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Adolescentes
não usam
preservativos
Em Goiás, 51,6 mil estudantes
com idades entre 13 a 17 anos
não fizeram uso de preservativo na primeira relação sexual, ou seja 47% desse público nessa faixa etária.
Cidades 11

Mais de 50
são presos por
pornografia
Mais de 50 pessoas foram presas
em Goiás, nos últimos quatro
anos, por crimes relacionados
a abuso sexual e pornografia
infantil na internet, de acordo
com dados da Polícia Civil.
Cidades 10

Com duas crianças e dois aparelhos de ar-condicionado, Fabiano calcula que deverá desembolsar R$ 400 por mês com energia

Sem chuvas, conta
de energia vai doer
no bolso do brasileiro

Mercado reduz
previsão do PIB,
mas esquece
crise energética

As projeções para o PIB, que
agora desabam para índices
abaixo de 1,0% em 2022, foram
largamente influenciadas pelo
risco de taxas de inflação mais
elevadas do que o esperado
para o próximo ano.
Economia 4

Nova bandeira tarifária terá acréscimo de R$ 16,2 na conta

Por falta de chuvas, as contas de luz em
todo o país já estão mais caras. A adoção da
bandeira tarifária vermelha patamar 2 já é
sentida no bolso do consumidor. Os principais fatores que causam a falta de chuvas e

ondas de calor e estiagem no Brasil são o fenômeno La Ninã e o aquecimento global. O
aumento é posterior ao adotado pela bandeira vermelha 2, em vigor desde junho,
quando sofreu reajuste de 52%. Cidades 9

Raphael TavaRes

Organização dos escritórios
no retorno das atividades
presenciais
Opinião 3

Dia do cliente
anima comércio
varejista

Fusão DEM/PSL
enfraquece
silgas nacionais

Em 2020, a data trouxe bons resultados para o comércio varejista nacional. Expectativa se repete para 2021 e comerciantes
preparam estratégias de marketing para impulsionar vendas.

Cúpulas dos dois partidos tentam
definir até o final do mês a aliança que pode criar a maior legenda
de direita no país. Legendas nacionais e locais podem ser enfraquecidas com a união.

Comissão de Saúde da
Alego vai ao TCE contra
cortes no Ipasgo

Caiado sanciona
reajuste para
professores

Negócios 17

Política 5

Essência

Xadrez 2

Governador sancionou projeto de
lei que reajusta o vencimento dos
professores, agentes administrativos educacionais e do pessoal
contratado temporariamente da
Secretaria de Educação. Política 2

STJ decide que
suspeição de autoridade
policial é relativa
Jurídica 10

Depoimento de diretor
da Precisa medicamentos
é aguardado na CPI
Esplanada 6

Relação intrínseca
da igreja gentílica
com o judaísmo

Livraria 14

Sul do país é um dos principais destinos
de turistas durante o inverno Essência 13
'Roda de leitura' aborda
poemas de lívia Natália

Essência 14
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série ‘Os Mosqueteiros’
na Tv Brasil Central

Essência 15

AtletAs goiAnos
recebem homenagem
após Tóquio
Participantes que representaram
o estado de Goiás nas Paralimpíadas do Japão, foram recebidos
por autoridades no Palácio das
Esmeraldas ontem.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 37º C

t 19º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Comissão de Saúde da Alego vai
ao TCE contra cortes no Ipasgo
Professores receberão ainda auxílio de custos de R$ 500

Caiado sanciona lei
que reajusta salário

de proﬁssionais
da educação

O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou projeto de lei que reajusta o vencimento dos professores,
agentes administrativos educacionais e do pessoal contratado temporariamente da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) e também autoriza a criação do Auxílio-Aprimoramento Continuado, no valor de R$ 500
para a categoria. Os pagamentos do benefício começam
a partir da folha de outubro, mês dedicado às celebrações
relativas ao Dia dos Professores.
O reajuste para o servidor que se aposentou, ou recebe pensão referente ao cargo de professor P-1, P-2,
ou do quadro transitório será de 4,52%. Já para os professores nível P-3 ou P-4 e servidores administrativos,
o reajuste será de 7,20%.
Segundo a Secretaria de Estado da Administração
(Sead), o impacto financeiro para conceder o reajuste
salarial aos servidores da Educação no ano de 2021
será de R$ 70 milhões. Para os anos de 2022 e 2023 será
da ordem de R$ 280,2 milhões. Cada servidor da ativa
receberá um valor mensal de R$ 500 de Auxílio-Aprimoramento Continuado para cobrir despesas com seu
aprimoramento educacional e profissional continuado.
Os gastos podem ser com a aquisição de livros, manuais,
revistas ou para custear a participação em cursos, seminários, palestras, workshops, simpósios, congressos.
Já o auxílio tem o custo estimado de R$ 81,4 milhões,
a partir de outubro de 2021. A estimativa de impacto
para os exercícios de 2022 e 2023 compreende o valor
total anual de R$ 325,9 milhões. (Raphael Bezerra, especial para O Hoje)

Desde que o Ipasgo deliberou por reduzir em
50% cotas de atendimentos eletivos, para não comprometer a prestação de serviço, vem sofrendo
pressão para voltar atrás na decisão, a começar
pelas associações, sindicatos e laboratório de Goiás.
O assunto virou debate político, na sessão de ontem
da Alego, com apelos
para que o órgão voltasse atrás em sua
decisão. No mesmo
momento, a Comissão de Saúde da Casa,
por meio de seu presidente, Gustavo Mendanha (PSDB), entrou com
medida cautelar, junto
ao Tribunal de Contas
do Estado para
suspender a decisão do Ipasgo,
que é presidido por
Hélio José Lopes, advogado e filiado ao Democratas de Anápolis.

Mediador

Membro da base aliada, o deputado Maycllyn
Carreiro (PRTB) se propôs a conversa com o presidente do Ipasgo para que não haja nenhum redução
na prestação de serviço do Ipasgo que atende cerca
de 600 mil usuários.

Novas regras

Por 21 votos a favor, os deputados aprovaram
ontem novas regras para o Ipasgo, a partir de um
projeto de Karlos Cabral (PDT) que amplia a adesão
de titulares do plano de saúde.

Cartada

Sem espaço no MDB para reivindicar defesa de
seu nome para disputar a reeleição, em 2022, o senador
Luiz do Carmo tenta se cacifar para a chapa governista,
com o apoio de lideranças municipalistas, com que
vai se reunir nesta quarta-feira. Ele aguarda no evento
nomes de peso da política.

Buscando votos

Atrás de apoio à sua pré-candidatura à presidência da OAB Goiás, Pedro Paulo de Medeiros foi ontem à
Câmara de Goiânia e ganhou espaço,
na mesa diretora pedir voto e falar
de sua proposta de gestão da entidade.

Em memória

Em homenagem ao ex-conselheiro
e ex-deputado Wander Arantes, o
TCM realiza nesta quarta-feira sessão
solene em homenagem a ele, que faleceu na semana passada vítima de
complicações da Covid-19.

Repercutiu

Por ato de injuria racial contra o
jogador Celsinho, do Londrina, o narrador Romes Xavier e o comentarista
Vinícius Silva, da Rádio Bandeirantes
de Goiânia, foram indiciados pela polícia. A decisão mereceu aplausos de
deputados da Alego.

Peso eleitoral

Por ter baixo peso na contabilidade
eleitoral, Goiás não tem chamado
muito a atenção dos governadores
tucanos, João Doria (SP) e Eduardo
Leite (RS), que disputam previas dia
21 de novembro, embora já tenham
visitado o Estado.

Agora vai

Anda de vento em popa, a conversação entre as executivas do Democratas e do PSL, sobre a fusão
entre os dois partidos, tanto que
tem reunião marcada para o dia
21 de setembro.

CURTAS
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Com audiência pública nesta
quarta-feira, para discutir o Código
Tributário de Goiânia, a Câmara de
Vereadores definiu a votação em
plenário no dia 17.

Pressão da região Leste acelera
retorno de Bokão à Câmara
Vereador, que
havia pedido
afastamento por
um prazo de 120
dias para cirurgia
no joelho, voltou
ao Legislativo
municipal na
última terça-feira,
14, depois de 34
dias licenciado
Felipe Cardoso
O vereador Anderson Sales Bokão (DEM) retomou ao
posto de vereador por Goiânia na última terça-feira, 14.
Ele se licenciou do mandato
em 11 de agosto para uma
cirurgia no joelho e, inicialmente, anunciou que permaneceria afastado por um período de 120 dias.
Alguns fatores, porém, foram cruciais para o retorno
do parlamentar muito mais
cedo que o esperado. O primeiro deles diz respeito a uma
reanálise do problema enfrentado no joelho direito.
“Me afastei para uma cirurgia, porém o ortopedista
disse que eu não precisaria
operar, que eu precisaria de
um fortalecimento muscular
e uma fisioterapia mais inten-

Vereador ficaria 120 dias afastado, mas pressão da base aliada de Bokão acelerou seu retorno após 34 dias afastado
sa. Sendo assim, me senti em
condições de retornar para defender a cidade de Goiânia”,
destacou o vereador em entrevista ao O Hoje.
Apesar da reavaliação clínica, o parlamentar também
destacou um segundo motivo
que o fez retomar 34 dias depois do afastamento: “A região
Leste sentiu que seu representante, que estava falando,
cobrando da prefeitura, simplesmente se silenciou duran-

te esses 30 dias. Recebi muitas
mensagens em meu celular,
mensagens que me fizeram
refletir e retomar meu mandato antes dos 120 dias”, disse,
por fim, Bokão.
Uma das grandes expectativas de Bokão para os próximos meses é estar, ao lado do
prefeito, na inauguração do
posto de Saúde do Conjunto
Riviera. “É a obra mais importante de todo meu mandato”,
avaliou o democrata.

Camisa reserva

O suplente de vereador,
Sebastião Peixoto assumiu a
cadeira de Anderson Bokão
durante esse período de licenciamento. Pai do líder do governo Caiado na Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego),
Bruno Peixoto, Sebastião foi
vereador na capital entre os
anos de 1997 e 2022.
Durante sua breve passagem pelo Legislativo municipal no ano de 2021, o demo-

crata apresentou 380 requerimentos e 102 projetos de
Lei. Dentre eles, está a polêmica proposta de transferir
o horário das sessões, realizadas às terças, quartas e
quintas, às 9h, para às 18h.
Em justificativa, Peixoto
argumenta que o novo horário seria mais adequado
para que a população pudesse acompanhar as atividades do Parlamento. (Especial para O Hoje)
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Organização dos escritórios
no retorno presencial
Sylvia Lorena T. de Sousa
O estado de São Paulo já alcançou, segundo
nota emitida pelo governo, 75% da população
adulta vacinada. Isto significa que estamos, a cada
dia que passa, mais próximos da retomada presencial definitiva. Alguns escritórios já, inclusive,
solicitaram o retorno dos seus colaboradores e
estão trabalhando com rodízio de presença e rotatividade para garantir maior segurança. Sem
contar que, grande parte das escolas, tanto públicas
quanto privadas, também já anunciaram o início
do novo semestre, oficialmente, em sala de aula.
Assim, ainda que este retorno tenha sido, de
fato, muito esperado por algumas organizações e
pela sociedade como um todo, é necessário atentar-se aos detalhes e que podem garantir mais segurança e qualidade de vida para você e para os
seus colaboradores. Pense que, o que a imprensa
tem chamado de "novo normal" nada é mais que
uma retomada em que protocolos de higiene e segurança continuarão a existir por tempo indeterminado. A sociedade está mais cautelosa e isto
deve refletir positivamente no futuro do trabalho.
Assim, você deve, mais do que nunca, prestar
atenção à organização do seu espaço físico no retorno ao escritório, bem como à sua própria condição de saúde e daqueles que o cercam. Qualquer
passo descuidado pode trazer consequências inimagináveis, por isso, fique atento aos motivos
pelos quais é importante retomar as atividades
com o máximo de segurança:
O Brasil alcançou, recentemente, o marco de
563 mil mortes por Covid-19. Assim, mais do que
apenas cuidar da saúde do seu negócio, é importante
que você coloque a sua saúde e a do seu colaborador,
em primeiro lugar. Afinal, o coronavírus matou milhares de pessoas em todo o mundo e nos mostrou
que, infelizmente, não podemos controlar o impacto
que um simples descuido pode trazer para a vida
das pessoas. Portanto, por mais que a vacinação
esteja sendo muito bem sucedida, a sua organização
deve enxergar a vida, antes de mais nada.

É obrigação da sua organização acompanhar
rigorosamente as recomendações dos órgãos competentes para implementação das medidas necessárias, de modo a evitar colocar em risco a
saúde de seus empregados e familiares. Caso o
seu escritório receba quaisquer denúncias por
parte dos clientes ou dos colaboradores, você poderá ser multado e/ou, ainda, judicialmente processado pelos órgãos competentes.
De acordo com um relatório da WeAreSocial
em parceria com a Hootsuite, 4,14 bilhões de pessoas atualmente estão conectadas às redes sociais
- ou seja, mais da metade da população mundial
(53%) está presente nessas plataformas digitais.
Em suma, isso significa que as pessoas estão cada
vez mais conectadas e que demonstrar qualquer
tipo de descuido pode afetar, definitivamente, a
imagem da sua organização. Pensando nisso, respeitar a organização do espaço físico e os protocolos
de prevenção contra o Covid-19 é também um
meio de evitar possíveis ataques cibernéticos.
Segundo a Pesquisa Pulso Empresa, realizada
pelo IBGE, a pandemia de Covid-19 afetou negativamente as atividades de 62,4% dos 2,8 milhões de empresas em funcionamento na segunda
quinzena de junho. Para 22,5% das empresas o
efeito foi pequeno ou inexistente e para 15,1%
foi positivo. Assim, sabemos que a retomada ao
escritório presencial é, muitas vezes, a única
solução para recuperar o tempo perdido e tentar
trazer os clientes de volta.
É preciso, no entanto, planejar estrategicamente
a retomada e rever todos
os protocolos de segurança dos colaboradores, além de organizar
efetivamente o espaço
físico da sua empresa.
Somente assim, será possível executar o plano
Raphael Tavares é Chief
de retorno presencial,
Revenue Officer
sem colocar em risco a
saúde de ninguém.

