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'Desencontros de amor'
é livro inspirado nas
experiências da autora
Livraria 14

Ministério mantém
previsão da economia
em 5,3% este ano
Economia 4

STJ nega habeas corpus 
a promotor de justiça
acusado de matar esposa
Jurídica 10

Relatório de OS alvo
da polícia tramita na
Assembleia de Goiás
Xadrez 2

Profissionalização
reduz rotatividade

de funcionários
Empresas investem em cursos e
profissionalização para reduz
trocas constantes de funcionários.
Medida auxilia ainda em maior
rendimento e desenvolvimento
de habilidades. Negócios 17

Fora de casa, 

Vila Nova enfrenta
o Coritiba
Pela 24ª rodada da Série B, o
time comandado pelo técnico
Higo Magalhães encara o líder
da competição e tenta manter
sua sequência positiva.
Esportes 8

Goiás manterá inalterada a vaci-
nação contra a Covid-19 em ado-
lescentes de 12 a 17 anos. A deci-
são foi comunicada  pela Secre-
taria Estadual de Saúde após o
Ministério da Saúde recomendar
que apenas adolescentes sem co-
morbidades sejam vacinados.
Cidades 10

MS contraindica,
mas Goiás
segue vacinando
adolescentes

as fraudes financeiras com
bitcoins e a necessidade 

da punição exemplar

Jorge CaLazans

Opinião 3

Pandemia alarga
desigualdade
entre regiões
O afrouxamento das medidas
mais duras de distanciamento
social trouxe uma reação da ati-
vidade econômica, mas esta veio
acompanhada de uma elevação
dos custos em toda a economia.
Economia 4

MDB encaminha
Daniel Vilela na
vice de Caiado
Em reunião no final da tarde
desta quinta-feira (16), a maioria
da executiva estadual do MDB
defendeu Daniel Vilela como
candidato a vice na chapa de
Ronaldo Caiado (DEM). Política 5

Ventos e redemoinhos
dificultam combate a
incêndio na Chapada
Mais de 150 profissionais, entre militares, funcio-
nários do ICMBio e brigadistas voluntários, atuam
na operação de combate ao incêdio que já consumiu
mais de 10 mil hectares na na Chapada dos Veadei-
ros. Segundo osbombeiros, a suspeita é de que o
incêndio tenha começado na trilha que dá acesso

ao Vale da Lua. O combate ao incêndio é feito por
meio de sopradores, abafadores e bombas costais.
O grupo atua na região da Serra do Segredo e entre
o Vale da Lua e o Parque Estadual Águas do Paraíso.
A suspeita é de que o incêndio tenha começado na
trilha que dá acesso ao Vale da Lua. Cidades 11

Linha de fogo de mais de 8 quilômetros avança para o Vale

Enel defende
uso inteligente
da energia
Presidente da Enel Goiás destacou
que pequenas economias são fun-
damentais. “É muito cedo para
sinalizar que será uma crise de
poucos meses, os reservatórios
ainda estão muito baixos”.
Política 6

Câmara aprova
MP dos fundos
constitucionais 
Os fundos fomentam o desen-
volvimento do Norte (FNO), do
Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste
(FCO). A proposta permite apoio
a concessões públicas e parcerias
público-privadas da União.
Política 2

Segundo o CBM, há uma linha de fogo de mais oito quilômetros que avança pela região do Parque

Cidade enfrenta seca extrema, mas
tempo chuvoso - como o previsto para co-
meçar na segunda quinzena de outubro
- contribui com alagamentos. Cidades 9

Próximo à estação de
chuvas e os bueiros

continuam entupidos 

Jota Eurípedes



Raphael Bezerra

O senador goiano Jorge Kajuru (Podemos) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE) protocolaram um mandado
de segurança no Supremo Tribunal Federal exigindo
que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP) marque a sabatina e
André Mendonça. O ex-advogado da União foi indicado
ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido),
mas o senador protela a reunião. O presidente do
Senado acrescentou que vai procurar o colega para
uma definição sobre o assunto.

