram as agremiações "de graça", por atrasos nos
pagamentos mensais.
Assim, se não houver um acordo entre as
partes, Daniel Alves poderá ter que se socorrer da
Justiça do Trabalho para atuar por outro clube.
Vale destacar que para o jogador encerrar o contrato de trabalho unilateralmente por falta grave
do empregador, neste caso o clube, como o atraso reiterado de verbas salariais, é necessário ingressar com uma ação trabalhista postulando a
rescisão indireta do contrato de trabalho. E, apesar, dos tribunais brasileiros estarem sendo, em
sua maioria, favoráveis aos pedidos dos atletas em
casos análogos ao do lateral da Seleção Brasileira, esse processo pode durar alguns meses e prejudicar o andamento da carreira do atleta.
Portanto, é necessário esclarecer que os clubes
de futebol do Brasil precisam mudar essa cultura de atraso de salários. Lógico que passamos por
um momento de pandemia e de dificuldades financeiras no esporte,
mas o atraso reiterado
dos pagamentos aos
atletas por mais de 3
meses são injustificáveis. Que a coragem do
Daniel Alves seja espelho para os demais joBruno Gallucci é advogado
gadores e também um
especialista em Direito
sinal de alerta para os
Desportivo e do Trabalho
dirigentes brasileiros.

A autoestima durante
o tratamento do câncer
Jaqueline Chagas
A partir do diagnóstico, a jornada do tratamento
para o câncer é repleta de desafios. Além da saúde, problemas financeiros tendem a surgir, já que
a doença exige exames, consultas, especialistas e,
em muitos casos, afastamento do trabalho. Vale lembrar que apenas no ano de 2018, de acordo com o
INCA, foram registrados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil. Não podemos negligenciar
o que sentimos, todo cuidado é pouco!
Fui diagnosticada com câncer em 2016, lutei
não só contra a doença, mas também contra a burocracia, mesmo com laudos, tratamentos e cirurgias marcadas. A criação do grupo “Unidas para
Sempre”, que tem como objetivo dar suporte e
apoio ao paciente com câncer e outras patologias,
começou a partir de experiências como essa.
A vaidade é parte imprescindível, principalmente na vida das mulheres. O câncer de mama
te força a buscar meios alternativos para recuperar sua autoestima, por conta dos impactos causados pelo tratamento. A prótese mamária, por
exemplo, não nos deixa sentir mutiladas, como
se estivesse faltando um membro.
É muito além de simplesmente “devolver” a
mama, é devolver a sua identidade enquanto mulher. Assim como a micropigmentação, que possui um papel importante, já que sem os pelos no
rosto, é como se a gente olhasse para o espelho
e ficasse nos procurando. A tatuagem de auréo-
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la é outro procedimento que ajuda na recuperação da autoestima da mulher mastectomizada.
O desenho realista do mamilo traz de volta o que
a pessoa perdeu.
O cabelo é tudo e, sem dúvida, é uma das coisas que mais arrasa com a mulher. Voltar a ver
cabelo, mesmo por meio de uma peruca, é como
devolver a identidade, o bem-estar e é uma sensação de cura também. Quando fica careca, perde-se toda a sua feminilidade, sua vaidade. É como
se a ficha realmente tivesse caído. Isso remete
muito a ideia de “estou doente, estou com câncer”.
A sensação de colocar um mega hair ou uma peruca é incrível e nos devolve a alegria e a identidade, perdida durante o processo, que nos faz
sentir mulher novamente.
Além disso, o acompanhamento psicológico
para essas mulheres com câncer de mama é fundamental. A psicologia é o carro-chefe para a
cura. A mente tem o poder sobre todo o corpo.
Eu digo que a gente não
entra em guerra sozinho. Pensar assim foi o
meu alicerce. Com certeza, a Psico-Oncologia
se torna tão importante
Jaqueline Chagas é contaquanto os procedimenbilista, paciente de câncer
tos médicos de fato,
e fundadora do Instituto
atuando na autoestima,
Unidas para Sempre
no empoderamento!
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Se não fosse a
contrapartida do
Governo de Goiás,
diﬁcilmente, a
pessoa que está
adquirindo a casa
teria como
adquiri-la. Isso
inviabiliza a
condição de pagar
as parcelas e,
como tal, não
teria direito à
casa própria
O governador Ronaldo Caiado sobre a
entrega 474 moradias em Valparaíso
de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Construídos em parceria do Governo de Goiás, por meio da Agência
Goiana de Habitação (Agehab), com o
governo federal.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Pode não ser o reajuste que a categoria esperava, mas o governo já investiu ao todo
1,7 Bi na educação de nosso estado, em diversas áreas como reformas, ampliações,
uniformes e entregas de computadores
para os estudantes da rede.
Luís Soares

M

@ohoje
Depois reclama de preconceito por parte
do shopping, esses vândalos não sabem se
comportar em sociedade, parece um
bando de animais.
brasileira_sincera

N

@jornalohoje
especialistas recomendam o uso de máscaras para reduzir o risco de contaminação
por covid-19. De acordo com profissionais
de saúde, cientistas, autoridades de vários
países e a organização Mundial da saúde
(oMs), ainda é necessário usar máscaras
para reduzir a disseminação da covid-19.
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ECONOMIA

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

A destruição da indústria no
País, uma “obra” de décadas

Modelos são para venda de gasolina A e diesel

Petrobras
muda modelos
de contrato
para venda de
combustíveis
A Petrobras aprovou novos modelos contratuais
para venda de gasolina A (sem adição de etanol) e de óleo
diesel (rodoviário e marítimo) para as distribuidoras de
combustíveis. A Petrobras não deu detalhes sobre os novos modelos, mas informou que não haverá mudanças
em sua política de preços desses produtos.
De acordo com a empresa, suas práticas de precificação continuarão sendo alinhadas aos mercados internacionais.
A decisão de fazer novos modelos contratuais com as
distribuidoras visa a aumentar a competitividade e trazer flexibilidade para a empresa na adoção de novas estratégias comerciais.
“No cenário atual do mercado, caracterizado pela entrada de produto importado por terceiros e pelo processo
de desinvestimento de ativos de refino, torna-se necessário promover aperfeiçoamentos em algumas cláusulas comerciais e operacionais. Esses ajustes, definidos
com base na experiência obtida ao longo do período de
vigência dos atuais contratos e em decorrência de feedback dos clientes, buscam fortalecer a relação comercial
com nossos clientes e a competitividade da companhia”,
diz a Petrobras, em nota.

Desaceleração no segundo semestre

Os Barômetros Econômicos Globais de setembro, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), permanecem
com a tendência de queAs práticas de
da observada desde jupreciﬁcação
lho, apesar de manterem os níveis elevados, continuarão sendo
compatíveis com a retoalinhadas aos
mada da economia mundial. Os barômetros ecomercados
nômicos são um sistema
internacionais
de indicadores que permite uma análise tempestiva do desenvolvimento econômico global
e foram lançados em
março de 2020 pela FGV.
Enquanto o Barômetro Coincidente reflete o
estado atual da atividade econômica, o Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Esses indicadores se baseiam nos resultados de pesquisas de tendências econômicas realizadas em mais de 50 países. A intenção
é ter a cobertura global mais ampla possível.
A desaceleração do Barômetro Econômico Global
Coincidente foi de 6,3 pontos, ficando em 111,8 pontos
em setembro. O Barômetro Econômico Global Antecedente diminuiu 7,2 pontos no mês, para 105,1 pontos. Todas as regiões pesquisadas pelo Ibre/FGV tiveram quedas em setembro, sendo mais acentuada na região que
engloba Ásia, Pacífico e África no indicador Coincidente, e Europa no indicador Antecedente.
De acordo com o pesquisador da FGV Paulo Picchetti,
a retomada do nível de atividade, na comparação com o
período mais severo da pandemia de covid-19, segue com
o avanço da imunização e do relaxamento das restrições
de mobilidade. Mas alguns problemas persistem.
“Essa retomada vem ocorrendo em meio à persistência de problemas relacionados às cadeias de suprimentos de diversas matérias primas, transformando parte do aumento da demanda em elevação de preços ao
longo de todas as regiões e setores. As desacelerações observadas nos barômetros Coincidente e Antecedente refletem as questões ligadas a essas restrições de oferta,
e às alternativas de política econômica para lidar com
aumentos generalizados de preços”. (ABr)

Ao longo do primeiro ano da pandemia,
o valor adicionado da indústria mundial sofreu um tombo de 8,4%, segundo dados da
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), trabalhados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). A Covid19 “desencadeou uma crise sem precedentes, impactando a fabricação de bens e causando rupturas nas cadeias globais de valor,
bem como uma desaceleração geral da demanda”, observa o instituto. Não foi nem de
longe a causa central da crise que a indústria brasileira enfrenta, que tem duração
mais alongada no tempo e causas mais profundas do que a retração causada circunstancialmente pela Covid-19.
Precisamente por isso, são questões que não
se resolverão com o fim da pandemia, se e
quando isso de fato vier a ocorrer. A resiliência demonstrada pela atividade industrial
em alguns países, sobretudo no leste da Ásia,
sugere caminhos para o Brasil, mas indicam,
igualmente, que o setor não terá sua relevância recuperada sem mudanças de fundo na política macroeconômica adotada por aqui desde os anos 1990, que criou um ambiente extremamente hostil ao setor industrial, elevando
às nuvens os custos do capital, barateando durante um período excessivamente alongado as
importações e levando a uma substituição de
importações às avessas.
Primeiro país a ser atingido pelo vírus e
também o primeiro a conseguir controlar o
surto, conforme o Iedi, a China registrou declínio de apenas 1,3% no ano passado, que lhe
permitiu ampliar um pouco mais sua fatia no
valor adicionado da indústria mundial de
transformação, saindo de 29,4% para 31,3%.

Os chineses lideram o ranking dos maiores
fabricantes de manufaturas desde pelo menos o começo da década passada, enquanto
os três gigantes nessa área perdem espaço –
e exatamente para reverter essa tendência,
anota o Iedi, buscam “novas estratégias de desenvolvimento industrial”, que guardam entre si, como ponto de maior aproximação,
uma articulação intensa entre setores público
e privado, seja na concessão de financiamentos, seja no investimento intensivo em
pesquisa, desenvolvimento e inovação, como
mostram trabalhos recentes da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do próprio Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Gigantes” recuam

Entre 2019 e 2020, a participação dos
EUA, do Japão e da Alemanha no valor adicionado da indústria global recuou, respectivamente, de 16,5% para 15,9%, de 7,1% para
6,6% e de 5,1% para 4,6%. Mas esse processo
de perda, acelerado pela globalização da manufatura, com realocação de fábricas para regiões de custos mais baixos ou até então
consideradas estratégicas, mostra fôlego mais
longo. Em 2005, a manufatura norte-americana respondia por 22,4% do valor adicionado mundial, ocupando a liderança, com a China surgindo já na segunda posição, com participação de 13,7%. Japão e Alemanha detinham, pela ordem, 9,4% e 6,5% da manufatura
global. Na França, a participação baixou de
2,8% para 1,7% entre 2005 e o ano passado.
Além dos chineses, Coreia do Sul, Índia e Taiwan avançaram de forma relevante, saindo
de 2,9%, 1,7% e 1,0% em 2005 para 3,3%, 3,0%
e 1,8% em 2020.

BALANÇO
t

2 O Brasil seguiu caminho

inverso das principais economias emergentes, desabando da 9ª colocação em
2005 para 11ª em 2015 e daí
para a 14ª posição no ranking
mundial da manufatura. No
começo da série, segundo estatísticas da Unido, a indústria brasileira acumulava
2,2% do valor adicionado do
setor de transformação no
mundo e reduziu essa fatia
para menos da metade, atingindo apenas 1,3% no ano
passado – praticamente a
mesma participação registrada em 2019.
2 O Iedi chama a atenção
ainda para três outros aspectos no processo de perda
de importância relativa da
indústria brasileira. Classificado como país em desenvolvimento, o Brasil continua
observando redução da participação da indústria de
transformação no Produto
Interno Bruto (PIB), o que significa dizer que o setor tem
registrado desempenho inferior àquele observado para
todo o restante da economia. Em 2010, o setor participava com 12,4% na composição do PIB, fatia reduzida para 9,9% no ano passado.
No grupo de países em desenvolvimento, no entanto, a

participação tem permanecido ao redor de 20% desde1990, subindo ligeiramente entre 2010 e 2020.
2 Na década passada, o instituto aponta ainda concentração maior do valor agregado industrial em “poucos
ramos, a princípio, de menor intensidade tecnológica”.
Entre 2010 e 2019, na estatística mais recente para o setor,
apenas quatro ramos de atividade – alimentos, produtos
químicos, coque e petróleo refinado e metais básicos (com
destaque para o minério de
ferro, acrescente-se) – elevaram sua fatia no valor adicionado de 45,7% para 53,1%.
2 Adicionalmente, continua o Iedi, ainda com base
em dados da Unido, a despeito da pandemia, “não há
sinais de desindustrialização”
no mundo, com a participação da indústria no PIB global
mantendo-se em 16%, e nem
mesmo nos demais países em
desenvolvimento, onde a manufatura passou a ocupar
uma fatia de 20,6% do PIB no
ano passado, saindo de 20%
em 2019, sempre tomando o
valor do dólar em 2005. O valor agregado da manufatura
brasileira caiu a uma média
anual de 1,8% entre 2010 e
2015 e recuou mais 1,5% de

2015 a 2020, diante de taxas
positivas de 3,3% e de 1,6%
observadas para a indústria
global. Em termos per capita,
o valor da transformação industrial no Brasil desabou
25% de 2010 para 2020, na
contramão mais uma vez dos
países emergentes e em desenvolvimento, que registraram alta de 36,6%, frente ao
avanço de 11,9% realizada
pela indústria em todo o globo.
2 A perda de substância e
complexidade na indústria
reflete-se nos números da balança comercial (exportações
menos importações) da indústria de transformação,
quando analisados os diversos segmentos do setor por nível de intensidade tecnológica. A participação dos setores
de média-alta e alta tecnologia na pauta comercial apresenta sinais inversos, representando menos de 28,0%
das exportações acumuladas
no primeiro semestre deste
ano e mais de dois terços
(64%) das compras externas
do País. Os segmentos de média e média-baixa intensidade tecnológica responderam
por 62,5% das exportações
da indústria de transformação e por 27,6% da pauta de
importações.