OPiniãO

Crises gravíssimas assolam o País. É pandemia,
economia travada, desemprego, pane energética,
devastação ambiental, inflação galopante, fome,
miséria… O Brasil está em modo OFF. Soterrado
em problemas que paralisam seu desenvolvimento
socioeconômico.
Muitos brasileiros pedem o impeachment do
presidente Jair Bolsonaro, mas imagine o precipício
para qual caminharemos se, ao invés de focarmos
nas crises gravíssimas existentes, com dólar, combustível e insumos com cotação nas nuvens, jogarmos mais lenha na fornalha da governabilidade?
A abertura do processo de impeachment não
resolve os problemas que o país atravessa. O impedimento neste momento mais prejudica do que
soluciona. Afinal, impeachment não se define
num estalar de dedos.
Recordando: o processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff teve início em 2 de dezembro de 2015, quando o então o presidente da
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo,
Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. E somente
em 31 de agosto de 2016 o Congresso Nacional
bateu martelo pela cassação do mandato.
Foram 273 dias de processo. O país ficou praticamente parado por 8 meses. O mesmo ocorreria se
Arthur Lira, presidente da Câmara, autorizasse a
análise de um dos 120 pedidos de impeachment
contra Bolsonaro que estão em sua mesa. E se aceita
pela Casa Legislativa, a sentença só seria anunciada
às portas das eleições de 2022. E cá entre nós, não
há na Câmara dos Deputados 342 votos necessários
para que se autorize a abertura do processo.
Não defendo Jair Bolsonaro, não apoio a
maioria de seus atos, mas também não vejo com
bons olhos a paralisia total do Brasil por causa
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de um processo de impeachment que pode prejudicar ainda mais, talvez até de forma irreversível, o povo brasileiro. Temos crises muitos
mais urgentes para combater.
Tocar um impeachment agora só iria intensificar
o clima de incertezas pelo qual estamos submersos,
além de afastar de vez investidores internacionais,
prejudicando a pauta propositiva do País, com a esperada retomada do crescimento econômico. Impeachment não é a resposta mais adequada para o
País superar o momento desafiador que enfrenta.
Sim, há problemas de governabilidade, desobediência civil, afrontamento aos princípios constitucionais e às instituições, isso sem falar nas
bravatas e fake news que têm colocado uns contra
os outros, gerando um ambiente de guerra, mentiras, ameaças, ódio, intolerância e agressividade.
Mas há um país em perigo! Temos de salvá-lo já!
Não podemos permitir que extremistas e radicais aproveitem o calor do momento para tacar
fogo, pouco se importando com as consequências
de seus atos para a Nação. Precisamos, sim, ter
calma, respirar fundo, contar até três. Temos de
ser fortes, incisivos e, dentro de um tom republicano, cobrar que o governo faça o seu dever de
casa. E que se construa um diálogo propositivo
entre Executivo, Legislativo e Judiciário para destravar as reformas que tirem o País do buraco.
Como brasileiros e
representantes da população, temos a obrigação de diminuir a
temperatura da crise
política, agindo com
tranquilidade, equilíbrio e diálogo para foRenata Abreu é presidente
car na recolocação da
do Podemos e deputada
locomotiva Brasil em
federal por São Paulo
modo ON.
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Esperança
Com a vacinação no Brasil e em nosso estado,
podemos ter um pouco mais de esperança com
relação ao futuro e quem sabe, com o final da
pandemia. Mais de 565 mil pessoas já perderam a
vida aqui no Brasil para a Covid-19 e tantas outras
pessoas seguem sem consciência, se aglomerando
ou desacreditando da letalidade da doença. Em
nosso círculo social, não é difícil ter um parente
ou conhecido que tenha falecido em decorrência
da doença. A vacina é importante, mas as autoridades precisam estar mais engajadas no combate
à Covid-19 e aplicar medidas mais rígidas de segurança e de controle da pandemia.
Luan Modesto
Goiandira

Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de
pessoas desabrigadas, em situação de rua em
Goiânia. Saber que o Estado não faz sua parte e
que nós, como comunidade, deveríamos fazer
mais. Principalmente no momento que vivemos
hoje, é importante que o governo pense em medidas urgentes para proporcionar moradia para
essas pessoas, já que esse é um dos principais
direitos garantido na constituição.
Francisco Fernandes
Goiânia

CONTA PONTO

{

Podemos levar todas
essas pessoas a
terem dignidade e,
amanhã, altivez para
chegar onde
desejarem, seja na
fase esportiva,
proﬁssional ou
naquilo que
desejarem, mas com
autoestima e respeito
de todo o Estado
de Goiás
O governador Ronaldo Caiado recebeu atletas goianos que participaram dos Jogos Paralímpicos de
Tóquio. Durante o evento, também
entregou os uniformes que vão vestir 27 representantes do Estado nas
Paralimpíadas Universitárias, que
serão realizadas entre os dias 16 e
19 setembro, em São Paulo.

É preciso diminuir a temperatura
Renata Abreu

n

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
essa até pouco tempo apoiava o atual governo. Quando viu que seria abandonada no
momento de maior necessidade pelo presidente resolveu abandonar o barco.
Gleidson Santos

M

@ohoje
“O cara roubo….Não quer apanhar não
rouba e simples assim”, comentou o internauta sobre o bolsonarista alberan
de Freitas epifânio que aparece em
vídeo espancando o quilombola luciano simplício.
brunohmagi

N

@jornalohoje
O advogado Marcos Tolentino presta depoimento nesta terça-feira na Comissão
parlamentar de Inquérito (CpI) da pandemia, no senado Federal. ele negou que
seja sócio do FIB Bank, empresa que
atuou como fiadora no contrato da vacina
Covaxin com o Ministério da saúde, e afirmou ter relação de "respeito e amizade"
com o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros.

aos colaboradores do O hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

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

Mercados revisam previsão para PIB, mas
“esquecem” risco de crise energética

A declaração é do presidente da empresa na Câmara

Petrobras
tem forte
governança
para evitar
qualquer desvio
O presidente da Petrobras, general da reserva Joaquim Silva e Luna, defendeu a atuação na empresa na
política de preço de combustíveis. Durante debate no
plenário da Câmara dos Deputados, Silva e Luna disse
que a empresa atua para não repassar a "volatilidade
momentânea" dos preços internacionais do petróleo
para o valor dos combustíveis no Brasil.
Segundo o presidente da empresa, durante o processo
de reajuste nos combustíveis, a Petrobras verifica se o
aumento se deve a questões estruturais, de longo prazo,
ou conjunturais, de curto prazo.
"O que é conjuntural, ela absorve e procura entender
ao máximo possível essa lógica de mercado", disse Silva
e Luna durante comissão geral da Câmara para debater
o preço dos combustíveis das usinas termelétricas.

Gás natural

De acordo com Silva e Luna, a empresa tem uma
rigorosa governança corporativa, estando submetida
a diferentes órgãos reguladores e de mercado. Silva
e Luna disse que desde o início da crise energética,
a empresa tem atuado para aumentar a oferta de
gás natural no país.
O presidente da Petrobras disse que, dos 14,882 megawatts gerados no país por usinas termelétricas movidas
a gás natural, a empresa é responsável, por
cerca de 5,6 megawatts.
“Temos uma rigoro- De acordo com Silva
sa governança: não tem e Luna, a empresa
espaço para aventura
na empresa. A Petro- tem uma rigorosa
bras triplicou a entrega governança
de gás para operação
das termoelétricas nos corporativa
últimos 12 meses e contribui para este momento de crise energética”, afirmou.

Combustíveis

Silva e Luna disse ainda que o interesse da Petrobras
é o Brasil e que, parte do preço da gasolina está relacionado
à cobertura de custos com produção, investimentos e
juros da dívida e outra parte vai pagamento de impostos.
“Petrobras atua para não repassar preço internacional. Faz investimentos selecionados e tem uma forte
governança para evitar qualquer desvio".
Silva e Luna disse ainda que do preço médio de R$
6 reais na gasolina, a Petrobras é responsável por cerca
de R$ 2 e que o tributo que mais impacta no preço é o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), cobrado pelos estados.
O presidente da Comissão de Minas e Energia (CME),
Édio Lopes (PL-RR), disse que o colegiado tem acompanhado o desenrolar da crise energética e que não compartilha uma visão “tão otimista” quanto a do governo.
Lopes citou, além da alta dos combustíveis, o baixa
no nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do
Centro-Oeste e Sudeste e o aumento na utilização das
usinas termelétricas mais caras.
O deputado citou ainda o preço do gás de cozinha,
do óleo diesel e da gasolina e disse que é simplista atribuir ao ICMS a culpa pela alta dos combustíveis.
“Seria por demais simplista queremos atribuir o
elevado preço de combustíveis no Brasil apenas passando
a responsabilidade no ICMS que é tributo de fundamental importância para os estados. Em 2001, a gasolina
custava R$ 2,90 e a carga tributária era a mesma dos
dias atuais. Que a carga tributária, no caso o ICMS,
pesa no resultado final do combustível é verdade, mas
é simplista dizer que a causa é só essa”, criticou. (ABr)

Na visão dos mercados, os riscos para a
economia nos próximos meses concentramse quase exclusivamente em torno de dois
pontos, a saber, a perspectiva de alta da inflação nos meses restantes deste ano e também em 2022 e os cenários antecipados pelos
agentes financeiros para as contas do governo
central no próximo ano. O temor, claro, pode
ser resumido, no caso do tal “risco fiscal”, à
possibilidade bastante concreta de que o governo tenha, mais uma vez, que driblar a
regra do teto de gastos para acomodar despesas com emendas parlamentares, o tenebroso “orçamento secreto”, que tem sustentado a base política bolsonariana no Congresso, e o pagamento de precatórios – referentes a despesas não pagas lá atrás e que a
Justiça obrigou o governo a honrar.
Uma avaliação estreita e enviesada dos
riscos adiante. A carta de arreglo apresentada ao País após semanas, meses de ameaças constantes à ordem estabelecida, ao
estado de direito e às instituições, serviu
para acalmar os mercados temporariamente
e até injetar algum ânimo, já revertido. A
realidade tem se imposto às projeções do
setor financeiro e de consultorias badaladas,
que agora correm de volta às planilhas
para refazer contas. As previsões para o
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano recuaram de qualquer coisa ao redor de 5,3%
a 5,7% para algo em torno de 5,0%.
A revisão mais severa atingiu as expectativas em relação ao próximo ano. Nada a
ver com as ameaças de desabastecimento
e racionamento de energia, diante do risco
bastante concreto de esgotamento dos re-

servatórios das principais usinas do País,
o que limitaria grandemente a capacidade
de geração elétrica. As projeções para o
PIB, que agora desabam para índices abaixo
de 1,0% em 2022, foram largamente influenciadas pelo risco de taxas de inflação
mais elevadas do que o esperado para o
próximo ano e, como não poderia deixar
de ser, pelo tal “risco fiscal” (que se resume,
não custa reforçar, à expectativa de descumprimento do teto de gastos).

Pressões

O risco de faltar energia diante de condições hidrológicas excepcionalmente ruins,
com todos os impactos que esse cenário
teria sobre a economia brasileira como um
todo, não merece referências diretas. Para
alguns departamentos econômicos de grandes bancos, a questão poderia ser resumida
especificamente nos impactos que o aumento das tarifas de energia vem gerando
e tende a produzir neste restante de ano e
ainda em 2022 sobre a inflação – e, portanto,
sobre as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), que não precisa exatamente de estímulos para aumentar a taxa
básica de juros. Nas previsões mais citadas
pelo mercado, o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) tenderia a
fechar o ano em 8,0% (depois de atingir,
em agosto, 9,68% na taxa acumulada em
12 meses). De toda forma, a previsão anterior colocava o IPCA ao redor de 7,0% neste
ano. Para o Itaú Unibanco, que esperava
7,7% para o IPCA deste ano, a inflação deverá ficar mais próxima de 8,4%.

BALANÇO
t

2 A projeção mais atual
do banco leva em conta o
aumento de 49,6% decretado recentemente pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) e da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), resultado da criação
da chamada “bandeira tarifária de escassez hídrica”,
numa bandeira adicional ao
nível vermelho 2 que vigorou até agosto. A tarifa exta,
a ser cobrada a cada 100
quilowatts-hora consumido,
passu de R$ 9,492 para R$
14,20 (contrariando estudos
técnicos que sugeriam a necessidade de adotar uma
bandeira tarifária mais próxima de R$ 15).
2 Tudo mantido como
está e contando com a colaboração de São Pedro,
que terá algum trabalho
adiante para normalizar
os níveis de chuva durante
o verão brasileiro, pelo menos em intensidade suficiente para recompor os
reservatórios do CentroOeste e Sudeste, a bandeira

da escassez hídrica vigoraria até abril de 2022 e a
tarifa da energia poderia
voltar ao “normal”, trazendo a inflação mais para
baixo no próximo ano.
2 Diante da perspectiva
do fenômeno La Niña, que
tenderia a manter temperaturas médias mais altas
no Centro-Oeste e um clima
mais seco do que o normal,
contar com a possibilidade
de que a crise hídrica literalmente se desafaça com
a voltas das chuvas parece
ser uma aposta arriscada,
a esta altura.
2 O dado mais recente
do Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS), referente a ontem, indicava
que os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, que
respondem por praticamente 71,0% da energia armazenada pelo conjunto das
usinas hidroelétricas do
País, estavam com 18,58%
de sua capacidade, o nível
mais baixo para o período
em pelo menos duas décadas. Em setembro de 2001,

ano do apagão, apenas para
comparar, os reservatórios
da região ocupavam 20,69%
de sua capacidade útil.
2 Ainda de acordo com o
ONS, o Brasil terá que arranjar 5,5 gigawatts médios de
setembro a novembro para
evitar o risco de colapso na
geração hidroelétrica. Isso
corresponderia a 12,0 mil
GWh, praticamente toda a
energia gerada por Itaipu.
Parece ser um risco grande
o suficiente para ser varrido
para debaixo do tapete.
2 A revisão do cenário
aguardado para a economia
em 2022, sustenta o Itaú Unibanco, “decorreu principalmente da nossa expectativa
de taxa de juros mais elevadas”, por conta da previsão
de inflação mais alta. “Além
disso, acreditamos que a política fiscal será contracionista, mesmo levando em conta
o novo programa de transferência de renda, pois o gasto
público primário total deve
recuar para nível próximo
ao observado em 2019 em
termos reais”, continua.

Para ministro, 5G resultará em
US$ 1,2 trilhão em investimentos
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, estima que
a quinta geração de internet
(5G) poderá resultar em um
total de US$ 1,2 trilhão em
investimentos diretos e indiretos no país – motivo pelo
qual ele tem buscado dar celeridade ao processo que resultará no leilão das faixas
destinadas à nova tecnologia.
Segundo o ministro, um outro fator a ser considerado é o
avanço que o 5G proporcionará
em termos de inclusão digital
e social. “O Brasil não pode ficar para trás [nesse processo]”,
disse o ministro destacando
que o setor de telecomunica-

ções é prioridade da pasta.
De acordo com Faria, com a
internet 5G, “o problema de cobertura será eliminado do Brasil”. As declarações foram feitas
durante a abertura do seminário Painel Telebrasil 2021.

Inclusão digital e social

“Precisamos fazer logo o
leilão porque temos mais de
40 milhões de pessoas sem
internet, que dependem dela
para trabalhar, estudar, matar saudades; para receber
auxílio emergencial e para
se informar. Quanto mais rápido realizarmos o leilão,
mais rápido conectaremos es-

sas pessoas, dando condição
mínima de inclusão digital e
social a elas”, disse o ministro
ao estimar que, implantada,
a 5G trará, ao país, US$ 1,2
trilhão em investimentos.
Diante dessa expectativa,
Faria disse ter colocado uma
equipe trabalhando constantemente para responder eventuais demandas e dúvidas da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), do Tribunal de Contas da União
(TCU) e Congresso Nacional.
“5G não é programa de governo, mas de Estado, para fazer
nosso país ser respeitado no
mundo inteiro”, disse. (ABr)
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Fusão DEM e PSL enfraquece
legendas locais e nacionais
Há possibilidade de reflexos nos
cenários políticos do Brasil e de Goiás
com a criação da legenda
Marcelo Mariano
Tudo indica que DEM e
PSL devem confirmar a fusão
após reunião no dia 21 de
setembro entre as executivas
nacionais de ambos os partidos. Com isso, é possível
que haja algumas alterações
nas forças políticas do Brasil
e de Goiás.
O novo partido, ainda
sem nome, será um dos
maiores do país. Ele terá,
de longe, a maior bancada
da Câmara dos Deputados
e a maior fatia dos recursos dos fundos eleitoral e
partidário.
Além disso, já nasce com
pelo menos três pré-candidatos a presidente: o apresentador José Luiz Datena
(PSL), o ex-ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta
(DEM) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM).
Até pouco tempo atrás,
era tido quase como certa
a ida Pacheco ao PSD para
disputar a Presidência. No
entanto, a estrutura do
novo partido pode fazê-lo
mudar de ideia.
O mesmo se aplica ao
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que
estava perto de trocar o
PSDB pelo PSD e agora estaria atraído pelo novo partido prestes a surgir.
O PSD, portanto, pode ser
uma dos partidos mais enfraquecidos com a provável
fusão entre DEM e PSL, pois
perderia não só o passe do
presidente do Senado, como
também espaço dentro do
chamado centrão.
Ainda no caso do centrão, o Progressistas, ou PP,
também veria sua influência diminuir junto a esse
grupo, apesar de se manter
no comando da Câmara dos
Deputados por meio de Arthur Lira e em importantes
cargos do governo federal,
como o do ministro-chefe
da Casa Civil, Ciro Nogueira,
que comanda o partido nacionalmente.
Presidente do PP em
Goiás, Alexandre Baldy disse ao jornal O Hoje que “estamos longe de vermos as
definições”. Segundo ele,
“trabalharemos sobre fatos
e não sobre eventuais possibilidades”.
O presidente estadual
do PSD, Vilmar Rocha, admite que a fusão entre DEM
e PSL “com certeza terá reflexos nacionais e locais”,
mas tem um pensamento
parecido com o de Baldy.
“Estamos no campo da suposição. No momento, tudo
pode ocorrer.”
Vilmar diz também que
o partido ainda tem esperança de contar com o presidente do Senado. “Gilberto Kassab [presidente nacional do PSD] me garantiu
que estão acertadas não
só a filiação, como também
a candidatura de Pacheco
à Presidência”, afirmou à
reportagem.
Vale destacar que a fusão permite novas filiações
ao novo partido antes da
janela partidária, em março
do ano que vem, mas também autoriza que atuais

membros de DEM e PSL
possam se desfiliar.
É o que deve ocorrer, por
exemplo, com o ministro do
Trabalho e da Previdência
Social, Onyx Lorenzoni, e a
ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Filiados ao
DEM, ambos são deputados
federais licenciados e poderiam deixar o partido sem
perder seus mandatos.