“Diante do adequado cumprimento da formalidade
constitucionalmente prevista de indicação de nome pelo
Presidente da República para ocupar vaga aberta na Su-
prema Corte, todos os meios idôneos ao alcance dos Se-
nadores já foram devidamente utilizados para que o
atual Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre,
pautasse referida indicação para a correspondente apre-
ciação de seus membros”, diz o pedido.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), minimizou nesta quinta-feira (16) a demora do
presidente da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP),
em marcar a sabatina de André Mendonça no cole-
giado. (Especial para O Hoje)
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Kajuru vai ao
STF para marcar
sabatina de
André Mendonça

Relatório de Organização Social
alvo da polícia tramita na Alego 

Alvo de operação da Polícia Civil, por suspeita
de desvio de ao menos R$ 6 milhões, em esquema
criminoso na gestão do hospital estaduais, a orga-
nização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospi-
talar (IBGH) teve o seu relatório de execução do
contrato de gestão do Hos-
pital Estadual de Pirenó-
polis aprovado pela Co-
missão de Monitoramen-
to e Avaliação dos Con-
tratos de Gestão da Se-
cretaria Estadual de
Saúde. Apesar de ressal-
vas, a Comissão acatou
justificavas da OS, refe-
rente ao período de setem-
bro de 2019 a fevereiro
de 2020. Nesse perío-
do, o IBGH recebeu
do Estado R$ 14,61 mi-
lhões. O relatório, assinado
pelo secretário Ismael Ale-
xandrino, tramita na Alego,
com parecer pela aprovação. 

Surpresa  
No momento em o deputado Vinícius Cirqueira

(Pros) participava da reunião da CCJ, a Alego recebia
notificação do Tribunal Regional Eleitoral para afasta-
mento do parlamentar do mandato. Em seu lugar, vai
assumi o suplente Sérgio Bravo (Pros).

Base forte 
Com os votos contrários de Mauro Rubem (PT) e

Pedro Azulão (PSB), a Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara de Goiânia aprovou ontem o relatório
do novo Código Tributário, de Bruno Diniz (PRTB). A
base de Rogério Cruz garantiu o placar.

Zona 3
Rogério destacou nas redes sociais que a atual

zona fiscal 3, maior região tributária, terá cerca de 93
mil imóveis com redução de IPTU. Outros 85 mil de
melhor padrão terão a menor faixa de aumento. Só
aí estão quase 60% de um total de 368 mil imóveis.
Equilíbrio que busca fazer justiça fiscal.

Otimista  
Na previsão da presidente do Par-

tido da Mulher Brasileira, Sued Hai-
dar, que ontem visitou a Câmara de
Goiânia, o partido, que trocou de
nome para Brasil 35, vai eleger dois
deputados estaduais e dois federais,
em 2022, em Goiás.

Megapotência  
Se a fusão entre o Democratas e o

PSL se confirmar, o novo partido se
tornará uma forte legenda no cenário
nacional. E mais: será impulsionada
com nada menos do que R$ 158 mi-
lhões por ano do Fundo Partidário. E
já nasce com 81 deputados federais.

Giro pelo interior
Pré-candidato ao Senado, o depu-

tado Zacharias Calil (Democratas) se-
gue uma agenda intensa de entregas
de emendas parlamentares pelo inte-
rior do Estado. Está em contato direto
com prefeitos aliados.

Mandou recado 
Repetindo o discurso de Jair Bol-

sonaro, o deputado Paulo Trabalho
(PSL) deferiu críticas contra ministros
do STF, a quem chamou de intocáveis,
e avisou que a hora deles vai chegar.

Nova direção 
O afastamento, mesmo que tempo-

rário, do ex-governador José Eliton, da
presidência do PSDB em Goiás, é visto
por parlamentares como uma forma
de evitar ainda mais a perda de mus-
culatura política do partido, que agora
será comandado por Marconi Perillo.

2 Já está em vigor a lei que
eleva o teto de despesas com con-
cessão de prêmios de incentivo a
servidores da saúde do estado,
que é de R$ 12,9 milhões.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Ex-AGU foi indicado por Bolsonaro para vaga no STF

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem (16) a Medida
Provisória (MP) 1052/21 que
altera as regras dos fundos
constitucionais do Norte (FNO),
do Nordeste (FNE) e do Cen-
tro-Oeste (FCO). O texto, apro-
vado por 301 votos a 105, segue
agora para análise do Senado.

Os fundos têm por objetivo
fomentar o desenvolvimento
econômico e social das três re-
giões, por meio do financia-
mento aos setores produtivos,
a exemplo do agronegócio e
do turismo. Esse fomento é fei-
to a partir de bancos federais
regionais – da Amazônia (Basa)
e do Nordeste (BNB) – ou do
Banco do Brasil.