SERASA

Atividade do comércio tem
queda de 0,7% em agosto
A atividade do comércio
apresentou retração de 0,7%
em agosto, em comparação ao
mês anterior, segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian.
De acordo com o índice, a
queda foi puxada principal-

mente pelo setor de veículos,
motos e peças, que registrou
diminuição de 4,7%, e teve o
segundo mês consecutivo de
números negativos. Os demais segmentos tiveram variações menores: supermercados, alimentos e bebidas

registraram queda de 0,2%;
tecidos, vestuário, calçados
e acessórios (-0,2%); material
de construção, alta de 0,4%;
combustíveis e lubrificantes
(+0,6%); e móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e
informática (0%). (ABr)
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Vereadores alimentam projetos
para disputar eleições em 2022
Alçar voos mais altos
na política não
necessariamente
implica uma
decolagem
escalonada. E é
justamente sob essa
ótica que muitos
nomes já estão
formatando
estratégias para
chegar ao
Congresso em 2022
Felipe Cardoso
Em um passado não muito
distante, o então vereador por
Goiânia, Elias Vaz (PSB), se lançava na disputa ao Congresso
Nacional pelo PSB. Ao contrário do que alguns pensavam —
por considerar seu projeto audacioso —, Elias não apenas
terminou o pleito vitorioso,
como também superou grandes nomes, dentre eles: Alcides
Rodrigues (PRP), Célio Silveira
(PSDB) e José Nelto (Podemos).
Com a vitória consagrada
nas urnas, Elias deixou o Legislativo municipal no ano seguinte para figurar em cenário
nacional, sem antes passar pela
Assembleia Legislativa. A decisão de tentar viabilizar um
projeto mais ousado sem passar primeiro pela Alego nem
sempre é avaliada com bons
olhos. Mas a história provou,
por reiteradas vezes, que alçar
voos mais altos na política não
necessariamente implica uma
decolagem escalonada: do município ao estado e, por fim, ao
país. E é justamente sob essa
ótica que muitos nomes já estão formatando estratégias
para o ano que vem.
Dentre os componentes da
19a Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, alguns se sobressaem e falam mais abertamente sobre o assunto. Outros,
ainda tratam o tema com cautela
e acreditam que haverá momento “oportuno” para eventuais anúncios. Todavia, há pouco mais de um ano das eleições, algumas figuras já podem
ser observadas circulando como
prováveis protagonistas de um
cenário relativamente distante.

Parlamentares
pretendem disputar
cadeiras no
Congresso Nacional
ou na Assembleia
Legislativa em 2022

Composição assertiva

Trânsito facilitado

Dentre os nomes, está o da
vereadora Sabrina Garcez
(PSD). Além de experimentada,
a parlamentar carrega uma política de berço. Sucessora da
mãe, Cida Garcez, na Câmara,
Sabrina não hesita em afirmar
que buscará uma cadeira em
Brasília no ano que vem. “Tenho me preparado muito e feito relacionamentos no interior.
Estamos buscando angariar forças junto àqueles que acreditam
na nossa forma de fazer política: de maneira séria e descomplicada. Falo de uma política
que seja incansável no sentido
de, através do diálogo, encontrar solução para tantas divergências”, afirma a vereadora.
Apesar de jovem, Sabrina
transita com facilidade entre os
políticos de carreira. Articuladora, a pessedista foi considerada uma das peças-chave no
que diz respeito à aproximação
entre o prefeito Rogério Cruz
(Republicanos) e o senador por
Goiás, Vanderlan Cardoso (PSD)
— adversários políticos no
pleito recente de 2020. Além de
ser bem avaliada nos bastidores da política goiana, a parla-

que poderia contribuir mais
com o estado como deputado
federal. É até um desejo pessoal, mas isso não quer dizer
que também não possa ajudar o povo goiano como deputado estadual, tudo vai depender do momento e das
pautas que tivermos daqui
um ano”, argumentou.

mentar ainda se destaca num
ambiente crucial para se fazer
política em tempos modernos:
a internet.

Alto escalão

Outro que tende a estar na
disputa — e não esconde o desejo — é o presidente do Parlamento, Romário Policarpo
(Patriota). A decisão, no entanto, passará pelo presidente
do partido em Goiás, Jorcelino
Braga. “Ele [Braga] tem dito
que posso ser um dos candidatos do partido. Não se sabe
ainda se para deputado estadual ou federal, mas essa é
uma decisão que será tomada
pelo grupo”, destacou o presidente. “Se entenderem que
esta é a minha missão, vou
aceitar”, pontuou.
Questionado, porém, em
que posição se sentiria mais
confortável na disputa de
2022, disparou: “Hoje, diante
das pautas que tenho, acho

Também figura na lista de
pretendentes o do líder do Republicanos na Câmara. O partido, que vem ganhando musculatura ao longo dos últimos
anos, teve uma nova guinada a
partir da posse do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) em
Goiânia.
O partido tem se destacado,
inclusive, nacionalmente, ante
a formação de chapas mais
robustas e, consequentemente,
competitivas. A sigla também
figura entre as possíveis legendas que podem abrigar o
projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro no ano
que vem.
Líder dessa bancada na Câmara, o vereador Leandro
Sena é um dos nomes que estará na disputa do ano que
vem. Senna tem se destacado
como um dos fiéis escudeiros
do prefeito da capital que goza
do apoio da maioria esmagadora do Parlamento. O vereador também se destacou pela
enérgica atuação em ações de
combate, enfrentamento e prevenção à covid-19 no primeiro
semestre de 2021.
“Estou trabalhando para
firmar minha candidatura no
ano que vem. Montei uma
chapa forte e elegemos três vereadores para Câmara de
Goiânia em 2020, hoje temos
uma das maiores bancadas
do Parlamento. Para o Congresso, com fé em Deus, não
será diferente. O Republicanos
têm todas as chances de ocupar esses espaços a partir do
ano que vem. Nossa expectativa é eleger três federais”,
adiantou o parlamentar ao
jornal O Hoje.

Em ascensão

Na esteira, Thialu Guioti
também estará no pleito pelo

Avante. A expectativa, segundo
o próprio parlamentar, é eleger
ao menos uma cadeira com
um quantitativo de 25 a 35 mil
votos. “Teremos uma disputa
de chapas puras no ano que
vem. O Avante tem tempo de
televisão, tem fundo partidário
e alcançou 100 mil votos na
eleição de 2020”, rememorou o
parlamentar.
Guioti avalia que o partido
tem demonstrado, cada vez
mais, sua força, e, apesar de
ainda figurar entre os “medianos”, fez, no último pleito, três
vereadores para Câmara Municipal de Goiânia. “Em paralelo, o partido do governador
do Estado [Dem] fez apenas
um”, comparou.

Time de peso

Outro com reais projeções
para 2022 é o vereador Lucas
Kitão (PSL). Inicialmente o projeto de Kitão seria figurar na
disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Mas os
planos mudaram após o deputado estadual Lucas Calil (PSD)
anunciar que virá à reeleição
no ano que vem.
Acontece que, em 2016, Kitão deu início à vida política
com o apoio de Calil. Sendo assim, apesar de ventilar como
um político com potencial
para alcançar a vaga, o parlamentar não hesita em descartar qualquer possibilidade de
se tornar um adversário do
“padrinho” em 2022.
“Sei que é algo perdido na
política, mas se tem uma coisa
que carrego comigo é a fidelidade e gratidão. O Calil me
ajudou muito. Seria mais fácil
eu abrir mão da política do que
concorrer com ele”, destacou
Kitão ao ser questionado sobre
o assunto.
Diante do imbróglio, há
uma considerável probabilidade de que Kitão dispute uma
das 17 cadeiras em Brasília. Inclusive, o parlamentar não vê
razões para temer o pleito e já
assegurou que não deve tirar o
time de campo caso esse seja o
entendimento do grupo. “Vamos para cima como fomos
em todos os outros desafios
que tivemos”, disse o parlamentar.

Além de figurar como modelo da “nova política”, Kitão já
se provou, por diversas vezes,
habilidoso. O vereador está
em seu segundo mandato onde
segue pautado por uma atuação firme no que diz respeito,
especialmente, às deficiências
do transporte coletivo e mobilidade urbana. Estima-se que
como federal poderia contribuir ainda mais com a solução
dessas e outras demandas ligadas ao setor.

Revelação

Por fim, a vereadora Aava
Santiago (PSDB) é avaliada,
nos bastidores, como um dos
nomes mais atuantes da Legislatura. Apesar de não escantear a possibilidade de participação na disputa do ano
que vem, Aava diz estar focada em chegar ao final do ano
com todas as promessas de
campanha iniciadas ou concluídas. “A partir disso pretendo abrir espaço para uma
nova agenda política sem deixar nenhum déficit com meu
eleitorado”, explicou.
“Disputar em 2022 era algo
que não estava nos meus planos , mas estamos tocando um
mandato que tem se destacado
pela grande quantidade de entregas. Em paralelo, eu acabei
assumindo a presidência do
partido em Goiânia e isso formou uma conjuntura favorável
para o ano que vem. Mas é algo
que estamos tratando com naturalidade, sem querer apressar as coisas. Embora nada
disso esteja descartado, nossa
prioridade é com o mandato”,
afirmou.
A parlamentar, que é tida
como revelação política, tem
protagonizado duros embates na Câmara Municipal. A tucana chama atenção pela postura independente e tem angariado forças por meio de
projetos de inclusão social,
enfrentamento à pandemia,
retomada econômica e emancipação feminina. Apesar de
figurar há pouco mais de seis
meses na Câmara, a vereadora já conta com dois projetos
de sua autoria sancionados
pela prefeitura de Goiânia.
(Especial para O Hoje)
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PSL + DEM

Cruz comentou articulação com o governo estadual

Prefeitura avalia
redução da
tarifa do ônibus
em Goiânia
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
disse ontem, durante da Live Prefeitura Digital, em resposta a um internauta, que uma eventual redução da
tarifa do transporte coletivo está sendo avaliada por
ele, pelo governador Ronaldo Caiado e pelos prefeitos
das cidades da Região Metropolitana.
“Temos trabalhado para fazer de Goiânia uma cidade moderna, digital e com muita qualidade de
vida. É isso o queremos dizer quando falamos que a
nossa gestão cuida das pessoas. É esse olhar, é esse zelo
com o cidadão e com toda a população”, declarou em
live conduzida pela primeira-dama Thelma Cruz.
O prefeito citou ações e projetos da Prefeitura
que estão em curso, como Cidades Inteligentes, por
meio do qual deverá investir cerca de R$ 2 bilhões
na capital. “O investimento não é apenas em tecnologia, mas em saúde, educação, segurança, trânsito e infraestrutura. É cuidar das pessoas em todas
as áreas”, comentou Cruz, que também abordou sobre vacinação, novo Código Tributário, Refis e volta às aulas.
O prefeito lembrou que a capital já alcançou mais de
um milhão de pessoas com a primeira dose de vacina contra Covid-19 e reforçou que, em breve, a campanha de
imunização alcançará adolescentes de 16 e 17 anos.
(Raphael Bezerra Especial para O Hoje)

O PSL e o DEM vão realizar a fusão dos partidos, e a primeira reunião, com este anúncio,
será dia 21 de setembro, na próxima terça-feira. O novo partido ainda não tem nome. Dentro das duas legendas, há quem defenda manter PSL, ou fazer uma pesquisa nacional com
agência publicitária. O foco é formatar uma legenda de Centro e apresentar o candidato da
terceira via na disputa do ano que vem à Presidência, contra Jair Bolsonaro (ainda sem
partido) e Lula da Silva (PT). O nome mais apontado, hoje, é do presidente do Senado, o advogado mineiro Rodrigo Pacheco (DEM). Com a fusão, o novo partido nascerá como a maior bancada do Congresso Nacional, com 80 deputados
federais e 8 senadores.

Bivar e ACM

ACM Neto, presidente do DEM, será candidato
ao Governo da Bahia. Ele evita comentar o assunto. Luciano Bivar, presidente do PSL, está no
exterior, em férias, e volta para a reunião.

Dois na berlinda

Há um desafio para ambos. Há prós e contra
Bolsonaro dentro das legendas. O DEM, por
exemplo, tem dois ministros no Governo: Onyx
Lorenzoni (Trabalho) e Tereza Cristina (Agricultura). Eles terão de procurar novas siglas.

Radiograﬁa do Poder

O PSL tem hoje 76 deputados estaduais, 90
prefeitos e 1.180 vereadores. O DEM destaca
seus dois governadores (Caiado, em Goiás, e
Mauro Mendes, no Mato Grosso), que não fazem objeção à fusão.

Bolsonaro na ONU

O presidente Jair Bolsonaro vai abrir presencialmente a Assembleia Geral da ONU
(conforme antecipamos), e agora decidiu levar
também a primeira-dama Michelle Bolsonaro.
O casal desembarca em Nova York no próximo domingo (19) e fica até a terça-feira (21) à
tarde. Embarca de volta logo após o discurso
dele. O Palácio do Planalto não responde há
mais de uma semana se Bolsonaro vai se vacinar para a viagem.

Duas mãos

O discurso do presidente está em elaboração na mesa do chanceler Carlos Alberto
França, que deve acompanhá-lo na viagem.

Susto

O avião com staff presidencial para a
precursora, que vai preparar a agenda,
teve problemas técnicos neste domingo e
aterrissou em Boa Vista (RR). Toda a
equipe foi vacinada previamente para entrada nos Estados Unidos.

Alô, me ajuda?

Relator da CPI da Pandemia, o senador
Renan Calheiros telefonou para o advogado Antônio Carlos de Almeida, o Kakay,
pedindo orientações para o relatório final.
“Rearfirmei a importância de propor
mudanças legislativas, para retirar das
mãos do Presidente da Câmara e do PGR
os poderes que definem se o relatório será
arquivado ou se o Plenario da Câmara
terá a palavra sobre o possível crime de
responsabilidade”.

Outro lado da Praça

O deputado federal Diego Andrade
apresentou uma PEC que limita o mandato de ministro do STF a 10 anos – hoje
há aposentadoria compulsória aos 75
anos. Deputados e senadores continuam
com quantos mandatos quiserem.

GT dos Jogos

O Grupo de Trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para avaliar projetos de legalização dos jogos, nasce dividido – no modelo a ser aprovado –
embora todos trabalhem pela legalização.

Várias apostas

Existem parlamentares que defendem
a legalização dos cassinos urbanos e turísticos; outros, apenas os resorts integrados
com cassinos; e há os que acreditam que o
mais adequado é a legalização de todas modalidades de jogos como bingo, videojogo
ou BR1, jogo do bicho e jogos online.