Terceira via

Pelo menos outros quatro
partidos apresentaram précandidatos para furar a polarização entre o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
e o ex-presidente Lula (PT).
São eles: PDT (Ciro Gomes), PSDB (João Doria,
Eduardo Leite e Tasso Jereissati), MDB (Simone Tebet) e
Cidadania (Alessandro Vieira). Há, ainda, o ex-juiz Sergio
Moro, que não está filiado a
partido algum e também é
cotado como possível candidato a presidente.
Todos esses partidos,
talvez com a exceção do
PDT, tendem a se enfraquecer com a fusão entre
DEM e PSL no contexto da
corrida pela Presidência,
embora pudessem negociar o cargo de vice.
O PDT seria uma exceção
porque Ciro Gomes, mais
vinculado à centro-esquerda,
mesmo tendo como objetivo
atingir um eleitorado mais
conservador, tem uma base
identificada, que o consolida
como o terceiro candidato
com mais intenção de voto
nas pesquisas, e está com o
nome fresco na cabeça dos
eleitores por causa de 2018.

Goiás

Em Goiás, a fusão entre
DEM e PSL tem reflexo direto
na composição da chapa do
governador Ronaldo Caiado
(DEM), que tende a disputar
a reeleição com o ex-deputado federal e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela,
como candidato a vice.
Dessa forma, sobra a vaga
para o Senado. Se houver de
fato a fusão, o deputado federal e presidente do PSL
em Goiás, Delegado Waldir,
naturalmente aparece como
o nome mais cotado para
ocupá-la, mas existe a discussão de um mesmo partido
não ter presença dobrada
na chapa majoritária.
Há no mínimo outros
quatro partidos que buscam
indicar o candidato a senador na chapa caiadista: PSD
(Henrique Meirelles), PP (Alexandre Baldy), Republicanos
(João Campos) e PSC (Wilder
Morais e Luiz Carlos do Carmo, que está no MDB, mas
pode se filiar ao PSC).
Assim como no caso dos
partidos com candidato a
presidente pela terceira via,
os que disputam a vaga
para o Senado junto a Caiado, de uma forma ou de
outra, também se enfraqueceriam em Goiás.
Porém, com exceção do
PSC, os demais podem encontrar refúgio em chapas
oposicionistas e, assim, recuperarem força. (Especial
para O Hoje)

Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás, diz que momento ainda é de especulação

Medida cautelar visa derrubar
decreto que reduz exames e
atendimentos pelo Ipasgo
Após o Instituto de Assistência
dos Servidores Públicos de Goiás
(Ipasgo) decidir cortar as cotas de
atendimentos eletivos em 50%, o
presidente da Comissão de Saúde
da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), Gustavo Sebba (PSDB), ingressou com uma medida cautelar
junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) a fim de que o decreto
seja suspenso. A iniciativa foi avalizada pelos membros da Comissão
de Saúde da Assembleia Legislativa
de Goiás. Documento foi protocolado
no TCE pelo presidente do Grupo na
Casa de Leis, Gustavo Sebba
"Essa decisão é absurda. Vivemos
ainda um momento de dificuldade
devido a pandemia, os procedimentos
eletivos estão acumulados. Esse é o
momento em que o servidor público
mais precisa do Estado, momento em
que o plano deveria estar mais estruturado para dar conta dessa demanda reprimida”, disparou o parlamentar ao falar sobre o assunto.
Em outro trecho do seu pronunciamento, Sebba destacou que na
atual conjuntura a administração do
Ipasgo requer o “mínimo de planejamento”. “O servidor público, que
tanto contribui, não está tendo retorno e eles não podem pagar o preço
pelo mau planejamento, para não falar má gestão", finalizou.

Decreto

A decisão tomada pelo Instituto
afeta a quantidade de exames e atendimentos autorizados em caráter de
urgência. Conforme divulgado, a decisão foi tomada em razão do limite
orçamentário que terminou extrapolado nos meses de julho e agosto.
Em nota divulgada pela imprensa
local, o Ipasgo explicou que a variação
se justifica pelo atendimento à demanda reprimida durante a pandemia.
Sendo assim, defende a necessidade
de se estabelecer "medidas de contenção de gastos visando o equilíbrio
financeiro para 2021".

Após repercussão

O governo de Goiás se manifestou
por meio de nota a respeito dos ganhos
associados ao Instituto ao longo dos
últimos anos. No documento, a gestão
democrata ressalta que após 20 anos
de crise, “o Ipasgo honra pontualmente
os pagamentos dos prestadores de
serviço e conta com mais de meio bilhão em caixa”.
Em outro trecho o Executivo salienta que o governo anterior, os resultados sempre foram deficitários.
“Em 2017, o plano de assistência fechou o ano com R$ 17.903.949,54 negativos, enquanto em 2018, o déficit
foi de R$ 1.503.518,02”, finaliza. (Felipe
Cardoso, especial para O Hoje)

Governo alega que Ipasgo é um dos
órgãos que mais gera resultados

A decisão tomada
pelo Instituto afeta
a quantidade de
exames e
atendimentos
autorizados em
caráter de urgência.
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A turma de Vegas
Ex-presidente participou de jantar com empresários

Temer debocha
de Bolsonaro
e ri de piada
sobre nota
Durante um jantar com políticos e empresários realizado em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer
(MDB), apareceu rindo e debochando do presidente
Jair Bolsonaro (Sem partido). Vídeos do encontro viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (14/09).
Nas imagens, André Marinho, filho do empresário e
suplente a senador Paulo Marinho, aparece imitando
Bolsonaro, o que fez com que os convidados do jantar
caíssem na gargalhada.
No vídeo aparecem, também, Gilberto Kassab, presidente do PSD; Roberto D’Ávila, jornalista e diretor da
GloboNews; Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, entre outros.
“No tocante ao presidente (Temer), eu tenho que
agradecer você demais, porque tu salvou o careca
(Alexandre de Moraes) de levar minha hemorróida”,
brinca Marinho imitando Bolsonaro em vídeo publicado
nas redes sociais. Temer ri de imitação de Bolsonaro
ironizando carta com recuo de ataques ao Supremo
Tribunal Federal (STF).
“E essa cartinha que eu recebi tua, achei ela meio
infantil, meio maricas. Tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. Cadê a parte que combinei contigo de queimar o STF, cadê a parte que
combinei que botasse peruca no Fux, cadê a parte
que combinei de botar o pau de arara na Praça dos
Três Poderes e dar de chibata no lombo de Alexandre
de Moraes?”. (Luan Monteiro)

O alerta é total entre alguns senadores e deputados com o depoimento esperado, para
amanhã, do empresário Danilo Trento, diretor
institucional da Precisa Medicamentos. Ele está
envolvido diretamente na desastrada tentativa
de compra da vacina indiana Covaxin por R$
1,6 bilhão pelo Ministério da Saúde. Trento
circulou com metiê político de Brasília em recente viagem a Las Vegas e guarda segredos
que, talvez, não fique apenas entre os que confraternizaram na capital mundial dos jogos.

Fila cresceu

Presidente do INSS, Leonardo Rolim tem
sido alvo de ataques por contratar quase 2,3
mil servidores temporários (800 deles, militares)
e ainda assim não resolver a fila de beneficiários,
que só cresce.

Custo-benefício

O custo da folha dessa turma chega a R$
100 milhões por ano. A fila tinha 1,4 milhão de
pedidos quando ele assumiu. Hoje, segundo o
próprio INSS informou, são 1,84 milhão de pedidos à espera de benefícios.

Trava

Segundo o INSS, os militares fazem atendimento nos postos, não análise de benefícios –
25% dos pedidos dependem de documentos
dos cidadãos que encontram burocracia em
outros órgãos.

Calma, Guedes

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux deu
um freio na agenda nesta semana. Está mais
recluso por causa do tradicional Yom Kipur celebrado por famílias judaicas. Até Paulo Guedes,
o todo-poderoso ministro da Economia, tem
dificuldades para uma reunião.

Rende palpite?

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso
vai a Moscou como observador das eleições
parlamentares. A coisa é tranquila. É onde
há mais de 20 anos o Poder no Kremlin se
reveza entre os aliados Vladmir Putin e
Dmitri Medvedev.

Ensaio

O presidente Bolsonaro reuniu-se
segunda e ontem com o chanceler
Carlos Alberto França para fechar o
texto e ensaiar o discurso que fará
na ONU terça que vem.

Vale o debate

Ex-secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Victer
enviou carta ao ministro Milton Ribeiro, pedindo que o próximo ENEM
só tenha questões com o Conteúdo
Programático disponibilizado até Segunda Série do Ensino Médio.

Termômetro industrial

A indústria brasileira perde um
pouco do otimismo que havia no 1º
semestre. O lançamento de produtos
em agosto recuou 10% em relação a
julho, de acordo com o Índice GS1 de
Atividade Industrial, apurado pela
Associação Brasileira de AutomaçãoGS1 Brasil. A mesma tendência ocorre
na comparação com o mesmo mês
de 2020, com queda de 18,5%.

‘Terrorismo’..

Um levantamento inédito da Apura
Cyber Intelligence identificou 39 sites
na Dark Web com dados roubados
para extorsão, e o valor de resgate
pode chegar a R$ 50 milhões. Segundo
a empresa, os segmentos mais afetados
pelos ataques de cibercriminosos foram os de saúde, indústria/manufatura e setor público.

..digital

De acordo com o report, “o Brasil
é um dos países líderes no que diz
respeito ao crescimento de ataques
de dupla extorsão às pessoas jurídicas;
os cibercriminosos exigem pagamento
tanto pela chave que permite as vítimas descriptografar os arquivos quanto para que informações confidenciais
não sejam publicadas”.

Tolentino diz não ter relação com
FIB Bank e é desmentido na CPI
Tolentino negou qualquer participação
no quadro societário do FIB Bank,
mas não esclareceu sua relação
com a empresa
A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado, ouviu nesta
terça-feira (14) o advogado e
empresário Marcos Tolentino
da Silva, suspeito de ser sócio
oculto do FIB Bank. A empresa, que não é um banco, concedeu uma garantia financeira de R$ 80,7 milhões à Precisa
Medicamentos no contrato da
vacina indiana Covaxin com
o Ministério da Saúde. O contrato foi cancelado após denúncias de irregularidades
trazidas pela CPI. Tolentino
negou qualquer participação
no quadro societário do FIB
Bank, mas não esclareceu sua
relação com a empresa.
“Eu ingressei como sócio
da empresa de Benetti e me
desliguei do quadro societário
há quase 12 anos. Dessa empresa, derivaram muitos negócios e bens, empresas. Algumas dessas permaneceram
de minha propriedade e outras foram para o filho de Benetti. E a empresa principal
foi transferida. A empresa
Pico do Juazeiro, derivada
dela, tornou-se sócia da empresa FIB Bank”, disse.
Marcos Tolentino disse que
fez parte da Benetti Prestadora
de Serviços, mas que se desli-

gou do quadro societário há
12 anos. Ele era sócio do grupo
de empresas com Edson Benetti, já falecido. Segundo Tolentino, por ter imóveis, ativos
e precatórios em comum com
algumas empresas dessa antiga sociedade, ele possui procuração que o ligaria ao atual
sócio, Ricardo Benetti.

Procuração

Ao responder a um questionamento do relator do colegiado, Renan Calheiros
(MDB-AL), o advogado disse
não existir nenhuma procuração para que ele represente
a FIB Bank. Calheiros contestou a afirmação e exibiu vídeo
e documentação que indicam
que, em 2011, a Benetti Prestadora de Serviços passou
procuração dando plenos poderes a Tolentino para representar legalmente uma empresa sócia da FIB Bank, a
Pico do Juazeiro.
Ainda sobre a ligação de
Tolentino com o FIB Bank, a
senadora Simone Tebet (MDBMS) afirmou que não existe
no direito brasileiro uma procuração com poderes irreversíveis e absolutos, o que “caracteriza que a pessoa passa
a ser proprietária”.

Marcos Tolentino disse que fez parte da Benetti Prestadora de Serviços
“Várias matérias apontam
que Tolentino é o verdadeiro
dono da FIB Bank, sendo o
sócio oculto da empresa e,
por ser amigo direto do deputado Ricardo Barros, teria
facilitado a emissão da carta
fiança a favor do contrato da
Precisa Medicamentos [para
compra da Covaxin] e de outros contratos no Ministério
da Saúde “, concluiu o senador Renan Calheiros.