Entre outros pontos, a MP
diferencia custos de operações
financeiras conforme o porte
do tomador de recursos dos
fundos. A proposta altera ainda
regras do Fundo Garantidor
de Infraestrutura (FGIE), per-
mitindo apoio a concessões
públicas e parcerias público-
privadas da União, dos estados
e dos municípios.

Em seu parecer, o deputa-
do Wellington Roberto (PL-
PB) alterou uma das principais
mudanças sugeridas na versão
original do Poder Executivo

que previa a diminuição da
taxa de administração a que
têm direito os bancos públicos
por gerenciarem o dinheiro
dos fundos. O ponto foi supri-
mido do texto apresentado
por Roberto.

“Os propósitos do FNO, do
FNE e do FCO não podem ser
cumpridos sem que os bancos
regionais tenham estrutura mi-
nimamente adequada, e a
preocupação é compartilhada
por diversos parlamentares
nas emendas apresentadas”,
justificou Roberto.

Apesar do posicionamen-

to favorável, uma das prin-
cipais mudanças sugeridas
na versão original do Poder
Executivo foi suprimida por
Wellington Roberto. No pa-
recer lido em Plenário, ele
retirou a diminuição da taxa
de administração a que têm
direito os bancos públicos
por gerenciarem o dinheiro
dos fundos.

“Os propósitos do FNO,
do FNE e do FCO não podem
ser cumpridos sem que os
bancos regionais tenham es-
trutura minimamente ade-
quada, e a preocupação é

compartilhada por diversos
parlamentares nas emendas
apresentadas”, disse o rela-
tor, ao justificar a alteração.
Ele acatou 57 sugestões – no
total, foram 97.

Deputados da oposição elo-
giaram algumas das mudanças
propostas pelo relator, mas
criticaram a alteração das re-
gras dos fundos por meio de
medida provisória.

“Esse tipo de matéria não
precisava ser tratada por meio
de MP, por não ter relevância
e urgência”, disse o deputado
Pompeu de Matos (PDT-RS).

Eles também afirmaram
que o texto vai drenar recur-
sos públicos para a iniciativa
privada, contrariando o di-
recionamento de várias po-
líticas públicas.

“A gente reconhece o cui-
dado do relator que mitigou
vários danos nessa MP. Mas,
ainda assim, é inadmissível
que você tenha recursos pú-
blicos que possam ser direcio-
nados para fundos de investi-
mentos privados e que esses
fundos definam onde vão in-
vestir”, criticou a deputada
Erika Kokay (PT-DF). (ABr)

Foram alteradas
regras dos fundos
do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste

A MP, que já tem força de lei, diminuiu a taxa a partir de julho deste ano, passando de 2,1% para 1% em 2021

Câmara aprova MP que altera
regras de fundos constitucionais
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As fraudes com bitcoins e a
necessidade da punição

Leo Moreira

Poderia ser cômico se não fosse tão trágico o
momento em que a economia brasileira vem
passando em função da tão evidente e já des-
gastada pandemia da COVID-19 – e difundida
por muitos como crise sanitária.

Poxa, alguém ainda tinha dúvidas das inevi-
táveis consequências, após as inúmeras medidas
impostas pelo poder público como soluções efi-
cazes no combater ao vírus da COVID-19??

O Brasil possui uma economia com base capi-
talista e liberal, onde a lei da oferta e demanda é
capaz de fluir naturalmente sem a necessidade de
intervenção direta do governo, desta forma, quando
esta engrenagem é submetida a uma força que a
obriga a limitar suas ações ou até mesmo paralisar
por completo, a retomada é traumatizante para
todo o sistema que a impulsiona e nutre.

Opa, estou afirmando que o sistema parou?
A resposta é “não”, digo que o Brasil possui
uma atividade industrial limitada a suprir as
demandas internas e esta sim entrou em colapso
em razão do controle de circulação das pessoas
e mercadorias, porém, graças ao bom Deus, o
agronegócio se destacou e mais uma vez, conse-
guiu manter nossa balança comercial equalizada
e obviamente salvando o Brasil de uma resseção
com previsões catastróficas. 

Estudiosos acreditam que os imbróglios causados
pela pandemia já estão controlados e as pessoas
economicamente ativas e aptas ao retorno as ati-
vidades profissionais, entretanto, a questão agora
é “como retomar o comércio em um momento em
que o “mundo” todo está demandando por insumos,
alimentos e mão de obra qualificada.