Câmara terá audiências virtuais
para discutir Código Tributário
Proposta deve ser
aprovada até o dia
29 de setembro
para passar a valer
já para o exercício
de 2022
A Câmara de Goiânia definiu nesta segunda-feira (13/9)
a primeira fase da tramitação
do Projeto de Lei Complementar do Código Tributário
Municipal. O vereador Bruno
Diniz (PRTB) foi designado
relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJ), primeira etapa
de discussão e votação da
proposta apresentada pelo
prefeito Rogério Cruz (Republicanos) na última quarta-feira (8/9) ao Poder Legislativo
da capital.
O cronograma foi definido
pelo presidente da Câmara
de Goiânia, vereador Romário
Policarpo (Patriota), e pelo
presidente da CCJ, Henrique
Alves (MDB), com os vereadores e líderes de partidos
na Casa. Na quarta-feira (15),
a CCJ realiza, às 14h, Audiência Pública, presencial e remota, no Plenário do Legislativo, para discutir o PLC com
a comunidade.
No esforço concentrado
para aprovar o novo Código
Tributário até dia 29 de setembro – conforme meta pactuada entre Executivo e Le-

Legislativo definiu a primeira fase da tramitação da proposta que revisa o código de posturas tributárias do município de Goiânia
gislativo –, a CCJ agendou
para as 8 horas desta quintafeira (16) Sessão Extraordinária para apreciar o relatório do vereador Bruno Diniz. Caso aprovado, o texto do
PLC segue para apreciação,
em primeira votação, em Sessão Extraordinária do Plenário, programada para sextafeira (17).
A Câmara de Goiânia e a
Prefeitura também instalaram
na manhã desta segunda-feira
(13/9) o Grupo de Trabalho

do projeto do Código Tributário. Formado por técnicos da
Secretaria de Finanças (Sefin), o grupo vai prestar apoio
técnico aos vereadores e às comissões durante a tramitação
da matéria no Legislativo.
O corpo técnico da pasta é
formado por auditores e servidores para receber os vereadores e assessores para
discutir e esclarecer eventuais dúvidas referentes à
atualização da proposta de
Código Tributário.

Na manhã da última
quarta-feira (8/9), o presidente Romário Policarpo e
vereadores receberam do
prefeito Rogério Cruz a proposta de Lei Complementar
do Código Tributário.
Ao entregar o projeto, o
prefeito afirmou que o objetivo da reforma tributária
municipal é "atualizar o sistema de impostos da capital
com foco na justiça social". O
texto da Lei Complementar
do Código Tributário Muni-

cipal foi lido já na Sessão
Plenária de quarta-feira (8/9)
e remetido para a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).
Após apreciado na CCJ, o
projeto segue para primeira
votação em Plenário, vai para
a Comissão Mista e retorna ao
Plenário para segunda e última votação. O presidente Romário Policarpo disse que a
meta é aprovar a nova legislação até o próximo dia 29 de
setembro. (Ag. Câmara)
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Para Dudu, o técnico
Higo Magalhães tem
contribuído bastante
para a fase atual do Tigre
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Em busca de continuiDaDe
Breno Modesto
Vindo de três jogos de invencibilidade, sendo dois deles
com vitória, o Vila Nova vive,
atualmente, seu momento mais
estável na Série B do Campeonato Brasileiro. A atual sequência positiva iguala a das
rodadas oito, nove e 10, quando o Tigre também conquistou
sete pontos em três partidas.
De acordo com o volante
Dudu, a série invicta, que traz
mais tranquilidade ao elenco,
era algo que já vinha sendo
uma meta do Colorado há muito tempo, mas que, por conta
de uma falta de encaixe, não estava acontecendo.
“Nós estávamos tentando

Sem perder há três jogos, Dudu espera que Tigre
mantenha sequência positiva na Segundona
ter essa sequência (invicta)
desde muito antes do jogo contra o Avaí. Mas, infelizmente, as
coisas não estavam se encaixando da maneira como nós estávamos esperando e trabalhando. Contra o Avaí, graças a
Deus, as coisas deram certo. Fizemos um grande jogo, assim
como fizemos no jogo contra o
CSA e o Náutico. Então, acredito
que a gente vem numa sequência muito boa. Precisamos dar continuidade a esta sequência”, disse Dudu.
Segundo o camisa 6, as re-

centes atuações coloradas,
onde o time comandado pelo
técnico interino Higo Magalhães tem tido uma certa “desatenção” nos primeiros minutos dos confrontos, é normal,
pois, por conta da dificuldade
dos jogos e, principalmente,
do campeonato.
“Estamos competindo com
grandes equipes. Então, em alguns momentos dos jogos, iremos “sofrer” mesmo. Como
também irão existir os momentos em que faremos outra
equipe “sofrer”. Acredito que

estamos fazendo grandes jogos.
O Higo (Magalhães) tem escalado muito bem a equipe. Mas,
como eu falei. São momentos
dentro dos jogos. Vamos “sofrer”, vamos sair para jogar.
Nós somos três volantes que
marcam, mas que também sabem chegar ao ataque. A Série
B está muito difícil neste ano.
Então, vamos “sofrer” mesmo,
mas temos de ser decisivos,
como fomos nos últimos jogos”, analisou o volante.
Sobre Higo Magalhães, que
assumiu o comando técnico co-

lorado pela segunda vez nesta Segundona, Dudu crê que o treinador tem contribuído bastante
para o crescimento do Tigre,
principalmente pelo fato de estar
no clube há algum tempo e conhecer bastante os jogadores.
O Higo é um cara que conhece o grupo há bastante tempo. Está com a gente desde o ano
passado. Acredito que ele tem
contribuído muito para o crescimento do Vila Nova e para os
resultados. Sempre que ele é
chamado, ele corresponde da
melhor maneira possível. É uma
oportunidade que ele está abraçando. E nós também estamos
abraçando essa ideia que ele nos
passa nos jogos”, finalizou Dudu.
(Especial para O Hoje)

APARECIDENSE

CORUMBAÍBA

Thiago Carvalho
critica erros de
arbitragem após
derrota: “Foi crucial”

Thiaguinho valoriza elenco e revela que
equipe terá reforços para o Goiano

A Aparecidense entra
na semana decisiva que
determinará sua continuação no Brasileiro da
Série D, ou o fim da temporada em caso de eliminação. O jogo de volta
diante da Caldense já acontece nesta sexta-feira (17),
no estádio Aníbal Batista
de Toledo, às 16 horas.
O time goiano que foi
superior na maior parte
do tempo diante dos mineiros, fora de casa, em
um vacilo da defesa,
acabou sofrendo o único
gol do jogo, que causou
a derrota da Aparecidense. Porém, minutos
antes disso, a Cidinha
chegou a marcar um gol
legal, mas o bandeirinha assinalou impedimento na jogada.
“A arbitragem com certeza foi algo crucial, principalmente em um impedimento que estava fácil
de não ser marcado né.
No primeiro tempo fizeram faltas demais, mais
de dez faltas e nada de
amarelo, enfim. São situações que determinaram um pouco, mas dentro disso, o nosso time fez
um grande jogo em minha
opinião e faltou a parte de
finalização no final né
para fazermos o gol”, disse o treinador.

Agora o time já se prepara para a segunda partida, onde terá que reverter a vantagem no placar e fazer dois gols de diferença se quiser seguir
sonhando com o acesso à
terceira divisão. Apesar
da derrota, o técnico elogiou a equipe e deve ter a
volta de jogadores para a
partida de volta em busca da classificação para
as oitavas-de final da
competição nacional.
“Agora é com tranquilidade, continuar assim, fazer nosso jogo
dentro de casa e fazer
um jogo agressivo para
colocarmos a bola para
dentro. O volume que a
gente tem e pela qualidade, temos grandes
chances de conseguir o
resultado”, concluiu
Thiago Carvalho.
Quem deve retornar
ao time titular nesta sexta-feira poderá ser o atacante Samuel que ficou
fora do jogo de ida por
conta de uma contusão
na virilha. Mas o jogador
já retornou aos treinamentos e fica à disposição
de Thiago Carvalho no segundo jogo contra a Caldense, às 16 horas, no estádio Aníbal Batista de
Toledo. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

O Corumbaíba não conseguiu superar o Vila Nova na final da Copa Goiás e terminou
a competição com o vice-campeonato. A equipe fez uma
excelente primeira fase e venceu os dois jogos da semifinal
diante do Barranca. Na partida de ida da final, empatou em
casa, mas acabou perdendo
por 7 a 4 em Goiânia e ficando
com o segundo lugar.
“Infelizmente as coisas não
aconteceram. A gente tem que
dar mérito para a equipe deles que entraram com muita
vontade e a gente deixou a desejar novamente, assim como
no primeiro jogo em Corumbaíba também no início e esses gols sofridos fazem falta
no final. Como a gente tem se
desgastado muito e correr
atrás do resultado fora e então, creio que foi mais mérito
deles mesmo e dar os parabéns para eles que foram muito bem”, disse Thiaguinho.
Agora a equipe do interior
agora foca no Campeonato
Goiano que para eles, inicia no
próximo sábado (18), quando
terão
pela
frente
o
Ansef/Sinpf, no Ginásio de
Campinas. O time atualmente
tem o feito de tricampeões
goianos e entram na competição como favoritos na busca
de mais um título. O ala Thiaguinho valorizou a equipe do
Corumbaíba, mas que deve
ter alguns reforços para a sequência da temporada.
“A gente vem forte para o
campeonato goiano e de cabeça erguida. Somos atuais
tricampeões goianos e sabe-

Victor Pimenta / Jornal O Hoje

Ala é tricampeão goiano e foi vice-campeão da Copa Goiás de 2021
mos da nossa força, das nossas responsabilidades. Provavelmente a gente deve reforçar um pouco o grupo,
mas os meninos estão de parabéns, sendo a maioria da cidade, diferentemente dos outros anos que tínhamos mais
gente de fora. Esse ano contratamos o professor Camarão que vem fazendo um trabalho e está sendo bem feito
e temos que tirar coisas boas
nas derrotas e a gente sai de
cabeça erguida e sabemos
que chegaremos forte no
goiano para brigarmos pelo
título”, ressaltou o ala.
Ainda sem certezas sobre
os novos contratados, Thiaguinho revelou que gostaria
de contar com jogadores que

tiveram passagem pelo CEC,
mas que a equipe irá ter reforços de peso visando o
Goiano, podendo ter ex-jogadores de times da Liga Nacional de Futsal.
“A gente queria muito contar com o Beiçola ou até mesmo com outros jogadores,
mas é difícil porquê são jogadores que estão disputando o campeonato paranaense
e eles tem um calendário longo também e a gente vai buscar algumas contratações
próximos de Minas, alguns
jogadores que jogaram pelo
Praia Clube e estamos com alguns nomes para analisar”,
pontuou o jogador do CEC.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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Visões diferentes após o empate
Bruno Corsino/ACG

Eduardo Barroca e
Adson Batista,
treinador e
presidente do
Atlético-GO
respectivamente,
discursam de
maneira diferente
após resultado igual
entre o rubro-negro
e o Corinthians
Felipe André
Foram 14 dias de diferença entre o duelo contra o Internacional e o jogo diante do
Corinthians, no último domingo. O grande espaço entre
os jogos aconteceu devido o
adiamento do confronto contra o Flamengo, com isso, o
treinador do Atlético Goianiense, Eduardo Barroca teve
um maior período de tempo
para trabalhar a equipe, mas
ficou apenas no empate, o
terceiro consecutivo na Série A, diante do time paulista.
O empate foi conquistado
nos minutos finais, quando Zé
Roberto buscou um ponto
para o time goiano, que estava sendo derrotado. O resultado e principalmente o desempenho foi motivo de crítica por parte dos torcedores
nas redes sociais. Em relação
às referências do clube, o treinador e o presidente do Atlético Goianiense mostraram
um discurso diferente.
“Em algumas coisas sim
(viu evolução na equipe), o
jogo nos trouxe alguns outros
problemas. O Corinthians faz
uma saída sustentada, com
uma linha de quatro muito
próxima ao Cássio e uma característica da nossa equipe,
que é o encaixe na pressão, em
alguns momentos no primeiro
tempo tanto por posiciona-

Elenco do AtléticoGO se reapresenta
na manhã de hoje e
inicia preparação
para enfrentar o São
Paulo

mento e o merecimento dos
atletas deles, o nosso encaixe
não aconteceu como deveria.
Os números mostram que foi
um jogo praticamente igual
em posse de bola, a produção
no terço final os números ficaram ao nosso favor, mas um
duelo muito equilibrado contra
um time que está evoluindo
nas mãos do Sylvinho”, analisou Eduardo Barroca, treinador do Atlético-GO.
Apesar de um discurso mais
positivista de Eduardo Barroca,
como é de costume, Adson Batista não seguiu por esse caminho. Esse foi o oitavo duelo
consecutivo que o Atlético
Goianiense não consegue vencer como mandante, foram
apenas duas vitórias, diante
do São Paulo e Fluminense,
pelo Campeonato Brasileiro.
“Não vi (evolução). Nós estávamos jogando melhor, houve empates em que merecemos
ganhar, como foi contra o In-

ternacional. Não vou ficar enganando vocês, e agradeço pelo
empate, o Corinthians fez uma
grande partida e será uma das
equipes que vai chegar bem no
fim do campeonato, se recuperou em todos os sentidos.
Nós precisamos recuperar alguns atletas que estiveram
muito abaixo, a única coisa
que crescemos foi fisicamente.
Erramos muitos passes, corremos errado, a nossa força física foi o que equilibrou o jogo,
não foi técnica ou tática”, opinou Adson Batista, presidente
do Atlético-GO.
O elenco do Atlético Goianiense se reapresenta na manhã de hoje, às 9h, no CT do
Dragão. O treinador Eduardo
Barroca vai ter uma semana
de preparação até o próximo
duelo, válido pela 21ª rodada
da Série A.