Negociações

Segundo o relator, Tolentino é representante, procurador ou administrador das empresas FIB Bank, Pico do Juazeiro e MB Guassu, em caráter
irretratável, sem a obrigatoriedade de prestação de contas.
O que, para ele, também caracterizaria a propriedade de

Tolentino sobre as empresas.
O depoente negou qualquer participação nas negociações sobre a Covaxin. "Eu
estava totalmente fora de
qualquer atividade que possibilitaria qualquer participação, interferência, no ato
correspondente à compra,
negociação da vacina Covaxin", afirmou.
Marcos Tolentino também
falou da relação com o líder
do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR),
investigado pela CPI. "Sobre
minha ligação com o deputado
Ricardo Barros, cabe declarar
que se trata de um conhecido
há muitos anos, desde que
morei em Curitiba. Sendo que
até hoje mantenho vínculo
de respeito, amizade, nada
mais do que isso", afirmou

Tolentino à CPI. A comissão
investiga também se Barros
tem ligação com a Precisa e
se o deputado está envolvido
em irregularidades na negociação da Covaxin. O parlamentar nega as acusações.
Tolentino acrescentou que
conheceu o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando o presidente da República
ainda era deputado federal.
Segundo ele, os dois estiveram
juntos em encontros "meramente casuais".
Em relação aos filhos do
presidente, Marcos Tolentino
afirmou conhecer o senador
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ)
e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de eventos políticos e sociais. Tolentino disse
não conhecer Jair Renan Bolsonaro. (Agência Senado)
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Quatro jogos em 10 diAs
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Goiás inicia
sequência
decisiva de jogos
e Tadeu espera
que clube atinja
pontuação
desejada
Victor Pimenta
O Goiás volta a campo somente no próximo sábado
(18), quando enfrenta o Brasil
de Pelotas, às 19 horas, no estádio Hailé Pinheiro. Até lá a
equipe segue trabalhando visando a dura sequência de
quatro jogos em dez dias. O
primeiro diante dos gaúchos.
Vindo de três vitórias consecutivas jogando fora de casa,
o mesmo não anda acontecendo quando o assunto é jogar
na Serrinha. A última vitória
esmeraldina como mandante
aconteceu no dia 13 de agosto,
na vitória sobre o Guarani por
2 a 1. Desde lá, foram dois empates, diante de Sampaio Corrêa e por último, o Cruzeiro.
“A gente enfrentou adversários qualificados. Não vencemos, mas também não perdemos e não atoa temos nove
jogos de invencibilidade e é claro que em casa tem aquele fator
que todo mundo diz que é obrigação de vencer e sempre jogamos para vencer. Mas infelizmente não veio o resultado
de vitória em casa, mas ele veio
fora de casa, onde tivemos três
vitórias consecutivas que nos
deixa na vice-liderança e brigando na parte de cima. Acredito que esse equilíbrio que a
gente vem tendo na competição
como um todo é o que nos coloca brigando para chegar no

Goleiro também
falou sobre o clube
não estar
conseguindo vencer
em casa; as últimas
três vitórias foram
longe da Serrinha

SÉRIE D

primeiro lugar’”, disse Tadeu.
A equipe esmeraldina que
chegou a ter mais de uma semana no intervalo entre a vitória diante do Confiança e o
empate diante do Cruzeiro,
terá pela frente quatro jogos
em dez dias. O jogo contra o
Brasil de Pelotas inicia essa
sequência que segue depois
com Avaí, fora, o clássico contra
o Vila Nova, em casa e o Vasco,
fora de casa.
“Essa é a palavra. Decisiva
nesses quatros jogos. Temos
uma oportunidade de fazer o
máximo de pontos possíveis,
buscar as vitórias para chegarmos mais próximos de nosso objetivo. Temos ainda quinze jogos e depois desses quatro,
atingindo a pontuação que estamos planejando e assim faltará onze jogos para buscarmos

nosso objetivo. Sobre os jogos,
estamos muito bem preparados, tivemos um bom período,
tanto de recuperação, tanto
para treinos e temos mais essa
semana para preparar pensando nessa sequência forte e
sair com um máximo de pontos
possíveis e chegar cada vez
mais próximos do nosso objetivo”, ressaltou o goleiro.
No primeiro turno, o Goiás
chegou a estar vencendo o Brasil de Pelotas por 1 a 0, mas
acabou cedendo a virada e sofrendo sua primeira derrota
na competição. Um turno depois, as equipes voltam a se
enfrentar e nada diferente da
primeira vez, já que o time esmeraldino se encontra no G-4
e os gaúchos seguem no Z-4.
“Com certeza vai ser um
jogo muito difícil e complicado

VILA NOVA

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Retrospecto favorece
Aparecidense diante
da Caldense; mineiros
sofrem longe de casa
A Aparecidense volta a
campo já nesta sexta-feira
(17) para enfrentar a Caldense, às 16 horas, no estádio Aníbal Batista de Toledo.
O camaleão terá a missão
mais difícil de sua temporada se quiser seguir no
Campeonato Brasileiro da
Série D. O time goiano que
perdeu de 1 a 0 no jogo de
ida, agora precisa vencer
os mineiros por dois gols
de vantagem.
Porém, a missão da Aparecidense não será nada fácil para avançar de fase e
mirar o acesso a Série C do
Brasileiro. O time treinado
por Thiago Carvalho conseguiu na atual temporada
sete vezes vencer seu adversário tendo o placar com
uma vantagem de dois gols
de diferença, sendo apenas
três jogando no Aníbal Batista de Toledo.
Ainda no Campeonato
Goiano, a Aparecidense
derrotou o Goiás por 3 a
0. Na Série D, o Camaleão
conseguiu dois resultados
em casa com a vantagem
de dois gols, que deixaria
o time classificado para
as oitavas-de-final da competição. Contra o Nova
Mutum, o placar foi de 3
a 1 e a última vez que a
Cidinha venceu por um

amplo placar, foi no clássico diante do Goianésia,
tendo ganho por 4 a 1.
Vale ressaltar os jogos
fora de casa, onde foram
quatro jogos mais expressivos em que a Aparecidense venceu o adversário
com dois gols em vantagem: 4 a 0 no Jaraguá, 3 a
0 na Jataiense, 2 a 0 no
União Rondonópolis e 2 a
0 no Porto Velho.
Se a Aparecidense venceu somente três partidas
em casa, a Caldense quando jogou longe de seus domínios na atual temporada, perdeu cinco partidas
tendo sofrido uma vantagem de dois gols para o
adversário, sendo três pelo
campeonato mineiro e as
outras duas na Série D,
quando perdeu para o Rio
Branco-ES por 3 a 0 e para
a Ferroviária por 3 a 1.
Para o confronto desta
sexta-feira (17), o treinador
Thiago Carvalho deve fazer
mudanças na equipe e colocar o time mais ofensivo
visando conseguir tirar a
vantagem ainda no primeiro tempo. O atacante Samuel deve retornar as atividades após uma contusão
que o tirou da primeira partida. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

porque é um adversário que
precisa da vitória. Com certeza
eles estão trabalhando para
vencer os jogos e sair dessa situação e a nossa equipe tem
como parâmetro o jogo contra
o CRB, que estávamos num nível de concentração, num nível
de entrega. Esse é o parâmetro
para um nível de jogo tão difícil
que será contra o Brasil de Pelotas. Independente se estão
na parte de baixo da tabela,
nossa equipe por jogar em
casa, precisamos manter nosso
ritmo de jogo, tomar conta da
partida em todos os aspectos
seja com a posse de bola ou
sem ela, temos que marcar
muito forte. A concentração
está o máximo possível para
confirmarmos a vitória em
casa”, pontuou o jogador do
Goiás. (Especial para O Hoje)

Dentre todos os jogadores, o goleiro Georgemy é o único que atuou em todos os 43 jogos da temporada

Georgemy espera que o
Tigre mantenha a conﬁança
Dos 32 jogadores que o técnico interino Higo Magalhães
tem à sua disposição no momento, apenas um deles participou de todas as 43 partidas
que o Vila Nova fez na atual
temporada. Titular em todos
esses 43 jogos, o goleiro Georgemy é peça fundamental da
formação colorada. Próximo
de atingir a marca de 50 vezes
vestindo a camisa vilanovense,
o arqueiro não esconde sua
felicidade e demonstra gratidão
pela oportunidade recebida.
“Fico muito feliz em estar
me aproximando dessa marca
(de 50 jogos com a camisa do
Vila Nova). Agradeço a Deus
por tudo que está acontecendo
comigo aqui no Vila Nova,

clube que abriu as portas para
mim e me deu oportunidades.
Sou muito grato por isso”, disse Georgemy.
Recentemente, o Colorado
conquistou sua primeira vitória no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga pela atual
edição da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo
com Georgemy, o triunfo em
casa era uma “resposta” que
atletas e comissão técnica
precisavam dar o quanto antes, mas que, apesar disso,
ainda há muitos objetivos
para o Tigre atingir dentro
do torneio nacional.
“Ainda temos muito campeonato pela frente e nosso
objetivo não foi alcançado,

mas aquela vitória foi por
nós, que sempre nos mostramos muito comprometidos e
precisávamos dar essa resposta de vencer o quanto antes no OBA. Acredito que temos que continuar confiando
na força que nosso grupo tem
e aproveitando as oportunidades de marcar na partida”,
comentou o goleiro.
O Vila Nova volta a campo
na próxima sexta-feira (17).
Fora de casa, o time comandado pelo técnico interino
Higo Magalhães enfrentará o
Coritiba, no Couto Pereira, às
19h. A partida é válida pela
24ª rodada da Segundona.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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AtletAs recebem
homenagem após Tóquio
Jucimar de Sousa

Representantes goianos que estiveram
disputando as Paralimpíadas no Japão
foram homenageados na capital goiana
Felipe André
O governador Ronaldo
Caiado, assim como o prefeito
Rogério Cruz e o secretário
municipal dos Esportes, Álvaro Alexandre, receberam na
tarde de ontem, no Palácio
das Esmeraldas, atletas goianos que participaram dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Foram entregues certificados
a aqueles que estiveram representando o Goiás e o país
no Japão. O escolhido para
pegar a homenagem em nome
dos demais atletas foi Andrey
Muniz, do tiro com arco.
Caiado explicitou o respeito
que tem pelo esporte paralímpico. “Devemos oferecer os instrumentos necessários para os
atletas se realçarem cada vez
mais. Com vontade, garra e
determinação, vão chegar ao
pódio e levar junto o nome do
Estado de Goiás”, ressaltou.
Para o governador, a maior
conquista é a superação. “É
esse brilho nos olhos de vocês
que eu não vou deixar que
ninguém apague”, assinalou.
A seleção feminina de vôlei
sentado foi um dos destaques
da competição mundial, realizada no Japão, entre 24 de
agosto e 05 de setembro de
2021. Com quatro jogadoras

goianas, a equipe conquistou
a medalha de bronze, repetindo o resultado obtido nos jogos
do Rio de Janeiro, em 2016.
Ádria Jesus, Jani Freitas, Pâmela Pereira e Nurya Almeida
são bolsistas do Pró-Atleta.
Ao todo, 14 pessoas representaram o Estado em sete modalidades: vôlei sentado, tiro
com arco, tênis de mesa, natação, atletismo, bocha e ciclismo.
Seis esportistas são diretamente apoiados pelo Governo de
Goiás, por meio do Pró-Atleta,
programa de fomento ao esporte de alto rendimento.
Dois bolsistas do Pró-Atleta
que estiveram em Tóquio participaram da competição pela
primeira vez. Hélcio Luiz Jaime
chegou às quartas de final no
tiro com arco, ficando na sexta
posição da categoria W1. Já
Millena França esteve na disputa individual e por equipes
do tênis de mesa.
Vanilton Filho e Andrey Muniz competiram nos Jogos pela
segunda vez. Na natação, Vanilton disputou as provas de
revezamento 4x100 metros, 50
metros livre e 100 metros borboleta. Já Andrey Muniz participou do tiro com arco, na
categoria Compound Men. Lethícia Rodrigues esteve pela
primeira vez nas Paralimpía-

Atletas goianas que conquistaram a medalha de bronze em Tóquio, receberam homenagens
das, na disputa individual e
por equipes do tênis de mesa.

Uniformes

O governador entregou também os uniformes da equipe
goiana para as Paralimpíadas
Universitárias às atletas Millena
França, Thaís Fraga, Geovana
Ramos e Natália Borges, bolsistas do Pró-Atleta. O evento
esportivo ocorrerá entre os dias
16 e 19 setembro, em São Paulo.
Ao todo, 27 atletas goianos embarcam nesta semana para a
competição. A delegação conta
com apoio logístico de transporte e de infraestrutura do
Governo de Goiás.
Durante a solenidade, Caiado realizou ainda a entrega
de certificados em reconheci-

mento ao desempenho dos
goianos nas Paralimpíadas de
Tóquio. O atleta Andrey Muniz, do tiro com arco, recebeu,
em mãos, a homenagem feita
pelo Governo de Goiás em
nome dos demais atletas. Em
retribuição, o governador foi
agraciado com uma camiseta
que compõe o uniforme dos
competidores.
O deputado estadual Thiago Albernaz afirmou que o
esporte, “muito mais do que
inclusão”, pode conferir “condições de qualidade de vida”
aos atletas. “O poder público
tem esse papel de criar pontes,
abrir portas para que atletas
de alto desempenho, que participam de competições nacionais e internacionais, pos-

sam disputar em pé de igualdade com outros atletas mundo afora”, observou.
A presidente da Associação
dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), Maria
Clara Machado, defendeu o
esporte como fator de motivação. “Muitas vezes a nossa
deficiência estabelece limites,
mas não a incapacidade. Nós
temos aqui atletas que mostram que nosso limite não é
nada, ele dá a capacidade
para gente evoluir”, reconheceu. Ela destacou ainda o trabalho do Governo do Estado.
“Nosso governador tem feito
uma revolução, todo um trabalho já foi feito dentro do
paradesporto”, enalteceu. (Especial para O Hoje)
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Dicas
como economizar
o consumo de
energia elétrica
iluminação

l use lâmpadas tipo led.

apesar de inicialmente
apresentarem custo de
aquisição mais alto, ele
será compensado com a
economia de energia
l mantenha as janelas
abertas e aproveite ao máximo a luz natural
l Valorize a luz natural ao
pintar as paredes do teto
com cores claras. além de
refletirem melhor essa iluminação, reduzem o consumo de luz artificial
máquina de laVar

l lave o máximo de rou-

Com duas crianças e dois aparelhos de ar-condicionado, Fabiano calcula que deverá desembolsar R$ 400 por mês com energia

Sem chuvas, conta de
luz ﬁca 6,78% mais cara

Hidrelétricas em Goiás operam com volume útil de água abaixo da média nacional
Alzenar Abreu
Com a nova bandeira tarifária na conta de energia, cobrada desde 31 de agosto, a
cada 100 kilowatts/hora haverá
acréscimo de R$ 16,2 ou 6,8%
a mais na conta de luz. Essa
tarifa durará até março do
ano que vem. A falta de chuva
e os baixos volumes úteis nos
reservatórios levaram o Brasil
a enfrentar a pior crise energética desde 1930.
A Usina hidrelétrica localizada em Itumbiara está com
apenas 16,62% de volume
útil, ou seja, abaixo da média
nacional que é de cerca de
20%. Ela é a maior do grupo
Furnas Centrais Elétricas S.A.,
e fica localizada no Rio Paranaíba, entre os municípios
de Itumbiara e Araporã, em
Minas Gerais.
O calor no Estado não tem

dado trégua e os termômetros
estão entre 38 e 40°C - chegando a atingir 41°C em algumas regiões. Sentir calor
ou esperar doer no bolso para
pagar a conta de luz do mês
é o dilema do representante
comercial Fabiano D`Avila
Reis, 42 anos, pai das pequenas Anna Victória 11, e Gabriele Regina,10. Fabiano, que
tem dois aparelhos de ar–
condicionado em casa para
aliviar o calor escaldante da
família, deverá desembolsar,
em média, R$ 400 por mês só
com energia elétrica.

Clima altera no bolso

Cinco estados estão em alerta de emergência para o período de junho a setembro:
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Sem chuvas, as usinas hidroelétricas brasileiras têm déficit

de água nos reservatórios e
deixam de produzir energia
em quantidade suficiente para
atender a demanda nacional.
Assim, acionam as termelétricas que gastam mais e o valor
é repassado ao consumidor.
O atual aumento é posterior ao adotado pela bandeira vermelha 2, em vigor desde junho, quando sofreu reajuste de 52%, segundo a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Com a previsão de chuvas abundantes
só na segunda quinzena de
outubro e com umidade relativa do ar em índices críticos o jeito é ter paciência e
saber economizar.
As usinas termelétricas
produzem energia por meio
da queima de combustíveis
fósseis como petróleo, carvão
mineral e gás natural, ou também pelo processo chamado

de fissão, que envolve o uso
de material radioativo.