A pecuária e agricultura brasileira, estão sor-
rindo de “orelha a orelha”, afinal, a demanda
por comida está em níveis nunca antes vistos, e
com o dólar num patamar que faz o mercado
interno sofrer por falta de competitividade.  Afi-
nal, no livre comércio, o produtor entrega seu
produto para quem paga mais.

A indústria brasileira até tenta, mas, muitos
insumos e peças são importadas e com a nossa
moeda desvalorizada, resta ser otimista e dar um
passo de cada vez, para o mercado interno atender
a demanda sem reflexos negativos a inflação.

Alguns membros de partidos de esquerda

clamam por uma iniciativa populista do governo,
em dimensionar a produção interna para con-
sumo interno. Sabemos que este tipo de prote-
cionismo é inaceitável, em face aos tratados
econômicos e compromissos firmados com mer-
cados do mundo inteiro.

Não posso deixar de citar a bola da vez, o
combustível, um assunto delicado e que ficou
em evidência graças ao altíssimo valor que vem
sendo repassado ao consumidor final.

Esta pauta que merece um pouco de conhe-
cimento sobre precificação de um produto, que
é produzido em solo brasileiro, porém com po-
líticas de cotações internacionais pré-definidas
(Variação do valor do barril de petróleo em dó-
lar) e temos daque lembrar que não há interfe-
rência do governo federal central nestas regras.
Por exemplo, a gasolina sai da refinaria da Pe-
trobrás, no valor de pouco mais de R$ 2,00
(Dois reais) o combustível vai para as distribui-
doras e submetido a um processo marcação
(Ganha uma marca e agrega valor comercial) e
obviamente novas margens para rentabilidade
e mais incidência de tributos. Aqui ninguém é
santo e cabe lembrar que o ICMS que incide na
bomba dos postos de combustíveis são  inexpli-
cáveis para o trabalhador, que precisa locomo-
ver-se para suprir suas necessidades básicas.

Então vamos pensar um pouco e refletir
quem é o pai da criança? Na minha opinião o
“sistema”. O mesmo “sistema” que, há décadas
vem prometendo priorizar o povo que trabalha
praticamente 05 (cinco) meses por ano para
pagar somente a CARGA TRIBUTÁRIA VIGENTE.

Mesmo assim, o trabalhador vê seus direitos
básicos submetidos a uma procissão burocrática
e dispendiosa, ou seja, vá à luta e se sobrar algo
não esqueça que tem o
Imposto de Renda.

A conta chegou e te-
mos que ser confiantes
e mais uma vez, sobres-
sair as adversidades que
os “vieses sociais e polí-
ticos” ainda insistem em
nos fazer debater quem
tem a razão. “Fiquem
em casa, a economia a
gente vê depois”.

Jorge Calazans

A ampla cobertura da mídia sobre as operações
das autoridades brasileiras contra fraudes finan-
ceiras utilizando a rentabilidade das criptomoedas
como forma de atrair investidores deu visibilidade
à uma prática que vem crescendo exponencial-
mente no Brasil. Tão surpreendente quanto à
quantidade de dinheiro apreendido em poder dos
supostos criminosos, foi à mobilização das pessoas
pedindo a liberdade dos criminosos, alegando não
se tratar de pirâmide financeira, em virtude de
receberem regularmente os valores prometidos.

Cabe frisar que muitas vezes existe uma con-
fusão entre pirâmide financeira e o centenário
esquema Ponzi, no primeiro a remuneração esta
atrelada a indicação de novas pessoas ao negócio
que a entrarem geram comissionamento na rede.
Já o esquema Ponzi, a operação é um falso inves-
timento que se apresenta com uma rentabilidade
acima do praticado no mercado, porém os ren-
dimentos são inexistentes, e o que mantém a
fraude é a entrada de novas pessoas, que com os
seus aportes pagam os que já estão no sistema.

As pessoas no esquema Ponzi são atraídas
exatamente porque os que já estão divulgam de
maneira involuntária que estão satisfeitas com
o negócio atraindo assim novos incautos.