Ausências e retornos

Após três partidas conse-

cutivas em Goiânia, contra
Chapecoense, Internacional
e Corinthians, o rubro-negro
vai visitar o São Paulo na próxima semana, no Morumbi, às
16h (horário de Brasília). Para
esse confronto, o treinador
Eduardo Barroca vai ter baixas importantes no time titular. O meia João Paulo e o atacante Zé Roberto receberam o
terceiro amarelo e vão cumprir suspensão diante do Tricolor Paulista.
Em compensação, o treinador atleticano vai contar
com os retornos dos atacantes
Janderson e André Luis, que
não enfrentaram o Corinthians. Os atletas por possuírem contrato com a equipe
paulista, não entraram em
campo por uma questão contratual e foram substituídos
por Dudu e Igor Cariús, com o
comandante fazendo duas dobradinhas pelas laterais. (Especial para O Hoje)

FUTEBOL INTERNACIONAL

CAMPEONATO GOIANO SUB-20

Oito jogos dão início à fase de
grupos da Liga dos Campeões

Vila Nova anuncia a
presença de públicos no
clássico contra Atlético-GO

A espera acabou. Depois de
três meses e meio, a maior
competição de clubes está de
volta. Hoje à tarde, a bola volta a rolar pela Liga dos Campeões da Europa. Atual campeão, o Chelsea será um dos
primeiros a entrar em campo.
Às 16h (de Brasília), em seu estádio, o Stamford Bridge, o
time comandado pelo alemão
Thomas Tuchel inicia sua caminhada na busca pelo bicampeonato do torneio. O adversário dos Blues será o Zenit,
da Rússia. O destaque fica por
conta do atacante belga Lukaku, que está de volta ao time
londrino depois de oito anos.
O início da rodada desta
terça-feira (14) está marcado
para às 13h45 (de Brasília). Os
dois primeiros jogos do dia
serão entre Sevilla e Red Bull
Salzburg, no Estádio Ramón
Sánchez Pizjuán, na Espanha,
e Young Boys e Manchester
United, que acontecerá no Stade de Suisse, na Suíça. A partida em Berna marcará a reestreia de Cristiano Ronaldo,
maior artilheiro da história
da Liga dos Campeões, com
134 gols marcados, com a camisa dos Red Devils na competição. Sua última partida
pelo United na Liga dos Campeões foi a fatídica derrota
para o Barcelona, de Lionel
Messi, na temporada 2008/09.

UEFA

Atual campeão, o
Chelsea se reforçou
com Lukaku para
buscar o
bicampeonato

Já às 16h (de Brasília), o
principal duelo será entre
Barcelona e Bayern de Munique. As equipes voltam a se
enfrentar 13 meses após a
sonora goleada de 8 a 2 aplicada pelos alemães ao time

catalão, pelas quartas de finais da Liga dos Campeões da
temporada 2019/20. Sem Messi e Griezmann, que deixaram
a equipe na última janela de
transferências, o trunfo do
Barça deve ser o brasileiro
Philippe Coutinho, que está
recuperado de lesão.
Dínamo de Kiev e Benfica,
no Estádio Olímpico de Kiev,
Villarreal e Atalanta, no El Madrigal, Lille e Wolfsburg, no
Pierre-Mauroy, e Malmö e Juventus, no Malmö Stadion,
completam os confrontos do
dia. Além de não ter mais o astro CR7 em seu elenco, a Velha
Senhora irá até a Suécia sem o
brasileiro Kaio Jorge, que se recupera de uma lesão muscular.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Em meio a busca da liminar do STJD (Superior
Tribunal de Justiça Desportiva) para contar com o
retorno do público na Série
B, o Vila Nova prepara um
evento teste no Campeonato Goiano Sub-20. O Tigre
vai receber o Atlético Goianiense em um clássico na
base amanhã, às 15h30 (horário de Brasília), no Onésio
Brasileiro Alvarenga e vai
contar com a presença de
250 torcedores.
O anúncio do time colorado aconteceu nas redes
sociais que levou mais informações para os torcedores que queiram estar
presentes no clássico. O ingresso será 1kg de alimento não perecível, a ser retirado previamente na Loja
Oficial Nação Colorada e
Sócio Tigrão a partir de
hoje. O acesso ao estádio
será restrito a pessoas com
comprovante de vacinação
plena (ciclo imunizatório
completo), devendo este
conter as duas doses ou
dose única da vacina contra
COVID-19, ou a pessoas que
testaram negativo em teste
RT-PCR ou Pesquisa de Antígeno para detecção do vírus SARSCOV-2 ou qualquer
outro teste aprovado pela
ANVISA, feito, no máximo,
em 48 (quarenta e oito) ho-

ras antes do jogo.
A direção do clube já
realizou a marcação dos
locais na arquibancada do
OBA, como forma de preparação para o evento teste, que se esperava que poderia acontecer no próximo jogo da Série B. Com
esse antecipamento para
o duelo no Campeonato
Goiano Sub-20, o Vila Nova
espera contar com 30% da
capacidade de seu estádio
para o duelo contra o Confiança, na próxima terçafeira (21/9), às 21h30.
A última partida oficial
que contou com público
em Goiás, foi o duelo entre
Atlético Goianiense e São
José-RS, pela Copa do Brasil. O jogo aconteceu no
dia 11 de março de 2020 e
o Dragão venceu por 2 a 0,
com gols de Nicolas e Renato Kayzer. Dias depois
foi anunciado o adiamento das competições nacionais devido a pandemia
da Covid-19.
Em três jogos realizados, Atlético Goianiense e
Vila Nova somam seis pontos na competição. Este jogo
será o encerramento da
quarta rodada da competição, que tem o Goiás como
líder, com 10 pontos conquistados. (Felipe André,
especial para O Hoje)
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Ramon afirma que são em torno de 500 ou 600 galões de 20 litros entregues por dia. E às vezes não consegue fazer todas as entregas

Onda de calor faz vendas de
água mineral quase dobrar
Empresas que distribuem água na Capital têm entregado cerca de 600 galões por dia

Daniell Alves
A onda de calor nos últimos dias pegou os goianos de
surpresa e fez aumentar significativamente o consumo e
as vendas de água. A empresa CTR Água Mineral registrou aumento de 70% nas
vendas em comparação as
últimas semanas. As temperaturas altas com baixa umidade relativa do ar têm castigado os moradores Capital
nas últimas semanas.
Um dos proprietários da
empresa, Ramon Costa Silva
afirma que ele e o irmão trabalham no ramo há mais de
oito anos. “Nesse período a demanda aumentou bastante
nas vendas por conta desse
momento de calor”, diz. A população tem se hidratado
mais, comprado mais água,
porém a demanda tem sido
tão grande que a empresa não
consegue fazer todas as entregas em apenas um só dia.
“As filas aumentaram bastante em termo de carregamento dos caminhões”, diz.
Para de ter uma ideia são em
torno de 500 ou 600 galões de
20 litros por dia entregues. Os
proprietários administram as
vendas, as rotas e as entregas.
“Como esse período é muito
quente, temos tomado bastante cuidado, nos hidratando e tomando bastante líquido”, diz.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) aponta que a exposição ao calor causa sintomas graves como insolação,
condição que causa desmaios,
assim como pele seca e quente, devido à incapacidade do
corpo de controlar altas temperaturas. A maioria das mortes relacionadas ao calor se

Uma empresa registrou aumento de 70% nas vendas em comparação as últimas semanas

Cuidados para se ter durante o Calor intenso
– Fique hidratado
o primeiro passo para se manter
bem nos dias quentes é ingerir
bastante água para evitar a desidratação, ou seja, a perda de
água do corpo
– Proteja sua Pele
Nos dias quentes a pele deve ficar
protegida dos raios nocivos do
sol. utilize sombrinhas/guardasol evite fazer caminhadas ou se

deve ao agravamento das condições cardiopulmonar, renal,
endócrina e psiquiátrica.
Outros sintomas incluem
edema nos membros inferiores, alergia causada pelo
calor no pescoço, cãibras,
dor de cabeça, irritabilidade,
letargia e fraqueza.

expor ao sol
– evite o iNchaço corPoral
Para evitar o desconforto provenientes do inchaço corporal, principalmente nas pernas e pés,
aumente o consumo de água e
diminua o de sal
– evite o descoNForto
No período de calor fungos e
bactérias tem tendência a se pro-

Pessoas com doenças crônicas que tomam medicamentos diariamente têm um
risco maior de complicações e
morte durante uma onda de
calor, assim como pessoas
mais idosas e crianças. “As
reações ao calor dependem
da capacidade de adaptação

liferar e não é diferente no corpo
humano, por isso é comum o
odor de suor corporal e até
mesmo nos pés fica mais forte
– Fique ateNto aos siNais do
seu corPo
com o calor intenso é comum
que os vasos sanguíneos fiquem
mais dilatados o que pode causar
a queda de pressão arterial e a
sensação de moleza

de cada pessoa e efeitos sérios
podem aparecer de repente. É
por isso que é importante
prestar atenção aos alertas e
recomendações das autoridades locais”, diz o comunicado.

Maior consumo

Na residência da dona de

cada Maria da Guia Pereira, o
consumo de água aumentou
bastante. Se antes ela e os filhos consumiam um galão de
água por semana, agora são
dois. Isto porque o calor exige cuidados reforçados. “Muitas pessoas não têm o hábito
de beber água toda hora, mas
eu sempre falo para tomarem
a maior quantidade possível”, diz Maria.
Além disso, a conta de
água provavelmente virá
um pouco mais salgado. “Tenho molhado as plantas com
mais frequência, limpado a
casa também para tentar
refrescar. Enfim, é uma época que é necessário você
mudar seus hábitos e evitar
doenças ou algum tipo de
problema”, afirma.

Mudança de hábitos

Ingerir mais água ao longo
do dia também virou rotina
na vida da vendedora Eduarda Soares, 21 anos. Ela tem
carregado uma garrafinha de
água por onde vai para tentar
se refrescar. “Eu deixo a garrafa no congelador e no dia
seguinte fico tomando o dia
inteiro. Como eu ando de ônibus a sensação é ainda pior,
porque são muitas pessoas
juntas em um mesmo ambiente”, revela.
No entanto, algumas tarefas realizadas anteriormente
têm sido deixadas de lado por
Eduarda. “Muitas vezes eu
não consigo me exercitar mais
por conta do calor excessivo
ou até andar de bicicleta. Eu
tenho transpirado bastante,
por isso algumas atividades
tento fazer somente à noite,
mas mesmo assim ainda não
me sinto bem”, revela.

Temperatura pode cair ainda neste mês
As temperaturas altas com
baixa umidade relativa do ar
devem dar trégua na Capital
neste mês, de acordo com precisão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).
Por enquanto, a qualidade do
ar segue inadequada principalmente na Capital, com o reforço da volta às aulas e o consequente aumento da poluição provocada pelo trânsito.
Segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, há uma

expectativa de refresco a se
confirmar, caso uma massa de
ar polar vinda do Sul do País
adentre a região Centro-Oeste,
trazendo chuvas esparsas.

La Niña

A falta de chuvas no Estado
é atribuída ao fenômeno La
Niña, que é responsável pela irregularidade das chuvas, afirma André. Ele explica que o fenômeno interfere na produção
de frente fria. “Este ano, estamos com poucas frentes avan-

çando no País e nós dependemos dessas frentes frias para
que chova. Com menos chuvas,
a temperatura tende a aumentar e a umidade do ar a se
reduzir”, informa.
Além disso, outros fatores
interferem na falta de chuvas
de forma regular em Goiás. É
um acúmulo de acontecimentos dos últimos anos. “Tivemos uma irregularidade nos
últimos cinco anos, com baixos
índices pluviométricos.
O gerente explicou de que

maneira acontece o encontro
de ar seco e quente com úmido e frio. No Estado, predominava anteriormente uma
massa seca e temperaturas
elevadas. “Essa outra que chega é úmida e fria. Esse contato gera essas áreas de instabilidade, essa nebulosidade
toda”, afirma. Ele também
faz alerta para a população
sobre o consumo consciente
da água. Isto porque os reservatórios estão com a capacidade comprometida em

função do período seco.

Recomendações

Como medida preventiva, técnicos da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado
(Semad) solicitam da população cuidado para que não
surjam novos focos de queimadas, uma vez que temperaturas altas e umidade relativa do ar muito baixa são
cenários favoráveis ao surgimento de novos focos. (Especial para O Hoje)
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STF implementa mecanismo para
combater a disseminação de fakenews

Três das 18 regiões estavam em situação de calamidade

Nenhuma região
tem situação
de calamidade
por causa da
pandemia
Maiara Dal Bosco
Com a diminuição de casos de Covid-19 em Goiás, o
Estado não está mais com nenhuma macrorregião em situação de calamidade. É o que apontou o último boletim
epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de
Goiás (SES). Nesta semana, o Estado registra duas regiões
- Entorno Sul e Rio Vermelho, em situação crítica com relação à pandemia de Covid-19, considerada de risco médio. As demais 16 regiões de Goiás, segundo a pasta, estão em situação de alerta, o que configura risco menor,
diante de menos casos da doença.
Segundo a SES, com relação à situação das regiões
em estado crítico, a região Rio Vermelho, em que estão localizados municípios como Itaberaí e Jussara, a
ocupação de leitos de UTI estaduais dedicados para o
tratamento da Covid-19 - por região ou macrorregião
quando o leito está indisponível na região é de 86,67%.
Já na Região Entorno Sul, onde estão localizados em
municípios como Luziânia e Valparaíso de Goiás, a taxa
de ocupação é de 72%.
Na semana anterior, três das 18 regiões estavam em
situação de calamidade, com alto risco de contágio pela
Covid-19: Rio Vermelho, São Patrício II, onde estão localizadas cidades como São Luis de Montes Belos e Palmeiras de Goiás, e Oeste II, onde estão situados municípios como Goianésia e Jaraguá. Em situação crítica,
estavam as regiões: Entorno Sul, Centro Sul, Sul, Sudoeste I, Sudoeste II , Oeste I São Patrício I, e Nordeste I. Já em Situação de Alerta, estavam as regiões: Nordeste II, Entorno Norte, Serra da Mesa, Norte, Central,
Pirineus e Estrada de Ferro.
Para se ter uma ideia, há menos de um mês, em agosto, Goiás registrava quatro regionais de saúde em situação de calamidade - cenário mais grave da pandemia: Rio
Vermelho, Oeste I, Oeste II e Sudoeste II. À ocasião, o boletim apontava que este era o momento com o menor número de regiões em calamidade desde que o mapa de risco começou a ser divulgado semanalmente pela Secretaria
de Saúde, em fevereiro deste ano.
Também no mês de agosto a SES apontou que a curva
de óbitos por Covid-19 em Goiás é decrescente, desde o início do mês. Segundo a pasta, na semana 36, entre os dias
05 e 11 de setembro deste ano, a quantidade de óbitos registrada foi de 131. Na semana anterior, 35, o índice era
de 190 óbitos e, na semana 31, quando a curva começou
a decair, de 373 óbitos confirmados pela doença.