Economia

Para pagar metade da conta, o economista Renan Correia ensina: “Se usar o ar-condicionado só à noite e tomar
banho frio, até o calor passar,
assim a conta cai quase 50%”,
diz. Ele explica que o uso do
chuveiro elétrico, por uma
pessoa, duas vezes ao dia, por
no mínimo 15 minutos, gera
90 quilowatts por mês ao custo de quase R$ 80. Renan sugere que o uso de ventiladores
junto com umidificadores ajudam a amenizar o calor intenso e fazem pouca diferença
na conta de luz.
O representante comercial
Fabiano duvida muito que essa
regra será adotada em casa
mais vai exigir das meninas
menos tempo no chuveiro.

pas possível de uma só vez
l também é indicado
usar a quantidade de
sabão adequada para
cada tipo de roupa e sempre o ciclo mais correto
para as lavagens
l manter o filtro da máquina sempre limpo também ajuda, já que o
equipamento evitará repetir a operação e enxaguar
de maneira desnecessária
chuVeiro

l esse item é o que mais

puxa o consumo na conta;
l a principal dica é tomar
banhos mais curtos, entre
3 e 5 minutos. além disso,
fechar a torneira enquanto
se ensaboa economizam
energia e água
l sempre que possível,
ajuste a temperatura para
a posição “verão”, pois em
“inverno” o consumo é
30% maior
l também não é aconselhado mudar a temperatura com o chuveiro ligado,
pois isso pode aumentar o
consumo
l não reaproveitar resistências queimadas. isso
provoca o aumento de consumo e coloca em risco a
segurança
Ferro de passar roupa

l utilizar a temperatura

indicada de acordo com
cada tipo de tecido também ajuda na economia
l desligue o ferro sempre
que pausar o serviço.
assim você poupa energia
e evita o risco de acidentes
l aproveitar o calor do
ferro desligado para passar
roupas de tecidos leves;
ar-condicionado
esses aparelhos devem
ser comprados de acordo
com o tamanho do ambiente
l manter os filtros do aparelho limpos e regular adequadamente a
temperatura
l os aparelhos instalados
nas áreas externas devem
ter proteção contra o sol.
tenha cuidado para não
bloquear a ventilação
l

geladeiras e Freezers

l Verifique regularmente

A falta de chuva e os baixos volumes úteis nos reservatórios levaram o Brasil a enfrentar crise energética

Fenômeno La Ninã causa falta de chuva
Os principais fatores que
causam a falta de chuvas e ondas de calor e estiagem no Brasil são o fenômeno La Ninã e
o aquecimento global.
O primeiro, com influência
no planeta desde 2007- ocorre
quando as velocidades dos ventos aumentam as Células Walker
(áreas de constante evaporação

que regulam os níveis de circulação de ar sobre o oceano),
o que provoca secas na costa
oeste da América do Sul.
Segundo o último relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o clima, a previsão de que a temperatura global da superfície terrestre continue aumentando até pelo me-

nos meados deste século. Ao
considerar todos os cenários de
emissões de gases poluentes.
Até o fim do Século 21 poderá ocorrer um aquecimento
global acima de 1,5 ° C e 2 ° C,
a menos que haja reduções
profundas nas emissões de
CO2 e outros gases de efeito
estufa nas próximas décadas.

Tal fenômeno natural é intensificado devido à crescente
queima dos combustíveis fósseis (que representam a base
da industrialização como petróleo e gás natural. Também
aderem ao fenômeno, o vapor
de água (H2O) encontrado em
suspensão na atmosfera. (Especial para O Hoje)

o estado das borrachas.
isso auxilia contra o desperdício de energia
l abrir e fechar várias
vezes a geladeira ou deixar
por muito tempo aberta é
outro ponto
l também não seque
roupa atrás da geladeira.
além de sobrecarregar o
aparelho e aumentar o
consumo de energia, você
corre o risco de acidentes
elétricos
l instale sua geladeira em
um local ventilado, afastada da parede, dos raios
solares, fogões e estufas.
também regule o termostato de acordo com a estação do ano
(Fonte: ABr)
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STJ decide que suspeição de
autoridade policial é relativa

Pastor foi preso suspeito de estuprar 6 crianças

Mais de 50
são presos por
pornograﬁa
infantil em
quatro anos
Daniell Alves
Mais de 50 pessoas foram presas em Goiás, nos últimos quatro anos, por crimes relacionados a abuso
sexual e pornografia infantil na internet, de acordo
com dados da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). O último
caso aconteceu ontem (14), em Itaberaí, onde um pastor
foi preso suspeito de estuprar seis crianças na cidade.
Trata-se de Willian de Sousa Adriel, 53, que foi localizado
na própria residência.
A PC autorizou a divulgação do nome e imagem do
detido para que eventuais outras vítimas o reconheçam.
De acordo com o delegado Kristian Felipe da Rosa, os
supostos abusos tiveram início ainda nos anos 2000 e
foram sendo praticados ao longo da década. As vítimas
tinham entre três e quatro anos na época.
As investigações apontam que Willian se aproveitava
do cargo que tinha em um igreja evangélica para poder
abusar sexualmente das crianças. “Ele se aproveitava
da confiança que as famílias depositavam nele para
praticar atos libidinosos contra as vítimas”, destaca. O
homem foi autuado por estupro de vulnerável. A pena
é de oito a 15 anos de prisão. O pastor está à disposição
da Justiça no presídio de Itaberaí.
No último mês, a Polícia Federal cumpriu no Estado
três mandados contra pornografia infantil em Goiânia,
Edéia e Pires do Rio. Foram cerca de 20 policiais na
Operação “Proteção da Infância 2”, que realizou buscas
e apreensões em um endereço de cada cidade.
As investigações mostraram que os locais visitados
pelos agentes são a origem de compartilhamentos e divulgações de imagens de pornografia infantil. As imagens
de conteúdo sexual envolviam crianças e adolescentes,
segundo a PF. O crime de disponibilização e armazenamento de pornografia infantil pode levar à pena de até
seis anos de prisão, além de pagamento de multa.

Zeloso Guardador

Em maio deste ano, oito pessoas foram presas suspeitas de produzir, armazenar e compartilhar imagens
envolvendo crianças e adolescentes.
A titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes
Cibernéticos (Dercc), Sabrina Leles, destacou que a apuração
destes crimes precisa ser contínua. “Um investigado figurou
em duas etapas dessa operação, na primeira e na terceira”,
explica. Segundo ela, quando esses criminosos retornam à
atividade buscam formas mais eficientes de praticar o
crime. “Essas prisões, em vez de nos deixar mais tranquilos,
nos faz ficar mais alertas porque sabemos que essa pessoa
vai buscar novas formas de burlar as regras”.

Cultura machista

A delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA) de Goiânia, Ana Elisa Gomes acredita
que os abusos sexuais estão relacionados com a cultura
machista enraizada na sociedade. Ela informa que a
maioria das vítimas são mulheres com idade entre 7 e
13 anos. E o pior, quase sempre os abusos são cometidos
por pessoas próximas. “A maior parte do tempo elas
estão acompanhadas por algum responsável. Um estupro
com autor desconhecido é mais raro”, afirma.

O que diz a lei

A criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral e as oportunidades e facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde
física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual
e social, e gozam de direitos específicos à sua condição
de vítima ou testemunha.
De acordo com a Lei 13.431, o abuso sexual é entendido
como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente
para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro.
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave a
pena pode chegar a 20 anos. (Especial para O Hoje)

A prova de suspeição de autoridade policial que atuou no inquérito, sem a demonstração de prejuízo para o réu, não é
motivo para anular o processo judicial.
Com base nesse entendimento, a Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por unanimidade, negou provimento
ao recurso especial interposto por um homem que ajuizou revisão criminal após
descobrir que um delegado envolvido na
investigação contra ele é filho de um suspeito, o qual não foi indiciado nem investigado. Relator do recurso, o ministro Ribeiro
Dantas afirmou que possíveis irregularidades no inquérito não afetam a ação penal.
"Não há propriamente produção de provas
na fase inquisitorial, mas apenas colheita
de elementos informativos para subsidiar
a convicção do Ministério Público quanto
ao oferecimento (ou não) da denúncia.
Também por isso, o inquérito é uma peça
facultativa", observou. Ribeiro Dantas ex-

plicou que, conforme o artigo 107 do Código
de Processo Penal, não é possível opor suspeição às autoridades policiais nos atos do
inquérito, mas elas deverão se declarar
suspeitas quando houver motivo legal. Tal
previsão – comentou o ministro – é bastante
criticada pela doutrina, pela contradição
entre o dever de a autoridade se declarar
suspeita e o impedimento de que o investigado a aponte no inquérito. O relator registrou que a jurisprudência do STJ considera que o descumprimento desse dispositivo legal não torna nula a ação penal por
si só, sendo necessária a demonstração de
prejuízo. Segundo o ministro, todos os elementos do inquérito considerados na sentença são submetidos ao contraditório durante o processo judicial – que é o momento
adequado para contestá-los; até mesmo as
provas irrepetíveis, como a interceptação
telefônica, passam pelo crivo do contraditório, ainda que diferido.

Extensão de
cobertura do Ipasgo
Durante a discussão de
matérias da Ordem do Dia
da sessão ordinária híbrida,
o deputado Karlos Cabral
(PDT) se posicionou favorável à aprovação de projetos
que permitem a inclusão de
pais dos servidores estaduais
como segurados dependen-

tes no Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores
do Estado de Goiás (Ipasgo).
Cabral lembrou que a inclusão estava suspensa desde 2017. O pedetista comemorou a discussão e votação
das matérias, segundo ele,
muito aguardadas.

Rescisão indireta
A Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de
trabalho de uma auxiliar
de cobrança em razão do
descumprimento do contrato de trabalho. Nessa
modalidade de ruptura,
equivalente à falta grave
do empregador, a empresa
deve pagar todas as verbas
rescisórias devidas no caso

da dispensa imotivada. Segundo o ministro Agra Belmonte, relator do recurso
de revista da auxiliar de
cobrança, o trabalhador,
na condição de hipossuficiente na relação de emprego, se abstém de certos
direitos, entre eles o ajuizamento de reclamações
trabalhistas, com receio de
não ser contratado ou de
perder o emprego.

Projeto prevê isenção de tarifas
bancárias para utilização do Pix
O Projeto de Lei 1987/21
proíbe os bancos de cobrar
tarifa de pessoas naturais
e microempreendedores individuais (MEIs) para uso
do Pix, seja nas operações
de pagamento ou de recebimento de valores, sob
qualquer modalidade (compra ou transferência). O texto tramita na Câmara dos
Deputados. A proposta é do
deputado Júnior Mano (PLCE) e altera a Lei 12.865/13,

que trata dos arranjos de
pagamento no sistema financeiro, entre outros assuntos. Atualmente, as regras tarifárias do Pix estão
definidas em uma resolução
do Banco Central. A norma
permite que os bancos cobrem tarifa dos clientes pessoa natural ou MEI nos casos de recebimento de recursos, com a finalidade de
compra. Nas demais situações, o serviço é gratuito.

Pré-candidato
pelo movimento
“Mudar Para
Avançar” recebe
amplo apoio
Apoiadores do pré-candidato à Presidência da Ordem dos Advogados do
Brasl – Seção de Goiás (OABGO), Pedro Paulo de Medeiros, compareceram em peso
ao seu escritório político
da pré-campanha no último
final de semana, declarando engajamento em prol de
sua campanha visando as
eleições da instituição, previstas para o próximo dia
19 de novembro.

RÁPIDAS

t

2 6ª Turma do STJ – Mera

função de gestor não basta
para caracterizar crime tributário.

2 TST – Advogado aprovado
em concurso não tem direito
a horas extras.

Tribunal do Júri em
Goiânia - Mulher acusada
de matar homem que flertava em festa vai a júri popular
hoje (quarta-feira, 15).
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João de Deus pode voltar
para prisão domiciliar
João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus,
poderá voltar a cumprir pena
domiciliar. Aos 80 anos, o médium preso em 2018 já foi condenado e havia iniciado o cumprimento das penas no complexo prisional, mas em março
desde ano foi beneficiado com
o cumprimento da pena em
casa, acompanhado por monitoramento eletrônico. O TJGO confirmou a decisão, mas
informou que o processo corre
em segredo judicial.
No dia 26 de agosto, depois
de passar quase um ano e meio
em prisão domiciliar, João Teixeira de Faria voltou para o
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia por força de

decisão judicial assinada pelo
juiz de Abadiânia, Marcos Boechat Lopes Filho, que acatou o
pedido do Ministério Público
para colocá-lo de volta em regime fechado porque a liberdade neste momento poderia
prejudicar a ação. Dois dias
depois, em 28 de agosto, ele
passou por audiência de custódia e a justiça manteve sua
prisão em regime fechado.
Na decisão, o magistrado
diz que o réu poderia implicar
“em séria probabilidade de reiteração na prática de crimes
diversos com a intenção de intimidar vítimas e testemunhas,
demonstrando igualmente a
presença do risco à ordem pública”. Ainda na decisão, o juiz

critica a expressão “prisão domiciliar”, dizendo que esta modalidade de pena não é prisão
e que mesmo com uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira, há, inegavelmente,
certa restrição de liberdade do
acusado, mas a medida não é
eficaz para afastar a sensação
de insegurança jurídica e social
às vítimas para que possam
prestar depoimentos sem medo.
O juiz ainda acrescentou no
texto que, em prisão domiciliar,
o acusado poderia por si ou
por alguém a seu mando, entrar
em contato pessoal ou virtual
com as vítimas, testemunhas
ou outras pessoas para intimidá-las, ameaçá-las ou atentar
contra a vida das mesmas.
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Quase metade dos adolescentes
não usam preservativos
Na faixa etária
entre 13 a 17 anos,
34,4% dos
estudantes já se
relacionaram
sexualmente
Maiara Dal Bosco
Em Goiás, 51,6 mil estudantes com idades entre 13 a
17 anos não fizeram uso de
preservativo na primeira relação sexual, ou seja 47% desse
público nessa faixa etária. É
o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Estado, 139.045
estudantes nesta faixa etária
afirmaram já ter tido relação
sexual alguma vez, o que representa 34,4% do total.
A pesquisa, que entrevistou
estudantes do 7º ano do ensino
fundamental ao 3º do ensino
médio também demonstrou
que a análise dos percentuais
de iniciação sexual por sexo
revela que 39,8% dos meninos
já tiveram relação sexual, sendo que, destes, 43,7% o fizeram
com menos de 14 anos. Na
Capital, estes índices foram
menores: 29,1% afirmaram
que já tiveram relação sexual,
e, destes, 34,3% afirmaram
que a primeira vez foi com
13 anos ou menos. O uso de
camisinha ou preservativo na
primeira relação sexual foi
uma característica de 62,9%
dos estudantes em Goiás, sendo que meninas e alunos da
rede privada foram os que registraram os maiores percentuais de uso, com 64,1% e
69,8%, respectivamente.

Contraceptivos

Mesmo mais cuidadosas
com o uso de preservativo,
em Goiânia, mais da metade
das alunas que já tiveram relação sexual usaram pílula do

dia seguinte alguma vez na
vida, segundo o IBGE. O índice, de 56,3% é o maior entre
as capitais do País. À nível
estadual, 49,5% das adolescentes já fizeram uso do contraceptivo de emergência, sendo que as formas mais comuns para obtenção do medicamento em Goiás foram:
66,6% afirmou ter comprado
em farmácia; 11,8% obteve
em algum serviço de saúde e
outros 9% obteve com o próprio parceiro sexual.
Já a pílula anticoncepcional foi o método contraceptivo
- excluindo-se a camisinha ou
preservativo, utilizado pela
maioria dos entrevistados. Enquanto 56,4% declararam fazer uso da pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte
e o uso de injetável corresponderam à segunda e à terceira categorias mais utilizadas como método contracep-

No Estado, 139.045
estudantes
aﬁrmaram já ter
tido relação sexual
alguma vez, o que
representa 34,4%
do total

tivo por 18,4% e 8,6% dos adolescentes, respectivamente.
Esses três métodos foram utilizados na última relação sexual por mais de 80% dos
adolescentes. Já o uso da pílula
do dia seguinte tem aumentado nos últimos anos como
método para evitar a gravidez,
embora a sua indicação não
seja de uso regular.
Contudo, o Ministério da
Saúde (MS), por meio da Secretaria de Atenção à Saúde,

destaca que as indicações da
anticoncepção de emergência, como o uso da pílula anticoncepcional, por exemplo,
são reservadas a situações
especiais e excepcionais, não
devendo ser usadas de forma
planejada, ou previamente
programada ou bem como
substituir o anticonceptivo
como rotina. De acordo com
o MS, o objetivo da anticoncepção de emergência é prevenir gravidez inoportuna
ou indesejada após relação
que, por alguma razão, foi
desprotegida. Além disso, a
pasta destaca que, entre as
principais indicações para o
uso da anticoncepção de
emergência, estão a relação
sexual sem uso de método
anticonceptivo, falha conhecida ou presumida do método
em uso de rotina, uso inadequado do anticonceptivo e,
ainda, abuso sexual.