No caso que foi mais noticiado recentemente,
que envolveu a GAS Consultoria Bitcoin, empresa
envolvida na Operação Kryptos que combate
esquemas ilegais de bitcoins, a presente operação
escapa a discussão se a mesma é uma pirâmide
financeira ou um Esquema Ponzi, se abarcarmos
simples e puramente, a captação e administração
de recursos financeiros de terceiros à margem
do Sistema Financeiro Nacional (na acepção li-
teral da previsão do art. 1º, da Lei nº 7.492/86).

Outrossim, conforme veiculado na impren-
sa, na presente operação existem também in-
dícios contundentes da oferta pública de dis-
tribuição de contratos de investimento coletivo
(CIC's), de modo a enquadrar-se no conceito
de valores mobiliários e incidir, no caso, a se-
gunda parte do conceito de instituição finan-
ceira do mesmo dispositivo citado.

Embora não exista razão dentro do orde-
namento jurídico brasileiro de, nesse momento,
considerar ou equiparar as criptomoedas a
valores mobiliários, para fins de enquadra-
mento dos fatos no delito tipificado no art. 7º
da Lei nº 7.492/86, fica claro que a presente
operação configura prática do crime do art.
16 da Lei nº 7.492/86 diante dos investimentos
que envolvem criptomoedas.

No caso da GAS Consultoria Bitcoin, o cliente
não assume em nenhum grau a administração
dos recursos investidos e tampouco os riscos
inerentes à variabilidade típica da modalidade
de investimento decorrente da cotação do ativo
criptográfico, e da ausência das garantias típicas
de outros investimentos, assumindo a empresa
o compromisso do retorno financeiro.

Mesmo se valendo da presente maquiagem,
ainda que não fossem as critpomoedas, ativos
financeiros ou valores mobiliários, o investi-
mento ora solicitado claramente é uma oferta
de contratos coletivos de investimentos, consi-
derados pela CVM como valores mobiliários dis-
ciplinados pela Lei nº 6.385/1976.

Conforme inciso IX, do artigo 2º, da Lei
6385/76, são valores mobiliários, “quando ofer-
tados publicamente, quaisquer outros títulos
ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, parceria ou remuneração,
inclusive resultante da prestação de serviços,
cujos rendimentos advêm do esforço do em-
preendedor ou de terceiros”.

Assim, do exposto acima, fica demonstrado à
existência de indícios de que a operação em ques-
tão, nada mais é do que
a suposta prática, por
indivíduos reunidos dos
crimes do art. 16, 4º e
5º da Lei nº 7.492/86,
além do tipo art. 1º da
Lei nº 9.613/98, sendo
necessárias medidas le-
gais exemplares para
inibir essas praticas no-
civas que já lesaram mi-
lhões de brasileiros.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Jorge Calazans é advo-
gado especialista na área
criminal, conselheiro es-
tadual da Anacrim

Leo Moreira é empresário
do ramo de serviços e Pro-
fessor de Graduação e Pós
Graduação

Trânsito
Se o goiano reclama do trânsito da Capital,

saiba que em Aparecida de Goiânia a situação
está crítica, trafegando para o caos. A quantidade
de veículos aumentou consideravelmente, mas a
cidade não acompanhou com infraestrutura. Há
diversos pontos críticos em horários de picos, o
que transforma em pesadelo o ato de transitar
pela cidade. Um desses pontos é o Anel Viário que
corta o município, e na rotatória, próxima ao Hos-
pital Municipal de Urgências de Aparecida (HMAP),
os veículos pequenos precisam disputar passagens
entre carretas e caminhões. Para lá, onde são
constantes os acidentes, não há projeto de melhoria,
como a construção de um viaduto.

Roger Cross
Goiânia

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema im-

portância e que preocupa muito: o suicídio.
São registrados cerca de 12 mil suicídios todos
os anos no Brasil e mais de 16 milhões no mun-
do. Trata-se de uma triste realidade, que registra
cada vez mais casos, principalmente entre os
jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio
estavam relacionados a transtornos mentais.
Em primeiro lugar está a depressão, seguida
do transtorno bipolar e abuso de substâncias.
Por isso, se você conhecer alguém que já tentou
ou pensa em cometer, ajude esta pessoa e se
possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva 
Goiânia

{
Em 2020, a Secult

lançou os primeiros

três editais da Lei

Aldir Blanc e

aprovou mais de

1.500 projetos em

todo o Estado,

contemplando a

pluralidade no setor

artístico do Estado

O Governo de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Estado de Cultura (Se-
cult), estendeu os prazos do
cronograma dos editais de 2020 da
Lei Aldir Blanc. Os proponentes têm
agora até o dia 15/10 para executar
o projeto e até o dia 30/10 para rea-
lizar a prestação de contas.