Atualização

A secretaria tem atualizado a classificação das regiões, conforme o mapa de risco, para apontar quais
possuem a incidência da Covid-19 está mais elevada.
A partir da divisão de cada localidade, a intenção é que
os municípios adotem medidas de combate e controle da Covid-19, com procedimentos padronizados.
De acordo com a pasta, a classificação das regiões leva
em consideração seis indicadores: velocidade de contágio no tempo (Rt); incidência de casos de síndrome
respiratória aguda grave e variação de mortalidade
por Covid-19 – para avaliar a aceleração do contágio
– e as taxas de crescimento de solicitações de leitos de
UTI, de ocupação de leitos de UTI, e de ocupação de leitos de enfermaria, públicos e privados, dedicados para
pacientes com Covid-19, para avaliar a sobrecarga do
sistema de saúde.
Até o momento, dados da SES-GO dão conta de que são
837.851 casos de Covid-19 confirmados em Goiás. Destes,
22.945 são óbitos confirmados em decorrência da doença.
Segundo a pasta, há, ainda, 600 mil casos e 488 óbitos suspeitos em investigação. A taxa de letalidade da doença é
de 2,74%. Com relação à vacinação, levantamento da SESGO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 4.388.547 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo
o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas
2.123.805 pessoas. (Especial para O Hoje)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, instituiu o
Programa de Combate à Desinformação
(PCD) no âmbito do Tribunal. No texto da
Resolução 742/2021, o presidente enfatizou
que a desinformação “mina a confiança nas
instituições e prejudica a democracia” ao
comprometer a capacidade dos cidadãos de
tomarem decisões bem informadas, com impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos de cunho negativo. O combate ao discurso de ódio contra instituições públicas e
contra grupos sociais, diz o texto, revigora
a promoção do pluralismo, da diversidade
e do respeito aos direitos humanos; sem deixar de observar a máxima proteção ao direito à liberdade de expressão e de crítica.
O ato normativo foi editado em harmonia

com o sistema de proteção das liberdades
de comunicação, previsto na Constituição
Federal de 1988, e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que determina que toda pessoa possui o direito a informações e ideias de toda natureza, mas
ressalva a necessidade de coibir apologia ao
ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. O Supremo
atuará para contestar boatos ou desmentir
notícias falsas sobre a Corte ou seus integrantes, com a publicação de notícias em
página especial denominada #VerdadesdoSTF. Adotará também ações constantes
de comunicação, com materiais para públicos diversos, com a finalidade de disseminar informações verdadeiras.

Retorno ao
atendimento presencial
A partir de 1º de outubro, o Tribunal Superior
do Trabalho implantará a
etapa intermediária I de
retorno do trabalho de seus
servidores e colaboradores
ao regime presencial. O limite de presença será de
50% do quadro de cada unidade, com priorização das
pessoas com a imunização
completa contra a covid-

19 há pelo menos 15 dias.
As sessões de julgamento
poderão ser híbridas (presenciais e telepresenciais,
simultaneamente). A previsão está no Ato Conjunto
TST.GP.CGJT 217/2021, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e
assinado pela presidente
do Tribunal, ministra Maria
Cristina Peduzzi.

Conflito de competência

Divulgar
mensagens de
WhatsApp sem
autorização
gera dano moral

O Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu o recurso de familiares de um
pescador que pretendem
que a República Federal da
Alemanha os indenize pela
sua morte, em 1943, quando um barco pesqueiro foi
afundado por um submarino alemão na costa brasileira. Por maioria, no jul-

A 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso especial ajuizado por um homem que deu print
screen (capturou a tela) em
um grupo no qual participava no WhatsApp e, sem
autorização dos outros
usuários, divulgou as conversas publicamente.

gamento do Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE) 954858, com repercussão geral, o Plenário fixou a tese de que Estados
estrangeiros que pratiquem
atos em violação aos direitos humanos não gozam de
imunidade de jurisdição no
Brasil e podem responder
judicialmente por eles.

Projeto de Lei prevê piso salarial
para profissionais de enfermagem
O projeto de lei que prevê um piso salarial para
enfermeiros e técnicos e
auxiliares de enfermagem
da rede pública e privada,
além de parteiras, chegou
à marca de 1 milhão de
apoios no Portal e-Cidadania, do Senado. Mais de
1.000.941 pessoas haviam
se manifestado favoráveis
ao texto (PL 2.564/2020). A

expectativa dos senadores
é que a proposta possa ser
inserida como prioridade
na pauta de votações do
Plenário. O autor da proposta, senador Fabiano
Contarato (Rede-ES), acredita que o Congresso reúne
condições para avançar
em um acordo que viabilize a aprovação da matéria
ainda este ano.

RÁPIDAS

t

2 ALEGO - Deputado protocolou o projeto de lei nº
6763/21, que propõe tornar
obrigatório a prestação de
socorro a animais atropelados nas rodovias estaduais e
coibir a omissão de socorro
daquele que der causa ao
atropelamento.
2 CNJ - Juízes adotam critério da Corte IDH para calcular pena de presos em locais degradantes.

Grupos de turistas são resgatados
de incêndio na Chapada
O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) seguiu
ontem (13) combatendo incêndio na região da Chapada
dos Veadeiros, na região noroeste do Estado. As chamas
começaram ainda no domingo
(12) no Vale da Lua e se espalharam atingindo a Serra do
Segredo, a cerca de 20 km de
distância do local. De acordo
com a Corporação, o incêndio,
que teve início na margem do
rio, deixou cerca de 100 turistas cercados pelas chamas na
região. Um deles chegou a ter
queimaduras leves nos pés.
Segundo o CBMGO, todos
os turistas foram resgatados e
retirados do local com segurança e, após a evacuação,
pôde-se iniciar o combate ao
incêndio utilizando as aeronaves do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ao todo,
cerca de 60 pessoas, entre

bombeiros, servidores do ICMBio e brigadistas voluntários
que moram na região, além de
três aeronaves, trabalharam
para combater as chamas. Na
manhã de ontem (13), a Corporação realizou um sobrevoo para ter dimensão da área
atingida, bem como para verificar onde estavam os principais focos. Devido à ocorrência, o local está fechado
para visitação.

2021

Em março, um incêndio de
grandes proporções foi registrado na Chapada dos Veadeiros e na Área de Proteção Ambiental Pouso Alto. Após 16
dias de trabalho, as chamas foram extintas, entretanto, a
área atingida pelo fogo foi de
75.455 hectares. Destes, 24.198
estão no interior do Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros, o que corresponde a

10,06% de sua área total, e
51.257ha na APA Pouso Alto, o
que corresponde a 6,08% da
Unidade de Conservação.

Ocorrências

Somente nos 13 primeiros
dias de setembro, dados do
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás (CBMGO)
dão conta de que já foram registrados 979 ocorrências de
incêndios florestais em Goiás.
Destes, 953 são relativos a incêndios em vegetação e 26
referem-se a incêndios em
cultura agrícola. Até o momento, Goiás já registra 7.603
ocorrências, das quais 7.407
são incêndios relativos à vegetação e 196 à cultura agrícola. Em 2020 foram registradas, respectivamente, 9.955
e 356 ocorrências de incêndio
florestal e em cultura agrícola. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)
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Crescem pedidos de licença
médica de professores
Medo dos
profissionais de
contrair a doença
pode ter causado
esse aumento
Daniell Alves
Um mês após o início das
aulas, a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) da Capital percebeu aumento nos pedidos
de licenças médicas por parte
dos professores. O Sindicato
dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) alega
que esse aumento no pedido de
licenças deve estar relacionado
ao medo do contágio da Covid19 pelos profissionais.
A presidente do Sintego, Bia
de Lima, afirma que somente a
antecipação da segunda dose
para os profissionais da Educação de Goiânia e a testagem
ampliada de forma frequente
iria assegurar o retorno presencial das aulas com mais segurança. O Hoje divulgou na semana passada que a prefeitura
parou de fazer essa testagem
ampliada em profissionais da
Educação. “Isso acaba levando
as pessoas a buscarem uma licença médica. O cenário é muito complicado”, avalia.
“Nós fomos contra o retorno presencial enquanto não
estiver a segunda dose. A Prefeitura ficou de providenciar,
mas não ocorreu essa antecipação. Também falou que teria uma série de testagem e
isso não está acontecendo”,
denúncia. Segundo ela, somente assim terá condições de
garantir mais tranquilidade
para o trabalho desses profissionais. “Se as pessoas estivessem com a imunização
completa e as condições de
equipamentos para o trabalho
seria mais seguro voltar [para
as salas de aula]”.
Em nota ao O Hoje, a Secretaria de Saúde de Goiânia

Atualmente o Sintego recebe em média 10 denúncias por dia quanto à falta de cumprimento das medidas sanitárias nas escolas
esclarece que não está antecipando a segunda dose de nenhum grupo específico e que as
testagens de antígeno para a
Covid-19 nas escolas foram
ações pontuais. “Mas que vem
realizando ações para o rastreamento do vírus diariamente em toda a população da
Capital, a exemplo desta semana onde durante todos os
dias serão oferecidos exames
por agendamento e demanda
espontânea nos sete distritos
sanitários para casos assintomáticos da doença”, diz a nota.

Aumento

A SMS não tem o quantitativo de dados específicos, mas
as solicitações não apontam
infecção por Covid-19 como
motivo do afastamento, conforme explica o superintendente pedagógico, Marcelo Oliveira. Segundo ele, entre os
motivos está a insegurança
e/ou medo do retorno presencial. No entanto, as autoridades
acreditam que podem estar
relacionados à pandemia. “Um
número significativo de servidores tem apresentado pedido

de licença médica, pode gerar
algum problema de atendimento. Não são pedidos com
justificativa de Covid-19, são
outros problemas que o servidor tem apresentado”, disse.
A maioria desses pedidos
tem partido dos professores,
porém o superintendente garante que o retorno aconteceu
como era previsto. Apenas uma
escola precisou suspender as
aulas em um turno devido à detecção da Covid-19 em um servidor. “O histórico dele é que
pode ter contraído a doença
antes de começar o atendimento presencial. Para evitar
proliferação, nós suspendemos
o turno da unidade”, informou.

Dez denúncias por dia

Atualmente, o Sintego tem
recebido, em média, 10 denúncias por dia quanto à falta
de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), o não cumprimento do distanciamento,
capacidade em sala de aula
superior ao permitido nas unidades escolares e aumento de
casos de Covid-19 nas instituições de ensino.

Por isso, o Sindicato criou
um canal Central de denúncias
do Sintego, um Whatsapp específico para receber e dar encaminhamento aos relatos
dos/as servidores/as no número (62) 99519-4832. “Isso envolve o Estado inteiro. Da rede
estadual por conta que não
está tendo a testagem e a pressão está muito maior, faltam
profissionais demais na rede
estadual”, afirma Bia de Lima.

Ciclo vacinal completo

Pelo menos 11 mil profissionais da Educação estão com
o ciclo vacinal completo, de
acordo com a SMS. O grupo inclui professores, merendeiros,
administrativos, auxiliares e
agentes educacionais. O secretário de Educação da Eapital,
professor Wellington Bessa,
ressalta a importância de completar a vacinação para garantir a segurança sanitária
de toda a comunidade escolar
neste semestre letivo. “Seguimos acompanhando o avanço
da vacinação e esperamos que
a campanha atinja o mais rápido possível todos os traba-

lhadores”, pontua.

Retorno
As atividades nas escolas
municipais retornaram, no último dia 16, em um modelo de
revezamento que prevê a ocupação de 50% das salas de aula.
Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), que antes funcionavam em período integral, atendem em modelo híbrido e dividir as crianças entre
os turnos matutino e vespertino. Já os estudantes do 1º ao 5º
ano fazem revezamento diário e os alunos do 6º ao 9º ano
farão revezamento semanal.
Nos primeiros 15 dias do último mês, as unidades também organizaram os horários
em que os estudantes frequentarão as instituições educacionais. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as famílias terão a
opção de escolher pelo ensino
híbrido ou 100% remoto mediante a assinatura de um termo. Os conteúdos repassados
aos alunos serão os mesmos
nas duas modalidades de ensino. (Especial para O Hoje)

RELIGIOSOS

Cinco padres da Basílica contraem Covid-19
Nos últimos dias, cinco sacerdotes do Santuário Basílica
de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, foram
diagnosticados com Covid-19.
No último final de semana,
um deles, o padre redentorista
Jesus Flores veio à óbito. Dois,
dos quatro religiosos já se curaram da doença e outros dois
seguem em recuperação.
Os padres que já deixaram o
isolamento foram os religiosos
Geraldo Teixeira e José Zamuner, que chegou a ser internado e teve alta ainda ontem (13).
Seguem em isolamento social os
padres Welinton Silva e Henrique Demartini. Eles apresentam
ausência de sintomas e sintomas leves, respectivamente. Segundo o Santuário, todos os
cuidados sanitários contra a
disseminação da Covid-19 vêm
sendo seguidos e, inclusive, todos os sacerdotes da Basílica já
foram vacinados.

Luto oficial

Em virtude da morte do padre Jesus Flores, que pertencia
à Congregação do Santíssimo
Redentor no Município, a Prefeitura de Trindade decretou
luto por três dias. O prefeito

Dois dos religiosos já se curaram e outros dois seguem em recuperação
Marden Júnior destacou que o
religioso, um grande devoto
do Divino Pai Eterno, era um
missionário exemplar e também desenvolvia um respeitável trabalho como jornalista da
Rádio Difusora.
O padre redentorista Jesus
Flores faleceu no último sábado
(11), no Hospital do Coração, em
Goiânia, onde estava em tratamento de Covid-19, mas teve o
estado de saúde agravado por

conta de uma comorbidade cardíaca. Padre Jesus, como era
mais conhecido, tinha 88 anos
de idade. Na manhã de domingo (12), o prefeito, familiares
dele e alguns secretários municipais, fizeram parte do cortejo de veículos para o enterro
do padre, que seguiu as orientações sanitárias e foi restrito,
sem velório. “Nos deixou este
final de semana um sacerdote
que era referência, que dedi-

cou a vida à missão religiosa,
que foi também um grande
jornalista, um protagonista na
política mostrando que é a ausência de pessoas de bem que
favorece a presença de pessoas do mal na vida pública”,
afirmou o prefeito de Trindade,
Marden Júnior.
Acompanhada do esposo, o
senhor Marden Aguiar, pai
do prefeito, a primeira-dama
de Trindade e mãe de Marden

Júnior, dona Dorinha, também lamentou a morte do religioso. Ela lembrou que este
ano mesmo ele fez questão de
gravar seus depoimentos para
a Agência de Comunicação da
Prefeitura, nas duas vezes em
que se vacinou. “Ele estimulava todos a também se cuidarem, a tomarem a vacina”.
Segundo informou a prefeitura, Padre Jesus era um defensor da vacinação em massa contra a Covid-19 e tomou
as duas doses do imunizante
entre fevereiro e março, quando, emocionado, criticou duramente as falhas na elaboração e condução da política nacional de imunização.