Orientação

Os resultados da Pesquisa
Nacional de Saúde do Escolar
permitem dimensionar ainda
os diversos fatores de risco à
saúde sexual e reprodutiva
do escolar. Em Goiás, 76,6%
dos escolares receberam
orientação na escola sobre
prevenção da gravidez e
86,3% receberam orientação
na escola sobre HIV/AIDS ou
outras Doenças/Infecções Sexualmente Transmissíveis.
Nos dois casos, a rede pública apresentou dados melhores, com 77,1% dos seus
alunos respondendo afirmativamente ao quesito orientação sobre prevenção de gravidez e 87% ao quesito orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, maior
índice do País. Já na rede particular, os índices foram, respectivamente, 73,9% e 82,6%.
(Especial para O Hoje)

CHAPADA DOS VEADEIROS

Fogo consumiu o equivalente a 8 mil campos de futebol
Pelo terceiro dia seguido, o
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás (CBMGO),
seguiu, ontem (14), combatendo o incêndio na região da
Chapada dos Veadeiros, região
Noroeste do Estado. As chamas
começaram no último domingo
(12), no Vale da Lua, e já consumiram uma área de 8 mil
hectares, o equivalente a 8 mil
campos de futebol.
Uma força-tarefa, com
mais de 150 profissionais, atua
no local. O efetivo inclui 65
bombeiros militares de Goiás,
especialistas em combate a
incêndio, 75 servidores do
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), nove brigadistas
do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/Ibama), de Cavalcante, além de
dezenas de voluntários da região. Ontem, o trabalho de
combate ao incêndio recebeu
reforço de mais um helicóptero do CBMGO. Ao todo, três
aeronaves atuavam no local.
Além das aeronaves, o combate ao incêndio é realizado
em diversas frentes, com a utilização de sopradores, abafa-

As chamas se espalharam
primeiro pela Área de Proteção
Ambiental (APA) Pouso Alto,
que fica na zona de amortecimento do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros. Na tarde de domingo, cerca de 100
turistas chegaram a ficar ilhados no Vale da Lua e precisaram ser resgatados. “O Vale
da Lua foi fechado no dia do
incêndio e a Cachoeira do Segredo fechou na terça-feira
(14). O Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros continua funcionando, assim como
o Parque Estadual”, disse.

Ação humana

Uma força-tarefa com mais de 150 profissionais e três aeronaves atuam no local
dores, bombas costais e ferramentas de sapa, usadas para
o manuseio da terra (enxada,
picareta, gadanho, rastelo).
“Um combate combinado. O
direto envolve o pessoal no
terreno e as aeronaves do ICMBio, que jogam água. Os combatentes em solo aproveitam
esse resfriamento e chegam
mais próximos das chamas. E
ainda o combate indireto, que

é onde a gente tem condição
de cautelar uma máquina para
alargar aceiros”, explicou o
coordenador da força-tarefa,
capitão do CBMGO, Luiz Antônio Dias Araújo.
De acordo com o capitão,
ontem (14), os esforços estiveram concentrados na região
da Serra do Segredo e em uma
faixa entre o Vale da Lua e o
Parque Estadual Águas do Pa-

raíso. “A maior preocupação
agora é a preservação de casas,
da pecuária, principalmente
na região da Cachoeira do Segredo, que tem um adensamento demográfico maior”, informou. Segundo informou a
Corporação, ocorrências de incêndio em vegetação em áreas
de difícil acesso requerem um
tempo maior para o combate
total do fogo.

A suspeita é de que o incêndio tenha começado na trilha que dá acesso ao Vale da
Lua. “Não há como precisar
se foi um incendiário, se foi
propositalmente colocado ou
se foi acidental. O que a gente
sabe é que foi ação humana”,
ressaltou o capitão Dias. Segundo a Lei Federal 9.605/98,
provocar incêndio em mata
ou floresta é crime e pode resultar em pena de reclusão de
dois a quatro anos, além de
multa. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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China confina cidade com
cinco milhões de habitantes
Xiamen, uma das
mais populosas
cidades da
província de
Fujian, no sudeste
do país, registrou
32 novos casos
da doença
Cerca de 5 milhões de habitantes de Xiamen, no sudeste
da China, foram ontem (14)
colocados em confinamento,
após terem sido detectados 32
casos de covid-19, naquela que
é uma das mais populosas cidades da província de Fujian.
No total, a província de Fujian registrou 60 novos casos
nas últimas 24 horas, incluindo
um assintomático.
Análises preliminares citadas pela imprensa local indicam a presença da variante
Delta entre os contagiados.
O jornal The Paper alertou
para a entrada em vigor, a
partir da última meia-noite local (horário local), da suspensão dos serviços de ônibus de
longa distância, no âmbito de
uma série de medidas, que incluem o regresso às aulas online, em todos os níveis de ensino, e o fechamento de vários
locais públicos.
A imprensa local também
informou que todos os complexos residenciais de Xiamen
permanecerão "fechados", para
evitar que os moradores saiam.
Apenas viajantes com teste ne-

A imprensa local também informou que todos os complexos residenciais de Xiamen permanecerão "fechados"
gativo terão acesso ao aeroporto
da cidade, feito, no máximo,
48 horas antes da partida.
De acordo com o jornal
South China Morning Post, de
Hong Kong, todas as celebrações e eventos do Festival do
Meio de Outono, que ocorrem
no próximo dia 21, foram cancelados, enquanto as reuniões
com grande número de pessoas, como casamentos, foram
proibidas. Os funerais devem
ser realizados de "maneira simples", disseram as autoridades.
As cidades de Putian e Quanz-

hou (esta última, com mais de
6 milhões de habitantes), também na província de Fujian,
registraram casos positivos,
como parte do mesmo surto.
No caso de Putian - onde
começa hoje a ser feita uma
campanha massiva de testes a imprensa local informou que
as infecções estão concentradas
numa escola e numa fábrica
de calçado.
Nessa segunda-feira (13),
as autoridades afirmaram que
o surto deve alastrar-se a outras regiões do país, mas que

poderão controlá-lo antes do
início do feriado da "semana
dourada", que se realiza no
início de outubro.
A China pratica uma estratégia de tolerância zero contra
o novo coronavírus, que envolve rígido controle sobre entradas no país, com quarentenas de até três semanas e vários exames, além da realização de testes em massa, nos
locais onde é detectado novo
surto. O país somou 95.340 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo
menos 4.627.854 mortes em
todo o mundo, entre mais
de 224,56 milhões de infecções pelo novo coronavírus
registradas desde o início da
pandemia.
A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARSCoV-2, detectado no fim de
2019 em Wuhan, cidade do
centro da China, e atualmente
com variantes identificadas
em países como o Reino Unido,
a Índia, África do Sul, o Brasil
e o Peru. (ABr)

RÚSSIA

MUITO ALTO

Putin se isola após
constatar casos de
covid-19 próximos a ele

CDC dos EUA reduz nível de
alerta para viagens ao Brasil

O presidente da Rússia,
Vladimir Putin, está em isolamento, como medida de
precaução, depois de várias
pessoas de seu entorno sentirem sintomas da covid19, mas está "absolutamente" saudável e não está com
a doença, informou o Kremlin nesta terça-feira (14).
Putin, de 68 anos, não
viajará para o Tadjiquistão
nesta semana, como planejado, por causa do isolamento. Ele participaria de
reuniões sobre segurança,
que agora fará por videoconferência. O Kremlin informou ainda que Putin tomou a decisão de ficar em
isolamento depois de se reunir com o presidente da Síria, Bashar A l Assad e após
consultas com médicos.
Putin também se reuniu
com atletas paralímpicos
da Rússia e viajou para o
oeste do país, a fim de su-

O Centro de Controle e
Prevenção de Doenças dos
Estados Unidos (CDC) diminuiu o nível de alerta para
viagens ao Brasil por conta
de preocupações com a covid-19 do nível "muito alto"
para o "alto".
Em termos absolutos, o
Brasil é o segundo país com
maior número de óbitos pela
doença, atrás somente dos
Estados Unidos, e o terceiro
em contagem de casos, abaixo
de Estados Unidos e Índia.

pervisionar manobras militares feitas em conjunto
com a Bielorrússia.
O porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, disse a jornalistas que Putin teve contato com várias pessoas de
seu entorno que contraíram
covid-19 e apresentaram
sintomas. "É claro que sabemos quem ficou doente
no entorno do presidente,
e o regime de isolamento
não afeta o trabalho dele",
afirmou Peskov.
"São somente reuniões
presenciais que não ocorrerão por um tempo. Mas
isso não afeta a frequência
delas,e o presidente manterá suas atividades por videoconferência."
Indagado se Putin havia
testado negativo para a covid-19, Peskov respondeu:
"É claro que sim. O presidente está absolutamente
saudável". (ABr)

Em queda

O país, no entanto, tem registrado redução nos núme-

ros da pandemia nas últimas
semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.
A média móvel de mortes diárias nos últimos 14
dias chegou a 535, em comparação com pico de quase
3.000 em abril.
O CDC também orientou
os norte-americanos contra
viagens para Afeganistão,
Albânia, Sérvia, Belize e Lituânia, além de quatro outros destinos.
O nível de orientações
de viagem foi aumentado
para nove destinos para o
nível "muito alto". O CDC

afirmou que os norte-americanos devem evitar viajar
para esses locais, que também incluem Granada, São
Cristovão e Névis, Eslovênia
e Ilhas Maurício.
O CDC também elevou seu
rating para Austrália, Romênia e Etiópia para alto.
O Departamento de Estado
dos EUA também elevou seu
nível paralelo de alerta para
"não viaje" para a maioria
dos países nomeados pelo
CDC nesta segunda-feira. No
dia 31 de agosto, o Departamento de Estado elevara o
Afeganistão para a categoria
"não viaje". (ABr)

EXPRESSA
Portugal suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. Com 80% da população com o ciclo
vacinal completo, ele está prestes a se tornar o país mais
vacinado do mundo. Lisboa tem gradativamente aliviado
as normas de segurança sanitária, mas ainda não suspendeu todas as restrições anticoronavírus como fez a
Dinamarca recentemente. Foram exatos 318 dias – desde
28 de outubro de 2020 – de uso obrigatório de máscaras
nos espaços públicos de Portugal. Não se exige mais proteção bucal e nasal em ruas, parques ou no calçadão da
praia, porém as autoridades recomendam que as máscaras
sigam sendo usadas em locais de aglomeração.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença
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Essência

Rumo ao
inverno sulista

Gramado (RS) é um dos destinos mais procurados nesta época do ano
Lanna Oliveira
Com o fim do inverno se aproximando, os goianos têm procurado cada
vez mais cidades com temperaturas
mais baixas para aliviar o calor que
tem atormentado a capital goiana. Uma
das cidades que mais atraem turistas
nessa época do ano é Gramado (RS), e
por lá o que não falta são atividades
para você tirar os casacos do armário.
O clima e o relevo da Serra Gaúcha,
unidos a uma gastronomia vigorosa
com influência da imigração europeia,
são impulsionados há anos por investimento em estrutura hoteleira, atrações e novidades a cada temporada.
Considerada a capital turística da
Serra Gaúcha, Gramado está a cerca
de 130 km de Porto Alegre e se destaca
por oferecer uma estrutura turística
de fazer inveja a qualquer capital do
Brasil. É um destino para pessoas de
todas as idades, com atrações variadas,
bons hotéis e excelentes restaurantes.
Gramado cresceu através do turismo
e junto com sua vizinha Canela oferece
paisagens belíssimas dentro e fora do
centro urbano. Seja na época em que
florescem as hortênsias, no inverno
ou no período do Natal, quando Gramado fica toda iluminada.
Os aeroportos mais próximos são o
Aeroporto Regional Hugo Cantergiani,
em Caxias do Sul (66 km), e o Aeroporto
Internacional Salgado Filho, em Porto
Alegre (115 km). Dessas cidades é possível
alugar um carro. A partir da capital gaúcha, o caminho mais comum é pela BR116, saindo da via depois de Novo Hamburgo para pegar a RS-239 e, em Taquara,
seguir pela RS-115. Do Aeroporto Salgado
Filho e da Rodoviária de Porto Alegre
saem ônibus da empresa Citral, o percurso leva cerca de duas horas. E ainda
é possível sair da Rodoviária de Caxias.
Para quem está com veículo próprio,
valem alguns avisos: na alta temporada,
o trânsito e a dificuldade de estacionar
podem ser dignos de metrópole. Não há
semáforos e o tráfego é ordenado pelas
rótulas. Ainda existe a possibilidade de
usar Uber, táxi e ônibus circular. Uma
alternativa conveniente é o Bus Tour,
ônibus de dois andares no qual o turista
paga um valor fixo por um período e
pode embarcar e descer em diferentes

A Rua Coberta é um espaço que reúne várias atrações, incluindo o Festival de Cinema
paradas. Ele percorre quase 40 pontos
entre as Gramado e Canela, cobrindo
praticamente todas as atrações.

Para os goianos turistarem

Está em Gramado e ainda não nevou?
Não precisa se preocupar, pois o Snowland, é o primeiro e único parque com
‘neve de verdade’ o ano todo no Brasil.
Em uma área de 16 mil m², sendo 8,1
mil m² dedicados a neve de verdade, os
visitantes encontram muitas opções de
entretenimento, como a pista de patinação no gelo, e a Montanha de Neve.
Dá até para fazer aula de esqui ou snowboard, ver shows de patinação artística
e até dar de cara com o Yeti, mascote do
parque, o adorável homem das neves.
Águas quentes é no Acquamotion,
primeiro parque aquático coberto e temático com águas termais da América
do Sul. Ele conta com águas naturalmente
aquecidas e climatização em todos os
ambientes internos. Além disso, conta
com uma tematização especial, pensada
para trazer as belezas e encantos da
Serra Gaúcha para dentro do parque
com personagens que encantam crianças
e adultos. Os visitantes podem se divertir
e conhecer a história de ‘Ales - o Guardião
do Globo do Tempo e seus irmãos’, os
guardiões das estações do ano.
Um dos pontos mais belos e turísticos
de Gramado é o Lago Negro. Um lugar
delicioso para uma caminhada ou para
ver o entardecer. Além disso, é comum
as pessoas irem para passearem de pedalinhos. A rua Emilio Sorgetz, conhecida

como Rua Torta é outro ponto turístico
muito visitado na cidade e lembra a famosa Lombard Street, na Califórnia. A
Rua Torta chama muito a atenção dos
turistas pelo seu formato sinuoso e também pelos lindos canteiros floridos. Vale
a pena dar uma voltinha e tirar uma
linda e divertida foto no local.
Localizada no centro da cidade, ao
lado da Igreja Matriz e do Palácio dos
Festivais, a Rua Coberta é um espaço
que reúne restaurantes, lojas e cafeterias. É palco de apresentações culturais
e de vários eventos, incluindo o Festival
de Cinema, então vale a visita. Lugar
que também vale a vista é a Fonte do
Amor Eterno. Localizada entre a Igreja
Matriz São Pedro e o Boulevard São
Pedro ela chama atenção por sua dezena de cadeados coloridos que a deixam ainda mais charmosa. Local de
encontro dos mais apaixonados, onde
eternizam o seu amor.
E por fim, para encarar o frio e ter
disposição para tantos passeios nada
melhor que uma boa refeição quentinha,
não é mesmo? E estando em Gramado,
não dá para deixar de se deliciar com
um tradicional café colonial, tão típico
da região. O Café Colonial Bela Vista foi
inaugurado em 1972 e desde então, recebe milhares de turistas para saborear
diversas receitas. Ao todo, são 80 delícias
servidas à mesa como pães, tortas, bolos
de diferentes sabores, chocolate quente
e muito mais. Agora é só aproveitar as
dicas e marcar a data da viagem. (Lanna
Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Poesia e
conversa
Nova edição do 'Roda de Leitura'
aborda poemas de Lívia Natália
sobre as forças naturais em
perspectiva feminista
Elysia Cardoso
O Itaú Cultural realiza
nesta quarta-feira (15), às
17h, um novo encontro da
programação Roda de Leitura. Desta vez, a atividade
tem como guia a poesia da
escritora baiana Lívia Natália. São dela os poemas
‘Água Negra’ e ‘Sometimes’,
que conduzem esta conversa virtual aberta ao público,
mediada pela poeta Ana Estaregui e pela professora
Renata Pimentel, consultoras da programação.
Nesta rodada da poesia,
os textos de Lívia seguem a
linha criada pela escritora,
cuja obra fala do corpo da
mulher e os seus ciclos, assim como os elementos ligados ao candomblé e à relação com a água em suas
mais variadas formas: mar,
rio, chuva, correnteza e maresia. Esse olhar feminista
e afrocentrado estão em
Água Negra e Sometimes,
nos quais as forças naturais
da água e do vento são apresentadas como entidades
vivas e ativas, influenciando
desde estruturas concretas,
como o corpo, paredes e
colinas, até outras subjetivas, entre elas os desejos, a
tarde e a sociedade.
Os encontros quinzenais
do Roda de Leitura têm
como proposta promover
um momento de troca e fruição entre interessados por
leitura residentes em diferentes partes do país e com
experiências distintas no ato
de ler. Os textos a serem
trabalhados são escolhidos
a partir do acervo da Biblioteca Itaú Cultural sempre
alternando entre os gêneros
de prosa e poesia e ficam
disponíveis aos participantes
uma semana antes do encontro, por meio de inscrição
na plataforma Sympla.