Custo de vida nas alturas:
“quem é o pai da criança?”

@jornalohoje
“Desde que o mundo é mundo, os políticos
conversam e fazem acordo. Que mal existe
nisso? num é democracia?”, comentou o in-
ternauta sobre a aliança do democrata ro-
naldo Caiado e o emedebista Daniel Vilela
que devem concorrer lado a lado ao governo
de goiás em 2022.

Jairo Filho Pereira

@ohoje
“Uma lei puramente eleitoreira. Uns gatos
pingados vão conseguir pagar. o resto vai
é gastar papel, tempo e recursos públicos
para cobrar a dívida e não vai dar em
nada.”, comentou o internauta sobre a co-
brança das tornozeleiras eletrônicas.

marco_asdf11

@jornalohoje
o vulcão Cumbre Vieja, localizado nas Ilhas
Canárias, noroeste da África, no oceano
atlântico, entrou em alerta amarelo nesta
semana por conta de uma grande sequên-
cia de terremotos.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
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A pandemia vai deixar cicatrizes não ape-
nas na saúde, mas também na economia,
alargando as diferenças entre as regiões e
consolidando desigualdades históricas, con-
forme observa a economista Silvia Matos,
coordenadora do Boletim de Conjuntura do
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV). O afrouxamento
das medidas mais duras de distanciamento
social trouxe uma reação da atividade eco-
nômica, mas esta veio acompanhada de uma
elevação dos custos em toda a economia
mundial, puxada pela valorização das com-
modities, e de desvalorização persistente do
câmbio, mais intensa no Brasil. “Quando
você tem um choque de commodities e o
câmbio se valoriza, todos se beneficiam. Mas
isso não aconteceu agora”, constata Sílvia.

O Ibre trabalhava, até o mês passado,
com uma projeção de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) de 5,2% neste ano e de
1,6% em 2022, previsão que embute um
“carregamento” de 0,8% desde 2021 para o
ano que vem – o que significa dizer que a
economia em 2022 tenderá a avançar meros
0,8%. As turbulências geradas pelo ocupante
do Palácio do Planalto interferem nas ex-
pectativas, ao produzir incertezas que afu-
gentam investimentos e inibem decisões de
consumo das famílias, diante do temor de
perda do emprego, avalia ainda Sílvia. A
projeção para o PIB no próximo ano, como
esta coluna anotou, passou a sofrer revisões
para baixo, com bancos e consultorias espe-
rando, agora, variação até mesmo inferior a
1,0%, o que pode ser entendido como uma
estagnação virtual diante da “herança” es-
tatística a ser gerada neste ano.

A série mais longa do índice da atividade

econômica do Banco Central (BC), com dados
dessazonalizados pela equipe do Ibre, detalha
a economista, indica que apenas o Centro-
Oeste havia experimentado crescimento entre
dezembro de 2013 e fevereiro do ano passado,
com alta de 8,0%, seguido pela região Norte,
com ligeiro avanço de 0,7%. O Nordeste expe-
rimentou o pior resultado no mesmo período,
caindo 4,2%, com baixas de 3,9% e de 0,9%
para as economias do Sudeste e do Sul, res-
pectivamente.Entre maio deste ano, dado mais
recente, e fevereiro de 2020, o Nordeste con-
tinuou em retrocesso, embora mais moderado,
numa baixa de 0,6%, e o Centro-Oeste tropeçou,
acumulando recuo também de 0,6%. As regiões
Norte, Sudeste e Sul, pela ordem, anotaram
recuperação de 1,5%, 3,1% e de 4,9%.

Inflação e crise hídrica
O processo inflacionário, retoma Sílvia

Matos, agravou-se ainda pela desorganização
das cadeias de suprimento, a exemplo do
setor de semicondutores, afetando o abaste-
cimento das indústrias de veículos, eletroe-
letrônicos e eletrodomésticos, entre outras.
“Isso causou um efeito importante e alguns
setores são deverão normalizar o suprimento
em 2022”, sugere. Em novo complicador, a
crise hídrica e elétrica gerada pela combi-
nação de imprevidência e o pior regime hi-
drológico em 91 anos deixou o País à beira
de um racionamento, encarecendo as tarifas
de energia. “A falta de chuvas e as geadas de
julho afetaram a produção de alimentos e
os níveis dos reservatórios do Sudeste e Cen-
tro-Oeste”, completa Sílvia. “Ao fim do dia”,
acrescenta, “isso fará com que os juros
básicos subam mais”, em mais um desestí-
mulo à atividade econômica.