Dados

Segundo o último boletim
divulgado pela prefeitura, no
último dia 08, já são 13.984
casos confirmados de Covic19 no município. Até a referida data havia 233 casos ativos no município, com
133.329 casos curados e 422
óbitos confirmados. Ao todo,
Trindade já aplicou 120.697
doses de vacinas contra a Covid-19. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)
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Míssil norte-coreano ameaça
comunidade internacional
O novo míssil de
longo alcance
percorreu
trajetória de 1,5
mil km
O Pentágono disse ontem
(13), em nota, que o lançamento de um novo míssil de
cruzeiro de longo alcance
pela Coreia do Norte representa "uma ameaça" aos países vizinhos e à comunidade
internacional.
Segundo o comunicado, a
atividade mostra o desenvolvimento contínuo do programa nuclear da Coreia do Norte e as ameaças que isso representa para os vizinhos e
para a comunidade internacional", afirmou o Pentágono.
Os Estados Unidos (EUA)
"vão continuar a acompanhar
a situação e a consultar de
perto os seus aliados e parceiros", acrescentou, na nota,
o Comando Indo-Pacífico norte-americano.
Os EUA reiteraram ainda o
compromisso, "resistente a
todas as provas", de defender
a Coreia do Sul e o Japão contra Pyongyang.
Cerca de 28,5 mil soldados
norte-americanos estão no

A Coreia do Norte procedeu a diversos ensaios nucleares e testou com sucesso mísseis balísticos, capazes de atingirem os EUA
sul da península.
A Coreia do Norte executou
com sucesso teste com novo
"míssil de cruzeiro de longo alcance" no fim de semana,
anunciou a agência oficial de
notícias norte-coreana KCNA.
Os disparos do teste, feito
no sábado e no domingo, ocor-

reram na presença de autoridades norte-coreanas, informou a KCNA, que também
confirmou o êxito dos ensaios.
Os mísseis percorreram trajetória de 1,5 mil quilômetros,
antes de atingir o alvo, não especificado pela agência.
Diversas resoluções do

EMPRESA AÉREA PAQUISTANESA

Conselho de Segurança da
Organização das Nações
Unidas (ONU) proíbem a Coreia do Norte de prosseguir
com os seis programas de
armamento nuclear e de
mísseis balísticos.
Apesar de atingido por
múltiplas sanções interna-

cionais, o país reforçou nos
últimos anos a capacidade
militar sob a liderança de
Kim Jong-un.
A Coreia do Norte fez diversos ensaios nucleares e
testou com sucesso mísseis
balísticos capazes de atingirem os Estados Unidos. (ABr)

FBI

Cabul recebe 1º voo comercial
após controle pelo Talibã

Estados Unidos liberam
documentos sigilosos
sobre o 11 de setembro

Aterrissou nesta segundafeira (13) em Cabul o primeiro
avião comercial estrangeiro
desde que os talibãs tomaram
o poder. Depois da retirada de
milhares de pessoas, nas duas
últimas semanas, por militares
da força conjunta americana e
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), os talibãs estão tentando fazer com
que o Aeroporto Internacional
de Cabul retome as operações.
"Quase não havia ninguém
no avião, cerca de 10 pessoas, talvez mais funcionários do que passageiros", disse um jornalista da AFP a
bordo do voo da Pakistan International Airways (PIA) procedente de Islamabad.
Um ônibus com a mensagem "Bem-Vindo ao Afeganistão" esperava os passageiros.
"Este é um grande momento.
Estamos muito animados",
disse um funcionário do aeroporto, vestido com um colete
laranja florescente. "É um dia
de esperança. Talvez outras
companhias aéreas vejam isso
e decidam voltar."
O Aeroporto Internacional Hamid Karzai ficou parcialmente destruído com a
chegada dos talibãs. Durante
as semanas de caos, mais de
120 mil pessoas tentaram sair
do país. Os corredores de passageiros, pontes aéreas e vá-

O Bureau Federal de Inteligência dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês)
divulgou no sábado (11) o
primeiro documento relacionado à investigação dos
ataques de 11 de setembro de 2001 e às alegações
de apoio do governo saudita aos sequestradores,
após uma ordem executiva
do presidente norte-americano, Joe Biden.
Parentes das vítimas haviam pedido a Biden que
não comparecesse aos eventos memoriais para marcar o 20º aniversário no sábado caso ele não divulgasse os documentos que eles
afirmam que mostram que
autoridades da Arábia Saudita apoiaram os atentados.
O documento de 16 páginas parcialmente editado e divulgado pelo FBI expôs contatos entre os sequestradores e associados
sauditas, mas nenhuma evidência de que o governo
em Riade foi cúmplice dos
ataques, que mataram quase três mil pessoas.
A Arábia Saudita afirma que não teve nenhum
papel nos ataques. A embaixada saudita em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de
comentários feito pela agên-

O Talibã tenta
retomar as
operações no
aeroporto de Cabul

rias infraestruturas ficaram
danificadas. Os talibãs contam agora com a assistência
técnica do Catar e outras ajudas internacionais para retomar o trafego de voos comerciais estrangeiros.
A volta de voos civis poderá ser um teste. Os talibãs prometeram que deixariam sair
livremente do país os afegãos
com documentação prévia e
que desejassem partir, depois
de os países da Otan e os Estados Unidos não consegui-

rem retirar todas as pessoas
antes do prazo acordado.
A Catar Airways tem operado vários voos charter para
transportar tanto afegãos
quanto cidadãos estrangeiros que ficaram para trás. A
maioria, formada de familiares de funcionários de organizações internacionais como
o Banco Mundial, esperam
viajar para Islamabad, a capital paquistanesa.
No dia 3 de setembro, a
companhia aérea retomou os
voos domésticos.
Um porta-voz da empresa
paquistanesa diz estar ansioso para retomar os serviços
comerciais regulares, mas
adianta que ainda é cedo para
estabelecer a frequência dos
voos. (ABr)

cia de notícias Reuters, enviado na noite de sábado.
Em um comunicado divulgado em 8 de setembro,
a embaixada disse que a
Arábia Saudita sempre defendeu a transparência em
torno dos eventos de 11 de
setembro de 2001 e saúda a
divulgação pelos EUA de
documentos confidenciais
relacionados aos ataques.
Quinze dos 19 sequestradores eram da Arábia
Saudita. Uma comissão do
governo dos EUA não encontrou evidências de que
a Arábia Saudita financiou diretamente a Al Qaeda. Ficou em aberto se as
autoridades sauditas poderiam ter feito isso individualmente.
As famílias de cerca de
2,5 mil dos mortos e mais
de 20 mil pessoas feridas,
empresas e várias seguradoras processaram a Arábia Saudita em busca de bilhões de dólares.
Em comunicado em
nome da organização 9/11
Families United, Terry Strada, cujo marido Tom foi
morto em 11 de setembro,
disse que o documento divulgado pelo FBI no sábado
eliminou quaisquer dúvidas sobre a cumplicidade
saudita nos ataques. (ABr)

TUFÃO CHANTHU

Xangai tem voos cancelados e casas evacuadas
Centenas de voos foram
cancelados e casas foram evacuadas ontem em Xangai por
causa do tufão Chanthu que se
aproxima com previsão de for-

tes ventos e chuvas sobre a metrópole do leste da China.
As autoridades da cidade
evacuaram ao menos 28.000
pessoas, habitantes de bairros

de risco, enquanto esperavam
que a tempestade tocasse solo
nesta segunda-feira à noite
(horário local), informou a
emissora estatal CCTV....

Mais cedo, Chanthu já havia
provocado ondas de oito metros de altura conforme seu núcleo se aproximava da costa de
Xangai, de acordo com o Cen-

tro de Previsões Ambientais
da Marinha nacional.
A maioria dos voos para os
aeroportos de Pudong e Hongqiao de Xangai foi cancelada.
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Espetáculo 'Adan Experience' da Cia Teatral Oops
será apresentado nesta terça-feira (14), em Goiânia

da realidade e ﬁcção
Elysia Cardoso
Um espetáculo que busca refletir sobre a
arte, os limites entre realidade e ficção, sobre ciência, conhecimento e a nossa própria
existência. Essa é a proposta de 'Adan Experience', peça da Cia Teatral Oops que será
apresentada nesta terça-feira (14), pelo Terça no Teatro. A apresentação será híbrida,
portanto, o público poderá acompanhar de
forma presencial ou pelo canal do Teatro
SESI no YouTube (www.youtube.com/teatrosesigo) a partir das 20h. A peça com classificação livre tem a duração de 60 minutos
e será traduzida para Libras.
‘Adan Experience’ é uma obra que
joga com os limites da arte, do teatro e da
nossa própria existência no planeta Terra. A dramaturgia foi toda desenvolvida
partindo do processo criativo e dos treinamentos e laboratórios desenvolvidos
entre ator e diretor, durante a residência
artística da Cia Teatral Oops! (Brasil)
com a Aula de Teatre de Lleida (Catalunha), partindo de pressupostos das diferentes culturas e procedimentos técnicos
de criação cênica. Romper as barreiras
culturais, idiomáticas e artísticas, em
prol de uma obra de teatro foi o ponto de
partida da ‘experiência’.
Segundo o ator João Bosco Amaral foram feitas poucas apresentações desse
espetáculo. A peça foi montada na Espanha
e exibida em duas cidades lá, como ainda
algumas vezes no Brasil. "Durante o processo fomos definindo a temática a partir
de questões ligadas à ciência, genética, mecânica quântica, antropologia, mas ao
mesmo tempo abordando o próprio existencialismo e ato de ser artista, e as condições para que o trabalho possa ser desenvolvido", conta o artista ao Essência.

Peça também faz uma reflexão de como o
'homo sapiens' está lidando uns com os
outros e com a natureza

Referências e temas

João também relembra em entrevista sobre as diversas referências para a criação.
“Do lado temático, a base para construção

da dramaturgia foram as obras de Charles
Darwin e de Yuval Noah Harari, além de filmes documentários, como a série ‘Explicando’ e ‘Unnatural Selection’, por exemplo.
Como referências estéticas, vimos várias palestras da Plataforma TED, TED TALKS e
TEDx, filmes de ficção como Experiência
Gattaka, Lucy, Matrix entre outros”.
A mensagem que ‘Adan Experience’
pretende passar para o público é de como
lidar com os novos desafios, as tecnologias, as Fake News, mudanças climáticas,
religião e genética. A peça é bastante interativa. Tanto o público que irá acompanhar on-line ou presencial pode participar ativamente do espetáculo. “Buscando refletir sobre o nosso futuro aqui,
a partir das nossas atitudes do passado e
do presente, sobre que tipo de vida e mundo queremos deixar para as próximas gerações”, diz Amaral.
Questionado sobre o que o público
pode esperar dessa apresentação de terça-feira, João garante que provavelmente
o público irá assistir a algo que não tenha
nenhuma ligação com outra peça de teatro que conheçam, ou mesmo de uma temática pouco abordada em peças de teatro, como genética, biohacking, evolução
das espécies e temas factuais, reais, do momento exato em que estamos vivendo. “O
espectador pode até mesmo propor uma
nova peça, um novo formato, mas tudo
isso vai depender da ‘experiência’ e de
como vamos nos conectar a ela”.
A temporada tende a ser expandida
para a Europa, então essa é uma grande
oportunidade para os goianos contemplarem o espetáculo. “Agora em outubro
irei a Portugal para fazer um mestrado
Braga, e já estamos agendando apresentações do espetáculo por lá e também na
Espanha. Esperamos voltar breve ao Brasil com mais apresentações, mas é provável que essa seja uma oportunidade única para os próximos dois anos”, finaliza
João. (Especial para O Hoje)
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Retrato do Talibã em 1990
Audiolivro expõe relato de sobrevivente
ao Talibã nos anos 1990

Perspectiva infantil nas relações interpessoais

Entre pais
e filhos
Mostra Infâncias Plurais apresenta
programação virtual com foco em
crianças e adolescentes
Lanna Oliveira
Esta semana é marcada
pela relação entre pais e filhos, estes são os temas da
nova coletânea de vídeos
da Mostra Infâncias Plurais
promovida pelo Itaú Cultural. Com uma programação
gratuita, por meio do site
itaucultural.org.br, são apresentados sete audiovisuais
postados semanalmente até
12 de outubro. As produções
são fruto da jornada Infâncias Plurais, que, no ano
passado, procurou estimular pessoas de todo o Brasil
que trabalham com crianças e adolescentes, a realizar
produções curtas para conversar diretamente com o
público mirim.
A Mostra Infâncias Plurais reúne os 50 vídeos selecionados dentro do projeto homônimo, realizado
no final do ano passado,
cuja proposta foi inspirar
produções culturais infanto-juvenis em pessoas de
todo o País, que trabalham
diretamente com crianças
e adolescentes. Histórias
de mistério, terror e lendas
indígenas compõem a coletânea da semana, por um
lado. Por outro, diferentes
interpretações para a relação entre pais e filhos
ganha vida tendo como
ponto de partida a percepção das crianças.
Como resultado dessa
experiência, os audiovisuais curtos e potentes buscam ver o mundo a partir
dos olhos das crianças, levando em conta suas diferentes realidades. A mostra
é voltada para este público
e para adultos, educadores
e artistas interessados em
se deixar envolver por essa
linguagem simples, poética, cativante e criativa presente nos vídeos. Os trabalhos fogem dos clichês

das produções destinadas
aos pequenos, ao tratá-los
sobretudo, como sujeitos.
Com a intenção de ampliar
o entendimento entre adultos e crianças.