Sobre a autora

Lívia Natália é baiana
de Salvador. Tem pós-doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade
de Brasília (UnB) e é Doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA),
onde é Professora Associada do Setor de Teoria
da Literatura. Coordena o
grupo de pesquisa Corpus
Dissidente e é tutora do
grupo do Programa de
Educação Tutorial (PETLetras) e tem pesquisas
desenvolvidas nos campos
da Teoria da Literatura
para Literaturas Negras e
Pensamento Decolonial.
É autora de seis livros
de poesias publicados, sendo dois deles premiados:
‘Água Negra’ (Prêmio Banco Capital de Poesia, 2010),
‘Correntezas e Outros Estudos Marinhos’ (Editora
Ogum’s Toques Negros,
2015), ‘Água Negra e Outras
Águas’ (Ed. Caramurê,
2016), ‘Dia Bonito pra Chover’ (Prêmio APCA de Melhor Livro de Poesia/ Ed.
Malê, 2017), ‘Sobejos do
Mar’ (Ed. Caramurê, 2017)
e ‘As Férias Fantásticas de
Lili’ (Ciclo Contínuo, 2018),
seu primeiro livro infantil,
que narra uma história mágica em verso. Teve, ainda,
um poema escolhido pela
cantora e escritora Adriana
Calcanhotto para a antologia ‘É Agora Como Nunca’
(Ed. Cotovia/Portugal e
Companhia das Letras,
2017), de autoria da artista.
(Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Roda de Leitura – Poesia:
Lívia Natália
Quando: quarta-feira (15),
às 17h
Onde: via Zoom (Inscrições pelo site sympla)

LIVRARIA
t

Raízes judaicas
do cristianismo
Getúlio Cidade apresenta relação intrínseca da igreja
gentílica com o judaísmo no lançamento 'A Oliveira Natural'
A melhor maneira de conhecer a fé
cristã é remontar às próprias origens.
Mais precisamente ao século I, período
de formação da igreja. Ao beber desta
fonte, o escritor e tradutor Getúlio Cidade resgata e confirma a intrínseca
ligação do cristianismo com o judaísmo,
conteúdo agora revelado em 'A Oliveira
Natural – As Raízes Judaicas do Cristianismo', publicado pela PoD Editora.
A obra resulta de uma extensa pesquisa que ultrapassa duas décadas e
inclui estudos sobre o hebraico bíblico
e moderno na Rosen School of Hebrew,
em Israel. Além dos ensinamentos da
Bíblia Sagrada, o autor carioca baseou-se em fontes históricas, acadêmicas e em referências da literatura
rabínica. Por isso, já nas primeiras
páginas elucida as intenções ao abordar a cultura judaico-cristã.
Dividido em dois livros, este primeiro volume apresenta o começo da
mescla de crenças ao explorar o relacionamento entre judeus e gentios ao
longo da história. Um dos capítulos
mostra Jesus como judeu em todos os
aspectos da vida, do nascimento à morte. Outra figura importante é o rabino
Paulo, responsável por legar mais da
metade dos títulos do Novo Testamento
por intermédio de suas cartas às igrejas
no primeiro século.
A obra também adentra nas festas
bíblicas, chamadas nas Escrituras Sagradas de Festas do Senhor, especificamente as que ocorrem na primavera de Israel - Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes –, com detalhamento em profundidade raramente
encontrada. Getúlio Cidade mostra
a Páscoa como realmente foi concebida, desde a primeira noite, por ocasião da saída do Egito, cerca de 1300
a.C, até a última ceia.
A Oliveira Natural apresenta um
conteúdo inédito e é um dos poucos livros em língua portuguesa que abordam, de forma didática, o
tema com profundidade histórica e detalhada. Ao recordar as
palavras do apóstolo
Paulo referindo-se a Israel no título da obra, o
autor contribui para revelar as origens judaicas
que nutrem e enobrecem
a fé cristã, fato muitas vezes
negligenciado.

Getúlio de Alvarenga Cidade dedica-se,
há mais de vinte anos, a estudar as
raízes judaicas do cristianismo

Sobre o autor

Getúlio de Alvarenga Cidade
é cristão, tradutor e natural da
cidade do Rio de Janeiro, onde
dedica-se, há mais de vinte anos,
a pesquisar e a estudar as raízes
judaicas do cristianismo, o que o
conduziu a uma estreita ligação com
Israel, seu povo e sua cultura, incluindo o aprendizado do hebraico
bíblico e moderno.

NOTA AO LEITOR
Lívia Natália é autora de seis livros de poesias

t

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

RESUMO de NOvelas
t
Malhação - Sonhos
dandara confidencia a Mari
que acredita que esteja grávida. Gael descobre que Wallace e Karina estão inscritos
no campeonato Warriorssem
a sua aprovação. Bianca decide reassumir seu papel de Julieta no espetáculo da Ribalta
e henrique comemora. Gael
confronta lobão e Karina afirma que está preparada para
disputar o campeonato. Wallace se prepara para pedir a
permissão de Gael para lutar.
lobão provoca Gael, que agride o rival e acaba sendo detido pela polícia. Gael percebe
que lobão armou para ele.

Nos Tempos do Imperador
pedro vai atrás de luísa.
pilar flagra samuel com luísa
e estranha a proximidade. samuel e luísa tentam despistar
pilar. Tonico explica a Nélio
seu plano para atrapalhar pilar. Todos se preparam para
a cerimônia de posse dos deputados. pilar discute com samuel. dolores admira a irmandade das princesas. pilar
apresenta samuel a dolores.
lota e Batista importunam
Teresa. Tonico provoca pedro,
que percebe seus planos. dolores segue as orientações de
Tonico e inventa uma mentira
para pilar sobre samuel.

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 lembranças. 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.
No palácio, o empenho de José
chama atenção. Judá é recebido por hirá. asenate arma um
plano para rever José. hirá faz
um acordo.

Coração Indomável
lucia diz a Miguel que o irmão de eusebio voltou em
busca de vingança pela morte
do irmão. José antonio diz a
Maricruz que Otávio se casará
com simone. Maricruz responde que estará presente nesta
cerimonia. esther diz a lina
que está grávida. Ofelia entrega a Otávio uma carta de
Maricruz e diz que simone
não pode lê-la. Otávio lê a carta na qual Maricruz exige ser
convidada para o casamento.
em uma loja em Ilha dourada,
lucia observa várias reportagens de jornais e lembra do
que aconteceu com eusébio.

Império
Jesuína faz um telefonema
e avisa sobre a visita do Comendador. Xana não gosta do
futuro pai adotivo de luciano.
Xana se surpreende com aline.
helena pede para encontrar
Érika. Orville tem um mau
pressentimento sobre o leilão.
José alfredo avisa a Maria Ísis
que se esconderá em sua casa.
Maria Clara desdenha os desenhos de amanda. antônio
comenta com vicente que está
interessado em Naná. Carmem ouve helena conversar
com salvador. Marta começa
sua entrevista com Téo. Cristina volta de viagem.
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AGENDA CulTuRal
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia promete boas parcerias.
Mas é importante tomar cuidado
com promessas exageradas, inclusive no trabalho. Manter o
equilíbrio é indicado. saiba ser
flexível, mas um excesso de passividade pode ser ruim. a popularidade no trabalho está alta.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Quanto mais tiver seu dia planejado e uma visão estratégica
com disciplina, mais seu dia terá
avanços. É importante estabelecer prioridades senão, poderá
perder seu foco, fazer mil coisas
e não chegar a lugar nenhum. É
importante cuidar da sua saúde.

3

Espetáculos da 12ª edição do Circuito Sesc de Artes seguem em cartaz
nhante não paga ingresso).
a brincadeira no balão giratório e nas mesinhas de atividades é gratuita.
Aula Magna do CAU/GO
O Cau/GO realiza nesta
quarta-feira (15), aula Magna
com os representantes do
escritório Bloco arquitetos,
de Brasília (dF). daniel Mangabeira, henrique Coutinho
e Matheus seco compartilharão com estudantes, pro-

fessores, profissionais e demais interessados sua larga
e reconhecida experiência
no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, a partir
das 19h, pelo Youtube do
Conselho. haverá emissão
de certificado. Quando: quarta-feira (15). Onde: YouTube
(Cau / GO). horário: 19h.
Carreiras e profissões
a partir de hoje (14), o

Centro universitário Facens
promove o plug In Carreiras e profissões, um evento
online com especialistas
do mercado nacional, que
tem como objetivo a instrução da escolha e construção de uma carreira de
sucesso. as atividades serão gratuitas e abertas ao
público. as inscrições e o
acesso para todos os painéis estão disponíveis no
site:(plugin.facens.br/).

Série ‘Os Mosqueteiros’ acompanha
busca pelas joias da coroa britânica
A TV Brasil revela as emoções do quarto episódio inédito do seriado Os Mosqueteiros que aborda o roubo
das joias da coroa britânica
nesta quarta (15), às 22h30.
O quarteto precisa recuperálas já que o futuro da monarquia está em jogo. Os mosqueteiros devem se esforçar
para reaver todas as peças.
A trama ficcional inspirada na obra do romancista
francês Alexandre Dumas
tem janela semanal nas noites
de quarta-feira na telinha da
emissora pública na televisão
aberta. A terceira e última
temporada da série de dramaturgia Os Mosqueteiros
também pode ser conferida
no aplicativo TV Brasil Play.
Em sua viagem a Paris,
a rainha da Inglaterra, Hen-

Quarteto deve reaver preciosidades que foram roubadas
rietta Maria, esposa de Carlos I e também irmã do rei
Luís XIII, da França, é roubada. O ladrão leva as joias
da coroa britânica que precisam ser vendidas para fi-

nanciar as forças armadas
da Inglaterra.
O seriado britânico de drama e ação Os Mosqueteiros é
uma das atrações do horário
nobre da TV Brasil com suas

três temporadas exibidas pela
emissora pública na faixa de
programação noturna. Ao
todo, o canal mostra semanalmente cada um dos 30
episódios da produção de dramaturgia da BBC, às quartas,
às 22h30, com exclusividade
na televisão aberta. O conteúdo também está no aplicativo TV Brasil Play.
Ambientada na Paris do
século XVII, a série é baseada
na obra do romancista francês Alexandre Dumas. O mote
da trama de Os Mosqueteiros
é a irmandade existente entre
D'Artagnan (Luke Pasqualino), Athos (Tom Burke), Porthos (Howard Charles) e Aramis (Santiago Cabrera), além
dos seus papéis como heróis
em uma sociedade completamente sem lei.

CELEBRIDADES
Evaristo Costa avalia demissão da CNN Brasil
evaristo Costa falou sobre
a sua saída da CNN Brasil. No
dia 3 de setembro, o jornalista
afirmou que ficou sabendo
da demissão ao voltar das férias, assistindo intervalo comercial da emissora. "eles foram extremamente deselegantes e despreparados durante o distrato. Fui surpreendido por quem não esperava
ser surpreendido, considero
uma sabotagem. Mas quem
levou o tiro no pé pela atitude
foram eles mesmos. eu optei
pela verdade", disse ao colunista de Tv daniel Castro. (patrícia dias, purepeople)
Rafaella Santos defende irmão, Neymar, em briga
com atriz Patricia Pillar
Rafaella santos defendeu
Neymar Jr. após atacante do
psG ser criticado por patricia
pillar na internet. segundo a
atriz, foi "lamentável" o craque
falar em passar pelé na artilharia da seleção brasileira
enquanto o ex-jogador está
internado. ele tem 69 gols,
enquanto o rei do futebol tem
77. a irmã do atleta, dono de
um helicóptero avaliado em

15

HORÓSCOPO
t

Circuito de artes
O #emCasaComsesc
continua apresentando a
programação do Circuito
sesc de artes 2021 - praças
digitais.hoje (15), será apresentada a montagem 'O
Que seria de Nós sem as
Coisas que Não existem', às
19h. Na peça do lume Teatro com direção de Norberto
presta, três chapeleiroscientistas aposentados, ajudados por um jovem aprendiz, se reúnem na madrugada silenciosa de uma antiga fábrica para construir
o 'chapéu perfeito'. Quando:
quarta-feira (15). Onde:
(youtube.com/sescsp). horário: 19h.
Espaço Mundo Bita
O Goiânia shopping segue com a atração inédita
infantil espaço Mundo Bita.
Nesta segunda o público poderá desfrutar da maior rodagigante indoor do Brasil (10
metros de altura), além de
balão giratório e mesinhas
de atividades. O ingresso
para a roda-gigante custa R$
30 a cadeirinha para duas
pessoas. Crianças menores
de 12 anos deverão estar
acompanhadas de um responsável adulto (o acompa-

n

Tadeu Schmidt é aprovado por
anunciantes para substituir
Tiago Leifert no 'BBB 22'
Tadeu Schmidt está
cada vez mais em alta
para comandar o ‘BBB 22’
a partir de janeiro com a
saída de Tiago Leifert da
Globo. O Purepeople antecipou que o atual apresentador do ‘Fantástico’,
onde está desde 2013, é o
mais cotado para assumir
o reality. Já aprovado também na web, o jornalista
agora tem ainda o apoio
do mercado publicitário,
que viu com bons olhos a
indicação de Tadeu para
a vaga. Segundo o portal
‘Notícias da TV’, a Globo
segue sem pressa para
anunciar o substituto de
Tiago. Marcos Mion também é cotado e pode receber R$ 1,5 milhão se for
R$ 50 milhões, mandou um
recado para a artista no Instagram. "acho que você tem
que ver de novo a entrevista,
minha senhora", escreveu a

o escolhido. A emissora
carioca recebeu um aceno
positivo de quatro empresas que anunciaram no
‘BBB 21’ em relação ao
nome de Tadeu, definido
pelo público como "querido", "simpático" e "agradável". (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
influencer, ao compartilhar
um print da discussão entre
Neymar e patricia. Os tuites
de patricia foram publicados
logo após entrevista de Ney-

mar depois da vitória do Brasil
contra o peru, na última quinta-feira (9). O atleta afirmou
que "se deus quiser e tudo
caminhar bem, vai ser uma
honra passar o pelé". (patrícia
dias, purepeople)
Letícia Bufoni vaza número
de Ítalo Ferreira e pede
desculpas com “Te amo”
letícia Bufoni, que já criou
polêmica anteriormente por
trocar farpas com Gabriel Medina e Yasmin Brunet, voltou
a virar assunto no Twitter. a
skatista postou uma foto na
rede social ligando para Ítalo
Ferreira, medalha de ouro
nas Olimpíadas. Na imagem,
a atleta sem querer vazou o
número do amigo. ela apagou o tweet na sequência,
mas o estrago já tinha sido
feito. algumas horas mais
tarde, Ítalo Ferreira entrou
no Twitter para agradecer as
mais de 600 mensagens recebidas em seu telefone, mas
contando que precisou trocar
de número. Bufoni, por sua
vez, ligou para o amigo e pediu desculpas carinhosamente: "Te amo, desculpa", escreveu a skatista. (Igraínne
Marques, purepeople)