Os audiovisuais
da semana

‘Árvore mangueira’, do
Maranhão, conta poeticamente, por meio da projeção de sombras e desenhos,
sobre a relação de uma
criança com a árvore que
protege sua casa e ganha
vida na forma de mulher.
Histórias da garupa, é uma
animação, cujo enredo é
um conto de terror ambientado na área rural. No
mesmo caminho vai Zaíta
figurinha-flor, contada com
bonecos e cenário sucata,
sem falas e somente com
trilha sonora, fala sobre o
desaparecimento de um
objeto, deixando margem
para muita imaginação.
Já em uma direção um
pouco diferente, ‘Pipa Pai,
pipa filho’ diz a respeito de
um dia de pipa em uma periferia da capital paulista, de
um menino com seu pai. O
pior filho do mundo mostra,
por sua vez, um garoto que
coloca os pais de castigo
por estarem brigando. Essas
quatro últimas produções
são de São Paulo. Do Rio de
Janeiro, ‘Dois pais’ conta
como um menino encontrou Márcio e Lucas, seus
dois pais. Desse mesmo estado, ‘A lenda da Vitória Régia’ conta a lenda indígena
de Naya, índia que se exibia
para a lua para ser levada e
transformada em estrela.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
Serviço
Mostra Infâncias Plurais
Quando: De Terça-feira (14)
até 17 de setembro
Onde: itaucultural.org.br

A retomada do
poder do Talibã no
Afeganistão resgata
uma discussão importante: como é e
como será para as
mulheres viverem
em um regime teocrático? A preocupação é ponto de
partida de uma extensa literatura. Um
dos livros do qual é
possível aprender o
quão nefasto pode
ser este regime é ‘A
Costureira de Khair
Khana’, da jornalista Gayle Tzemach
Lemmon, publicado
na versão impressa
pelo Grupo Editorial
Pensamento e em
áudio pela Tocalivros Studios.
Nos anos 1990, a vida que
a jovem Kamila Sidiqi conhecia mudou da noite para o dia
quando o Talibã tomou o controle da cidade de Cabul. Depois de estudar para ser professora, Kamila foi confinada
em casa e proibida de estudar.
Quando seu pai e irmão mais
velho foram obrigados a
abandonar a cidade, tornouse a única provedora do lar.
Criou, sozinha os cinco irmãos e um próspero negócio
que salvou a sua família e
também mobilizou a comunidade que estava sob o domínio do grupo extremista.
A narrativa baseada em fatos detalha as regras rígidas e
autoritárias do Talibã, como o
uso obrigatório do chadri
(vestimenta que cobre totalmente o corpo), a proibição de
andar nas ruas sem a companhia de um homem e também o impedimento de exercer quase nenhuma profissão,
entre outras atrocidades. Este
foi o primeiro título produzido pela Tocalivros e, segundo

o produtor artístico Clayton
Heringer, a escolha cuidadosa ocorreu para exaltar a coragem de mulheres como Kamila, mas também para mostrar que, assim como o audiolivro, esta biografia é uma
mudança de paradigma e inspiração para todos. “Uma história que precisa ser ouvida
para não esquecer, mas o
mais importante: para não
se repetir”, presume Clayton.

A autora

Gayle Tzemach Lemmon,
nascida em 1973, é autora
dos best-sellers do New York
Times, ‘The Dressmaker of
Khair Khana’ (2011), sobre
uma jovem empreendedora
que apoiou sua comunidade
sob o Talibã, ‘Ashley's War:
The Untold Story of a Team’
de Mulheres Soldadas no
Campo de Batalha de Operações Especiais (2015) e ‘As
Filhas de Kobani’ (2021), a
história do que o ISIS deixou
em seu rastro: a experiência
de maior alcance na igualdade das mulheres no lugar

menos provável do
mundo trouxe a você
por mulheres que têm
lutado contra o ISIS cidade por cidade, rua
por rua desde 2013.
Essas mulheres serviram como força terrestre
da América na luta para
derrotar o Estado Islâmico e as Filhas de Kobaniconta pela primeira vez
esta história de Davi e
Golias de como eles vieram para servir ao ISIS
em sua primeira derrota
no campo de batalha. ‘Ashley's War’ está sendo desenvolvido em um grande
filme na Universal com a
produção de Reese Witherspoon, e ‘The Daughters of Kobani’ foi adquirido pela HiddenLight Productions, fundada pela ex-secretária de Estado Hillary
Rodham Clinton, Sam Branson e Chelsea Clinton.
Lemmon, que atua como
membro sênior adjunto no
Conselho de Relações Exteriores, juntamente com papéis de liderança do setor
privado em empresas emergentes de tecnologia e segurança nacional, começou a
escrever sobre empreendedorismo em zonas de conflito e pós-conflito enquanto
estudava para seu MBA em
Harvard após uma década
cobrindo política na Unidade
Política do ABC News. Este
trabalho do Afeganistão,
Ruanda, Libéria, Bósnia e
além foi publicado pelo Banco Mundial, Harvard Business School, Financial Times,
Harvard Business Review e
CNN, entre outros. Após o
estudo de MBA, ela liderou a
análise de políticas públicas
durante a crise financeira
global na firma de investimento global PIMCO.

Nascida em uma
família judia,
Lemmon é bacharel
em jornalismo
summa cum laude
pela University of
Missouri School of
Journalismo

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
Karina fica bolada com Pedro, mas lobão manda que a
garota termine o treino antes
de procurar o ex. cobra sente
ciúmes de Jade com henrique. Tomtom distrai Delma
para que Pedro encontre Karina. Todos da banda esperam
por Karina. Karina chega e se
emociona com a homenagem,
mas Pedro vacila e ela se irrita.Delma interrompe a luta
entre Karina e Pedro e coloca
o filho de castigo.

Nos tempos do imperador
Pilar desiste de sua bolsa
de estudos. eudoro conta a Tonico que Dolores se encontrará com as princesas. Germana passa mal com a comida de licurgo para a inauguração do cassino. Teresa e luísa não compreendem a decisão de Pilar de permanecer no
Brasil. eudoro confronta Pilar
na inauguração do cassino.
Pedro vai atrás de luísa, e samuel os alerta sobre Teresa. Pilar flagra samuel com luísa.

Coração indomável
otávio se diz que estava
pensando em Maricruz enquanto beijava simone. simone diz a lucia que considera que otávio é seu, e fará
qualquer coisa para que assim
siga sendo, inclusive se dispor
a comprar a fazenda narváez.
otávio pensa que a ideia de simone de comprar a Fazenda
narváez pode ser muito boa.
simone diz a lucia que pensou
em dar trabalho na Fazenda ‘a
simone’ para ofélia.

Gênesis
José e abumani ficam aliviados com a atitude de issad.
Potifar cruza o caminho de
José. asenate desabafa com
herit e neferíades é apresentada a José.José sofre com a
lembrança dos irmãos. amarilis se incomoda com Kamesha. Zilpa aconselha israel e ele
autoriza Judá a seguir um
novo caminho. José e asenate
se encontram.sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o acampamento.

império
cora confirma a presença
de Maria Marta no bar de Manoel. Xana afirma a Juliane
que descobrirá se luciano
está sendo bem tratado. José
alfredo pensa em sua conversa com Jesuína. Bruna flagra Danielle escutando a gravação de uma conversa com
José Pedro. cláudio sugere
que leonardo faça uma demonstração no restaurante.
Marcão ouve uma conversa
entre cristina e elivaldo.
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AGENDA culTural
t
mostra de cinema
começa, nesta terça-feira
(14), a 2ª Mostra Taturana de
cinema: Democracia e antirracismo, que conta com atividades online, pela plataforma de streaming TodesPlay e
oficina cultural alfredo volpi,
e presenciais em salas do circuito sPcine (são Paulo - Brasil) e no Museu do aljube
(lisboa - Portugal), até o dia
19 de setembro. após essa
data, a Mostra vai itinerar
em outras regiões do país. a
curadoria da mostra selecionou 23 filmes dirigidos apenas por pessoas negras e indígenas e promove nove sessões de debates, encontros,
oficinas e rodadas de conversas com lideranças e intelectuais de diferentes áreas
do conhecimento. quando:
Terça-feira (14). onde: mostra.taturanamobi.com.br.
Festival de música
o rock in rio humanorama começa hoje (14) e as novidades não param de chegar. o festival de conversas
ganha, durante quatro dias

Bandeiras. além do acesso
aos portadores de direitos
especiais, de mobilidade reduzida há um profissional
de liBras para acompanhar
os atores nas intervenções.
quando: Terça-feira (14).
onde: terminais isidória, cruzeiro e Bandeiras.

Volta as intervenções do projeto ‘Entrando nos Eixos’
de evento, a partir das 15h,
um happy hour promovido
pela heineken, patrocinador
oficial, com shows de Taylan,
no dia 14; annalu, no dia 15;
romero Ferro, no dia 16; e simone Mazzer, no dia 17. a
curadoria das apresentações
musicais é feita pelo Diretor
artístico do Palco sunset do
rock in rio, Zé ricardo, que
formou um line-up focado
em diversidade, com múltiplos ritmos e artistas expoentes da música brasileira.
o rock in rio humanorama
ocorre de forma digital e
gratuita. quando: Terça-feira
(14). onde: rockinriohuma-

norama.com. horário: Das
10h às 15h30.
espetáculo gratuito
o projeto entrando nos
eixos com o espetáculo ‘Beleza rara’ da natalia Melo
Produções faz sua segunda
circulação pelos terminais
de Goiânia a partir desta terça-feira (14). após a estreia
da primeira fase com 10
apresentações e de grande
repercussão e comoção do
público presente, dentro dos
protocolos. nesta segunda
fase, também com 10 apresentações, a tour passa pelos
terminais isidória, cruzeiro e

Dia do Alfajor
em comemoração ao dia
do alfajor, nesta terça-feira
(14), a rede de cafeterias argentinas havanna preparou
uma ação especial para todos
os apaixonados pelo doce
argentino. Durante toda a
semana, até 17 de setembro, os clientes que comprarem um alfajor havanna ganham outro de presente e na
compra de uma caixa com 6
alfajores, a segunda sai com
50% de desconto. Para aproveitar a ação, basta ir até a
havanna Flamboyant e escolher o seu alfajor havanna
preferido. a cafeteria está localizada no 3° piso do shopping. quando: Terça-feira
(14). onde: av. Dep. Jamel
cecílio, nº 3300, setor Jardim Goiás – Goiânia.

Dentre as inúmeras ações de apoio a proponentes
interior, com apoio de gestores
locais que foram treinados pelos servidores da Secult.
Nesta leva de editais, o
segmento cultural terá acesso
a quase R$ 47 milhões por
meio de certames que contemplam propostas de artes
visuais, artesanato e arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo,
trajetória cultural, cultura popular, cultura Kalunga e quilombola, crianças e adolescentes, dança, fomento a bibliotecas comunitárias e museus, festivais e eventos de ar-

tes, direitos humanos, hiphop, letras, teatro e música,
gastronomia, além de propostas focadas nas tradições e
no saber goiano.

Próximas etapas

A partir desta semana, as
equipes iniciam a primeira
etapa do processo seletivo,
que é a análise dos projetos
inscritos pela Comissão de
Habilitação. Nesta fase, será
verificado o envio da documentação inicial exigida no
certame. Após a divulgação
das propostas habilitadas e

inabilitadas, é aberto prazo de
recurso de uma semana. E, no
início de outubro, ocorre a divulgação definitiva dos aprovados na etapa 1, após análise dos recursos.
A etapa 2 corresponde ao
período de avaliação dos projetos pela Comissão de Avaliação, Pontuação e Classificação. É nela que os trabalhos
propostos pelos proponentes
serão analisados detalhadamente. Como na etapa 1, também será aberto prazo de recurso após divulgação da pontuação e, na sequência, nova
divulgação do resultado de
quem recursou.
Na terceira etapa ocorre a
divulgação do resultado definitivo, envio da documentação
complementar por parte dos
proponentes, como dados bancários e certidões, e, a partir do
dia 22 de novembro, inicia-se
o depósito dos prêmios. A partir da data do depósito do prêmio, os proponentes terão seis
meses para executar o projeto. Já a prestação de contas
deve ser realizada até 30 dias
após a execução.

'A Fazenda': Duda Reis, ex
de Nego do borel, declara
torcida a Gui Araújo: 'merecedor'
Duda reis, ex de nego do
Borel, declarou torcida a Gui
araujo, participante recém
confirmado no reality 'a Fa-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia traz responsabilidades,
mas também reconhecimentos.
saiba manter uma postura organizada e de humildade, sem se
colocar acima nem abaixo de
ninguém. quanto mais buscar se
dedicar e aprender, mais poderá
crescer e ser útil, principalmente no seu trabalho.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia tem vitórias, êxitos e
avanços. você pode se deslocar
para um lugar longe ou se aventurar em um novo empreendimento, conseguindo retorno rápido. o dia está favorecendo aprendizados e conselhos e você pode receber bons conselhos de amigos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pede foco, paciência e organização. quanto mais persistente e concentrado estiver, mais
avançará e produzirá no dia de
hoje. você pode conseguir dar
conta de mais de uma coisa de
uma vez, sem se perder pelo caminho. Mantenha sua disposição
em relação aos seus objetivos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje, as relações estão potencializadas e você pode fazer
boas parcerias ou receber uma
boa dose de confiança vindo de
palavras amigas. você pode tomar uma decisão importante depois de uma conversa importante. Pode ser preciso barganhar
para conquistar o que deseja.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
seu dia pode ser bem cheio de
trabalho. É importante ter organização nas suas tarefas para não
procrastinar ou pular etapas. Mantenha seu ritmo e tome cuidado
com excessos, porque você pode
se machucar ou gastar tanta energia a ponto de ficar exausto.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pede dedicação e ordem. você pode criar um novo
método mais eficaz. sua criatividade está alta. além disso, pode
se dedicar a realizar algo novo.
Boas notícias com relação a trabalho ou emprego. as relações
precisam de mais atenção da sua
parte e podem existir cobranças.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode trazer dificuldade de foco ou medos indefinidos. Tome cuidado com a paranoia, caso contrário acabará
atraindo o que teme. vale a pena
se esforçar para se libertar das
crenças limitantes que podem estar povoando sua mente. as relações familiares.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
esteja atento a trapaças e mentiras, inclusive você pode acabar
acreditando em coisas falsas. a
sua comunicação está potencializada, então busque se comunicar.
Pode ser preciso lidar com pequenos atrasos, mas sua flexibilidade poderá tirar tudo de letra.

9

CELEBRIDADES
maitê Proença dispara
após rumor de affair com
Adriana Calcanhotto: 'Pessoas curiosas'
Maitê Proença usou sua
rede social pela primeira vez
desde que rumores de um suposto namoro com adriana
calcanhotto vieram à tona.
sem citar o possível relacionamento, a atriz iniciou: "Tem
uma gente me perguntando
umas coisas que, no fundo, eu
não sei responder. Mas, eu escrevi um negócio que tem a
ver com as circunstâncias e
que, talvez, possa ajudar essa
gente a responder algumas
questões. as pessoas são tão
curiosas, né? elas gostam de
colocar as coisas em caixinhas, resolver, deixar tudo
pronto, de saber". (carmen
Moreira, Purepeople)
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HORÓSCOPO
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Governo de Goiás recebe mais de 6,2 mil
inscrições nos editais da Lei Aldir Blanc
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), recebeu
6.282 projetos para os 20 editais da Lei Aldir Blanc. As
inscrições foram encerradas
à meia-noite desta sexta-feira
(10), após uma semana de
prorrogação solicitada por
parte dos proponentes durante lives Tira-Dúvidas, atendimentos, palestras e nas redes sociais da pasta.
O secretário de Estado de
Cultura, César Moura, destaca que há projetos de trabalhadores da cultura de todo o
Estado. “Nesta oportunidade,
alcançamos artistas e artesãos até de localidades remotas do interior de Goiás e distribuiremos o recurso a quem
mais precisa dele neste momento”, afirma o gestor.
De 27 de julho, início das
inscrições, ao encerramento,
ontem, foram realizadas cerca
de 50 palestras, 13 lives TiraDúvidas, ação itinerante de
treinamento e busca ativa por
mais de 30 municípios, além de
atendimentos online e presenciais na capital e cidades do

n

Whindersson Nunes encontra Luísa Sonza
em segredo em quarto de hotel no Rio
A história de Luísa Sonza e Whindersson
Nunes segue ganhando novos capítulos. O
youtuber viajou para encontrar a cantora
em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, secretamente. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal 'O
Dia', o humorista teria reservado um quarto com o nome de seu empresário. Tudo no
sigilo. Luísa e Whindersson foram casados
por quase um ano, mas anunciaram a separação em abril de 2020. Pouco tempo depois, ela assumiu o relacionamento com Vitão. (Patrícia Dias, Purepeople)
zenda'. "estávamos todos ansiosos para esse momento",
começou Duda, usando uma
foto dos dois juntos para ilustrar a mensagem carinhosa.
"idealizávamos junto com
seus amigos e sua equipe
esse dia desde o início do
ano... e se tem uma coisa
que você é, essa coisa é merecedor! que todos possam
conhecer o 'Guilherme' que
eu e pouquíssimas pessoas

conhecem", escreveu.(igraínne Marques, Purepeople)
bruna marquezine abre álbum de 'boas memórias' e
surge de biquíni ao lado de
bolo de aniversário
Bruna Marquezine usou
o instagram para compartilhar uma série de fotos de biquíni. a atriz classificou o pequeno álbum como "boas
memórias". nas imagens, a

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
sua energia está alta e você
pode ter bastante disciplina e
criatividade. É um dia que pede
praticidade. você pode ter bons
ganhos ou lucros. seus desejos
estão intensos, então tome cuidado com os excessos. você
pode comprar algo que deseja.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a lua crescente no seu signo
pode trazer alguma rivalidade,
além de brigas ou disputas. cuidado: não menospreze a situação. sua mente pode ficar confusa a respeito de qual é a melhor decisão, então vale a pena
refletir antes de agir para não fazer as coisas apenas.

;

artista aparece com alguns
bolos de aniversário, já que
completou 26 anos em agosto. internautas elogiaram os
cliques: "Perfeita", classificou
uma seguidora. veja todas
as fotos em nossa galeria acima.além das imagens de biquíni e dos bolos de aniversário, Bruna Marquezine também incluiu alguns vídeos no
álbum de fotos. (igraínne
Marques, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
você pode se sentir bem sobrecarregado hoje e sem muito
ânimo. vale a pena descansar e
cuidar mais da sua saúde. o isolamento pode te fazer bem. a
paz e o silêncio podem ser imprescindíveis para que você avance em suas tarefas diárias.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz desafios e necessidade de novas atitudes. você pode
tomar uma decisão arriscada e
inovadora, mas que acabará sendo a melhor opção no final. Tome
cuidado com insistência em atitudes do passado que sempre te levam a erros e decepção.
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Essência

Paixão nacional
A cachaça é um
destilado
tipicamente
brasileiro e ganha
homenagens em
sua comemoração
Lanna Oliveira
O Brasil tem algumas características que desenham a
personalidade nacional, e um
desses elementos, sem dúvida
nenhuma, é a cachaça. O Dia
Nacional da Cachaça, comemorado nesta semana, dá destaque para uma das paixões
dos brasileiros. Além de ser
uma das bebidas mais famosas
do mundo, ela tem importância
considerável na economia do
Brasil, movimentando cerca
de R$ 7 bilhões e 500 milhões
em sua cadeia produtiva anualmente no País. Para homenageá-la, a 30ª edição da ExpoCachaça já tem data marcada.
Marvada, veneno, branquinha, água que passarinho
não bebe, são vários os apelidos dados à cachaça, uma
tentativa das pessoas de tentar entender essa paixão nacional e expressar o sabor
único e a ardência que desce
pela garganta dessa que é
uma das bebidas que mais
representam o Brasil. Devido
à sua importância cultural e
histórica, que se mistura com
o desenvolvimento do País, o
destilado ganhou uma data
comemorativa só dele, o Dia
Nacional da Cachaça, celebrado todo 13 de setembro.
Não é por acaso: nesta mesma data em 1661 houve o episódio conhecido como ‘Revolta da Cachaça’, levante popular contra a colônia portuguesa que levou à legaliza-

Apesar da cachaça ser o terceiro destilado mais consumido no mundo, 99% da produção no País é consumido internamente
ção da bebida, até então proibida de ser comercializada
por aqui. Em 2009, durante a
feira ExpoCachaça em Belo
Horizonte, o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) decidiu celebrar a data como o Dia
Nacional da Cachaça, que perdura até hoje. Um dos símbolos mais importantes da gastronomia e do povo brasileiro,
sua história remete aos primórdios da colonização.
Em território nacional, são
produzidos cerca de 1,4 bilhão
de litros de Cachaça por ano,
segundo dados recentes do
Centro Brasileiro de Referência
da Cachaça e Euromonitor
(CBRC) em 2019. Em consumo,
esse índice representa, aproximadamente 6,29 litros per capita. Levando em consideração
apenas brasileiros entre 18 e 55
anos, os valores aumentam:
10,5 litros por indivíduo. Para

dar conta da demanda, são milhares de produtores de cachaça e mais de 4 mil marcas
em solo nacional.

Evento de homenagem

Com o intuito de difundir a
cultura da cachaça, a ExpoCachaça está de volta para realizar
a sua 30ª edição agora em 2021,
e dessa vez com muito mais sabor, já que será realizada tradicionalmente em paralelo com
a 14ª edição do BrasilBier, unindo assim duas cadeias produtivas de bebidas artesanais: a
cachaça e as cervejas artesanais.
O evento ocorrerá entre os dias
25 e 28 de novembro, em Serraria Souza Pinto, na região
central de Belo Horizonte, onde
tudo começou.
"Estávamos programados
para que o evento ocorresse
em outubro, mas achamos por
bem alterar para novembro,

quando teremos praticamente 100% da população de Belo
Horizonte, Região Metropolitana, municípios mineiros e de
outros estados já vacinados.
Além disso, teremos alguns
eventos realizados em setembro e outubro que servirão
para observarmos os protocolos adotados. A ExpoCachaça e Brasilbier tem shows em
sua programação", afirma José
Lúcio Mendes, presidente e
promotor dos eventos.
"A Serraria Souza Pinto é
um espaço com bastante ventilação natural, o que é um fator importante para o protocolo Sanitário, é no centro da
cidade de BH e com uma boa
estrutura de hotéis para atender ao público da feira. Faremos um belíssimo evento e
com grandes negócios, como
foi nas 29 edições anteriores,
que contaram com um públi-

co de mais de 2 milhões de visitantes e mais de 400 milhões em negócios realizados
nas feiras e no pós-feiras", finaliza José Lúcio Mendes.
Enfim, aproveite a semana
para apreciar uma boa cachaça brasileira, com moderação. Em um almoço de domingo, entre torresmos, dadinho de tapioca, coxinha, bolinho ou croquete, a bebida se
faz presente. A famosa caipirinha também harmoniza
bem com tipos de queijos fortes e duros, como parmesão e
pecorino. Já os queijos fortes
e cremosos como gorgonzola
e roquefort harmonizam com
cachaças adocicadas e condimentadas. Sendo uma bebida
com grande concentração alcoólica, é importante lembrar
que é proibida a venda para
menores. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
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

Filme ‘Nasce Uma Estrela’ retorna aos cinemas com Lady Gaga e Bradley Cooper no elenco
pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de
suas asas. ao mesmo tempo
em que ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise
pessoal e profissional devido
aos problemas com o álcool.
cinemark Flamboyant: 21h.
Shang-Chi e a Lenda dos Dez
Anéis (shang-chi and the legend of the Ten rings, 2021,
eua). Duração: 2h12min. Direção: Destin Daniel cretton.
elenco: simu liu, Tony leung
chiu-Wai, awkwafina. Gênero: ação, fantasia. em shangchi e a lenda dos Dez anéis,
acompanhamos a história de
shang-chi (simu liu), um jovem chinês que foi criado por
seu pai em reclusão para que
pudesse focar totalmente em
ser um mestre de artes marciais. entretanto, quando ele
tem a chance de entrar em
contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendose obrigado a se rebelar e tra-

çar o seu próprio caminho.
cinemark Flamboyant: 14h50,
15h, 15h30, 16h20, 16h55,
17h30, 18h, 18h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30. cinemark Passeio
das Águas: 14h30, 14h50,
15h30, 16h20, 17h, 17h30,
17h50, 18h30, 20h, 20h30, 21h,
21h30. Kinoplex Goiânia:
14h30, 15h, 16h10, 17h20,
17h50, 18h20, 19h, 20h10,
20h40, 21h1. cineflix aparecida: 15h, 16h, 17h45, 18h45,
19h, 20h30, 20h45, 21h30,
21h45. cineflix Buriti: 16h,
17h20, 19h, 20h10, 21h20.
Uma Noite de Crime - A Fronteira (The Forever Purge, 2021,
eua). Duração: 1h44min. Direção: everardo Gout. elenco: ana
de la reguera, Tenoch huerta,
Josh lucas. Gênero: ação, suspense, terror. o quinto e último
filme da saga aborda a situação
caótica dos estados unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que
lutam para tomar controle do
país. cineflix aparecida: 20h20,
21h20. cineflix Buriti: 21h45.

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. cinemark Passeio das Águas:
13h50, 14h35, 18h40. Kinoplex

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
Casal
empreendedores
conta que focou em
produzir bolos e
doces que fossem
bonitos além de
gostosos

Bolos Instagramáveis
chamam atenção na internet
Empreendimentos
ligados à alimentação tem se reinventado pra se destacar nas redes sociais e, consequentemente, aumentar
as vendas
Nathan Sampaio
Fabricando doces de 2018, a
ideia inicial do casal de empreendedores, criadores da
Rapa du Tacho (@rapadutacho), de Aparecida de Goiânia,
Lara Jordana Brandão Oliveira,
de 24 anos, e Rober Luz Moreira, de 29, era apenas juntar
um dinheiro extra para uma
lua de mel fora do país, mas viram o negócio fluir. “Queríamos ir ao Chile, então pesquisamos formas de conseguir isso
com o menor capital de investimento possível. O seguimento de doces apareceu e nos permitia alcançar essa possibilidade”, contou Lara.
Para a empreendedora, a
área é um seguimento “democrático, que permite um
crescimento e retorno extremamente relevante quando
se faz com qualidade, e oferece uma experiência saborosa
ao cliente”. Mas ainda não
eram bolos, Lara e Rober começaram com palhas italianas
e as vendia no estágio e na faculdade. “Aos poucos começamos a inserir bolos no pote,
que foi nossa porta de entrada

para o universo de bolos decorados e personalizados”, explicou. Depois disso, os clientes foco foram surgindo e os
bolos decorados começaram a
ser mais requisitados, completou ela na entrevista.
Sobre a estética dos bolos,
Lara diz que, hoje em dia, a
questão estética do bolo tem
sido “extremamente relevante”. “Parece clichê, mas a verdade é que quando temos bolo,
estamos comemorando algo
extraordinário: a vida de alguém, a união de casais, a celebração de um momento que
merecem a complexidade que
os bolos mais artísticos conseguem trazer ao momento. E

agora na pandemia, as redes
sociais ganham uma força ainda mais surpreendente, e tudo
para se destacar dos demais
precisa se tornar instagramável”, garantiu, completando
que com esse novo formato, o
visual dos bolos ganharam
mais atenção também.
“Hoje em dia não basta
apenas fazer bolo ‘gostoso’, é
preciso também ser lindo e
oferecer ‘A’ experiência ao
cliente, aquela que fique bonita também nas redes sociais, por exemplo”, lembra a
empreendedora, reforçando
que a confeitaria, como qualquer outra área de conhecimento, “ganha atualizações

que vieram pra melhorar
aquilo que já era bom”.
Lara reforça, que muito
além da estética, é importante
encarar produção de bolos
como um momento ímpar que
a marca vai proporcionar aos
‘seguidoces’, como ela apelidou os seguidores e/ou clientes.
O casal que se considera empreendedor desde o início do
negócio explica, então, que o
funcionamento acontece da
seguinte forma: “temos dois
departamentos de produção. A
primeira linha, é destinada as
encomendas dos bolos para
eventos comemorativos, que
tem disso nosso principal foco,
pois a demanda de algo exclusivo, e diferenciado exige bastante do nosso tempo. E a segunda linha, acontece com os
nossos produtos a pronta entrega, que são disponibilizados principalmente através dos
app’s de Delivery”, pontuou.
O Instagram e Whatsapp,
nisso tudo, são as ferramentas
pelas quais os clientes mais
procuram a marca, garantiu
Lara. “Já sobre as tarefas na
Rapa du Tacho, nós dividimos
entre nós dois. Eu sou a responsável por fazer parte do
atendimento, marketing, movimentação das redes, estudo
de referências e fichas técnicas. No momento da fabricação nos organizamos pra fazer
os recheios, massas da semana e a decoração juntos. A entrega é feita pelo Rober na

grande maioria das vezes. Mas
também, damos a opção no estilo takeaway [quando o cliente pega por conta própria], ou
usamos Uber Flash para transportar os bolos até nossos
clientes”, concluiu, completando que, “em dias ou épocas
comemorativas com fluxo
mais intenso optamos por
freelancers na parte do atendimento, e no momento da
entrega para conseguir focar
melhor na produção”.
Seguindo a mesma linha a
empreendedora Ana Cláudia
Bulhões (@anabulhoes.confeitaria), também faz doces e
bolos há anos e se adaptou,
migrando seu negócio para
as redes sociais no último ano.
De acordo com ela, a maioria
dos seus clientes também fazem encomendas via Instagram ou Whatsapp. “Posso dizer que mais de 90% dos meus
clientes consegui conquistar
com a internet, depois que
comecei os trabalhos on-line,
principalmente no Instagram”, disse ela.
Além disso, Ana também
contou que investe, em épocas
específicas como páscoa e natal, em produtos diferenciados e caseiros, como ovos e panetones. “Outro diferencial são
os kits com vários docinhos,
cestinhas com diversos produtos feitos por mim, bolos de
pote, e os bolos temáticos que
sempre arrasam”, comentou.
(Especial para O Hoje)