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
pode ser um dia de resoluções
e conclusões. existe harmonia e
boas trocas no seu dia. além disso,
pode ser um dia de diversão e
comemorações ao lado de pessoas queridas. existe motivação
e muita criatividade. Bom dia para
ensinar algo que sabe a alguém.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia tem uma energia de
saudosismo. Tome cuidado com
as emoções mais densas. Mágoas
ou desapontamentos podem
acontecer. Tome cuidado com
brigas, porque elas podem te levar a um isolamento. você pode
viver um rompimento afetivo.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia traz novas ideias e seria
importante se abrir a elas: você
pode aprender coisas novas que
tragam novos caminhos. O dia
tem agito e dispersão. É importante ordenar suas tarefas para
não se perder em meio a elas.
cuidado com a falação excessiva.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
O dia traz amor e romances,
além de bom avanço no trabalho.
você pode iniciar um trabalho
novo, que trará contentamento,
ou pode ganhar um aumento.
Bons ganhos e realização estão
na ordem do seu dia. Mantenha
uma postura de autovalorização.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
seu dia tem movimento e
avanços, mas é importante manter uma postura de ação prática
e direta em seus objetivos, sem
procrastinar. É um dia em que
vale a pena manter sua disposição
e sua paciência, principalmente
em relação às outras pessoas.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
seu poder de transformar suas
ideias em ações produtivas é grande neste dia. você pode estar inspirado e com bastante magnetismo. O dia pode trazer boas trocas
ou bons negócios. É um dia em
que você deve transformar seu
conhecimento em ideias práticas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
sua energia está alta e você
deve aproveitar esse impulso para
iniciar o que for necessário. você
pode mudar de trabalho ou conquistar bons resultados a partir
de uma iniciativa corajosa. Cuidado
com exageros. excessos serão considerados riscos desnecessários.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
O dia pode trazer dispersão,
imaginação e confusão de sentimentos. Tome cuidado com desejos excessivos. saiba usufruir
as coisas com moderação. É importante cuidar da saúde e das
finanças. as relações podem ser
mais desafiadoras neste dia.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia pode trazer recompensas e abundância, mas é preciso
ter foco, disciplina e uma visão
mais prática das coisas. Os diálogos sinceros acontecerão e serão
benéficos para as relações, principalmente no trabalho.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O dia pode trazer a coragem
para encerrar um ciclo. Tome cuidado com a dificuldade de impor
limites, porque você pode perder
muita energia tentando abraçar
o mundo. além disso, você pode
receber notícias difíceis de digerir.
Tome cuidado com a negação.
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Essência

Uma ameaça silenciosa
Especialista alerta sobre
linfomas, doença possui dois
tipos e Dia Mundial da
Conscientização é hoje (15)
Elysia Cardoso
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que mais de
15 mil casos de linfoma tenham
sido diagnosticados no Brasil,
em 2020, entre Hodgkin ou
não-Hodgkin, com aproximadamente cinco mil óbitos ocasionados pela doença. Linfoma
é o nome de um conjunto de
cânceres que afetam o sistema
linfático, composto por órgãos,
vasos, tecidos linfáticos e pelos
linfonodos, que se distribuem
em posições estratégicas do
corpo para ajudar na defesa
contra infecções. Esse sistema
produz e transporta os glóbulos
brancos, células que combatem
as infecções e participam do
sistema imunológico.
O linfoma ocorre quando
as células normais do sistema
linfático sofrem mutações e
passam a se multiplicar sem
parar, disseminando-se pelo
organismo e se dividem em
dois tipos: linfoma de Hodgkin
(LH) e linfoma não-Hodgkin
(LNH). Ambos apresentam
comportamentos, sinais e graus
de agressividade diferentes.
A principal diferença está
nas células doentes: o LH é
caracterizado pela presença
de células grandes e facilmente identificáveis no linfonodo acometido. Já o LNH
não tem um perfil celular característico e possui vários
subtipos. Para alertar a população sobre a doença, 15

de setembro é considerado o
Dia Mundial da Conscientização sobre Linfomas.
O hematologista Adriano
Arantes (CRM 12367/GO), que
atende no centro clínico do
Órion Complex, esclarece que
apesar dos dois tipos existentes
de linfoma, os sintomas podem
ser semelhantes. “Como o aumento de gânglios linfáticos,
perda de peso, febre e sudorese
noturna. Além de aumento de
órgãos como baço e fígado”,
detalha ele, afirmando que alguns diagnósticos podem demorar. “Paciente demoram a
perceber ou procurar o hematologista pois podem estar assintomáticos. Pode-se fazer ainda um diagnóstico diferente,
para doenças infecciosas, inflamatórias e neoplasias de outras origens”, conta.

Possibilidades de cura

Infelizmente, essa não é uma
enfermidade que é possível se
prevenir. “Não existe prevenção
para linfomas, embora sabemos
que algumas doenças como HIV
aumentam em várias vezes a
chance de se ter linfoma. O importante é conhecer sobre a
doença e procurar um hematologista caso perceba aumento
de gânglios (ínguas), perda de
peso, febre de causa desconhecida ou suores noturnos”, explica o especialista, revelando
que a doença pode ser curada.
“É possível cura, principalmente com os linfomas de Hodgkin

Adriano Arantes explica que não há prevenção para os linfomas, mas a doença pode ser curada
e os linfomas não Hodgkin difuso de grandes células B. Os
tratamentos dependerão do
subtipo associados a características clínicas do paciente
como idade, comorbidades,
disfunções orgânicas”.
Adriano Arantes ressalta
que linfoma não Hodgkin é
mais comum que o linfoma

de Hodgkin. “O linfoma não
Hodgkin não é uma doença,
mas uma categoria de câncer
com alguns subgrupos divididos, primordialmente, em
tipo agressivo ou indolente.
A incidência aumenta com a
idade, a média é de 67 anos”.
Sobre o outro tipo o médico
salienta. “O linfoma de Hodg-

kin pode acometer tanto
crianças como adultos, mas é
mais comum no início da idade adulta, especialmente na
faixa dos 20 anos. O risco de
linfoma aumenta novamente
após os 55 anos. Em geral, a
idade média do diagnóstico é
39 anos”, afirma o hematologista. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
19h10, 21h40. Cinemark passeio das Águas: 13h50, 14h35,
18h40. Kinoplex Goiânia: 19h10.
Cineflix aparecida: 17h, 19h10.
Cineflix Buriti: 16h50, 19h20.

ESTREIAS
Maligno (Malignant, 2021,
eua). duração: 1h51min. direção: James Wan. elenco: annabelle Wallis, Maddie hasson,
George Young. Gênero: Terror,
suspense. em Maligno, Madison (annabelle Wallis) passa
a ter sonhos aterrorizantes de
pessoas sendo brutalmente
assassinadas. ela acaba descobrindo que, na verdade, são
visões dos crimes enquanto
acontecem. aos poucos, ela
percebe que esses assassinatos estão conectados a uma
entidade do seu passado chamada Gabriel. para impedir a
criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e
enfrentar seus traumas de infância. Cinemark Flamboyant:
14h40, 16h15, 17h50, 18h25,
19h, 20h50, 21h10, 21h50. Cinemark passeio das Águas:
15h10, 17h55, 20h40, 21h40.
Kinoplex Goiânia: 14h10,
16h40, 20h50. Cineflix aparecida: 15h45, 16h45, 18h10,
19h10, 20h35, 21h35.
EM CARTAZ
Nasce Uma Estrela (a star Is
Born, 2018, eua). duração:
2h16min. direção: Bradley
Cooper. elenco: lady Gaga,
Bradley Cooper, sam elliott.
Gênero: drama, romance. em
Nasce uma estrela, Jackson
Maine (Bradley Cooper) é um
cantor no auge da fama. um
dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar
para beber algo. É quando conhece ally (lady Gaga), uma
insegura cantora que ganha
a vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta
pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de
suas asas. ao mesmo tempo

em que ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise
pessoal e profissional devido
aos problemas com o álcool.
Cinemark Flamboyant: 21h.
Shang-Chi e a Lenda dos Dez
Anéis (shang-Chi and the legend of the Ten Rings, 2021,
eua). duração: 2h12min. direção: destin daniel Cretton.
elenco: simu liu, Tony leung
Chiu-Wai, awkwafina. Gênero:
ação, fantasia. em shang-Chi
e a lenda dos dez anéis, acompanhamos a história de shangChi (simu liu), um jovem chinês
que foi criado por seu pai em
reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. entretanto, quando ele tem a chance
de entrar em contato com o
resto do mundo pela primeira
vez, logo percebe que seu pai
não é o humanitário que dizia
ser, vendo-se obrigado a se
rebelar e traçar o seu próprio
caminho. Cinemark Flamboyant: 14h50, 15h, 15h30,
16h20, 16h55, 17h30, 18h,
18h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30.
Cinemark passeio das Águas:

Em 'A lenda de
Candyman', um
pintor promissor
luta para se manter
relevante e busca
inspiração na lenda
urbana
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,

Patrulha Canina: O Filme (paw
patrol: The Movie, 2021, eua).
duração: 1h26min. direção: Cal
Brunker. elenco: Iain armitage,
Marsai Martin, Yara shahidi.
Gênero: animação, família,
aventura, comédia. patrulha
Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a spin Master em parceria com a paramount pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando
desastres na pequena cidade
onde moram. Cinemark Flamboyant: 13h20, 14h25, 16h,
16h50, 17h35. Cinemark passeio das Águas: 13h30, 14h40,
15h10, 15h40, 16h55. Kinoplex
Goiânia: 14h50, 16h50, 18h50.
Cineflix aparecida: 14h20,
15h20, 16h20, 17h20, 18h20,
19h20. Cineflix Buriti: 16h, 19h.
Pedro Coelho 2 - O Fugitivo
(peter Rabbit 2: The Runaway,
2021 eua). duração: 1h33min.
direção: Will Gluck. elenco:
Rose Byrne, domhnall Gleeson,
david Oyelowo. Gênero: Comédia, aventura, família. em
pedro Coelho 2: O Fugitivo,
Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro
decide se aventurar para além
do jardim, encontra um mundo
onde não é mais o protagonista
rebelde e suas travessuras não
são admiráveis. agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento. Cineflix aparecida:
14h, 15h. Cineflix Buriti: 14h45.
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Negócios
A data pode
representar uma
nova opção para
comprar com bons
preços, além do Dia
da Mães, dos
Namorados, ou da
Black Friday.

Dia do Cliente traz oportunidades
de vendas em setembro

Wesley Costa

Em 2020, a data
trouxe bons resultados para o comércio varejista nacional. Expectativa
se repete para 2021
Ícaro Gonçalves
Criado para celebrar a importância dos consumidores
para os diferentes mercados,
o Dia do Cliente é comemorado anualmente no Brasil
neste dia 15 de setembro. A
data tem ganhado cada vez
mais destaque nos últimos
anos como uma oportunidade
para comerciantes criarem
campanhas atrativas que conquistem novos clientes, ou
mesmo para fidelizar os laços
com os antigos.
A comemoração é uma
criação brasileira e existe desde 2003. Diferente do Dia do
Consumidor, celebrado em 15
de março e com foco na conscientização dos direitos do público, o Dia do Cliente é voltado para estratégias de comercialização, além de auxiliar
nas vendas no mês de setembro, considerado comercialmente fraco por estar entre o
Dia dos Pais (14 de agosto) e o
Dia das Crianças (12 de outubro). Desde 2019, a data ainda
ganhou a companhia da Semana do Brasil, ação criada
pelo Governo Federal para
movimentar o varejo durante
a semana da Independência.
Segundo a Associação Comercial, Industrial e de Ser-

viços do Estado de Goiás
(Acieg), a data é uma importante ocasião de valorização
do consumidor goiano. “Uma
economia que tem um consumidor forte e consciente
simboliza crescimento não
apenas do comércio como
também da indústria e do setor de serviços. O consumidor
é o motor da economia, por
isso enxergamos que a boa
experiência ao consumidor
deve ser garantida todos os
dias do ano, e essa é uma data
que reforça ainda mais a importância da satisfação e valorização do consumidor”,
afirmou a associação em nota.
Em 2020, a data trouxe
bons resultados para o co-

mércio varejista nacional. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o mês de setembro daquele ano registrou aumento de 0,6% nas
vendas quando comparadas
ao mês anterior, mesmo com
os impactos econômicos trazidos ao mercado pela pandemia de Covid-19. As principais atividades beneficiadas envolviam a venda de livros, jornais, revistas e artigos de papelaria (8,9%); combustíveis e lubrificantes
(3,1%); artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos e de
perfumaria (2,1%); equipamentos e materiais para escritório, informática e comu-

nicação (1,1%) e móveis e
eletrodomésticos (1,0%).
Nas vendas online, ou ecommerce, o resultado não
foi diferente. Segundo pesquisa do instituto Social Miner, nos 15 primeiros dias de
setembro de 2020 houve um
aumento de 52% no número
de compras via internet em
relação ao mesmo período do
ano anterior. Em todo o país,
o faturamento total das lojas
online no período foi de R$
5,3 bilhões.
Os números do ano passado embalam expectativas
de comerciantes goianos por
bons resultados para 2021,
mesmo que o Dia do Cliente
ainda não seja tão conhecido
pelo público consumidor
como outras datas tradicionais. Ainda na pesquisa da
Social Miner, 45% dos consumidores revelaram que tem
a intenção de ir até as lojas
físicas para saber sobre possíveis ofertas. O estudo apontou ainda que 39% querem
utilizar seus programas de fidelidade e outros 71% irão
atrás de itens de necessidades
com melhores preços.

Boas estratégias para o dia

Embora os setores comerciais ainda não possuam a tradição de fazer grandes comemorações ou ações de marketing para a data, estratégias

comuns podem ser usadas para
atrair a atenção do público e
garantir boas vendas, sem deixar a data passar em branco.
Ações especiais de marketing nas redes sociais, como
descontos ou sorteios demandam pouco investimento e
costumam trazer resultados,
aumentando ainda a visibilidade e o engajamento das
marcas em meio às redes.
Nestes casos, campanhas no
Instagram ou Youtube costumam ser as mais comuns.
Outra prática comum é oferecer brindes para os pedidos
feitos na data. Podem ser pequenos mimos ou uma amostra grátis de um produto oferecido pela loja ou pelo site.
Há ainda as marcas que promovem concursos e enquetes,
compartilham depoimentos e
fotos de compradores satisfeitos. Ações como essas contribuem para a construção de
um maior vínculo afetivo entre consumidores e marcas,
além, é claro, de melhores resultados financeiros.
Se para os comerciantes o
Dia do Cliente é uma oportunidade de se aproximar dos
consumidores, para os clientes a data pode representar
uma nova opção para comprar com bons preços, além
do Dia da Mães, dos Namorados, ou da Black Friday. (Especial para O Hoje)