2 O emprego continua sen-
do um desafio e sua recupe-
ração integral dependerá do
próprio desempenho da ati-
vidade econômica daqui para
frente, que não prenuncia
resultados mais alvissareiros,
e ainda do calendário da va-
cinação contra a pandemia,
afirma Rodolfo Tobler, eco-
nomista e pesquisador do
Ibre/FGV. Segundo ele, o mer-
cado de trabalho já enfren-
tava situação delicada antes
mesmo da pandemia, com a
taxa de desocupação acima
de 11,0%. Nos dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra
de Domicílio Contínua
(PNADC), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o mercado de trabalho
perdeu quase 12,9 milhões
de empregos entre o final de
2019 e o trimestre encerrado
em agosto do ano passado.
2 Os programas do governo
para tentar reduzir o impacto
da crise sobre o mercado de
trabalho, incluindo o auxílio
emergencial, amorteceram a
queda, mas a retomada tem
sido muito lenta e regional-
mente desigual ao longo deste
ano, pondera Tobler. No se-
gundo trimestre deste ano, o
número de ocupados havia
crescido para 87,791 milhões,

com abertura de 6,125 mi-
lhões de ocupações, em torno
de 47,5% das vagas perdidas
desde o final de 2019. Em
torno de 74,7% das novas
ocupações foram tomadas
por informais, ainda confor-
me a série de dados da
PNADC, com o desemprego
mantendo-se em 14,1% e
14,444 milhões de desempre-
gados.Tobler projeta taxas
ainda elevadas até o final
deste ano, algo entre 14% e
13%, e qualquer coisa acima
de 10% em 2022.
2 Agravando as desigual-
dades regionais, outra marca
da crise, destaca o economis-
ta, as regiões Nordeste e Norte
sofrem mais com o desem-
prego exatamente por depen-
derem mais da informalida-
de. O número de desempre-
gados chegou a recuar leve-
mente entre o primeiro e o
segundo trimestres deste ano
em ambas regiões, mas per-
manece, respectivamente, en-
tre 25% e 29% mais alto do
que no segundo trimestre de
2020, com a taxa de desocu-
pação em 14,0% e 18,2% (a
mais alta do país) naquela
mesma ordem. 
2 No Centro-Oeste, sob in-
fluência maior do agronegó-
cio, o desemprego havia re-

cuado de 12,5% para 11,6%,
enquanto o Sul ostentava a
menor desocupação propor-
cionalmente, com taxa de
8,2%. A economia mais di-
versificada no Sudeste trouxe
uma reação mais rápida do
emprego, embora sustentada
em grande parte pela infor-
malidade. O desemprego
mantinha-se em níveis altos,
próximos de 14,5%. “O gran-
de ‘x’ da questão é se a recu-
peração terá continuidade”,
pondera Tobler.
2 Mais dependente do setor
de serviços e particularmente
do turismo, a economia nor-
destina foi atingida direta-
mente pelas restrições impos-
tas à circulação de pessoas
em 2020, o que produziu re-
tração de 12,5% e 14,7% no
nível da atividade nesta área
em Pernambuco e na Bahia,
a despeito do pagamento do
auxílio emergencial, analisa
Cláudia Bruschi, economista
do Itaú Unibanco. A retomada
gradual da mobilidade, afirma
a economista, fez com que os
serviços trocassem o sinal ne-
gativo pelo positivo, com altas
respectivamente de 19,6% e
de 16,3% naqueles dois Esta-
dos no acumulado do primei-
ro semestre deste ano frente
a igual período de 2020.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Cicatrizes da pandemia alargam a
desigualdade entre economias regionais

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério
da Economia manteve a projeção para o crescimento da
economia este ano e elevou a estimativa para a inflação,
de 5,9% para 7,9%, por influência da alta nos preços dos
combustíveis e energia elétrica. As projeções estão no
Boletim MacroFiscal divulgado ontem (16).

A estimativa para o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos
no país) permaneceu em 5,3% em 2021, em relação ao úl-
timo boletim, divulgado em julho.

No segundo trimestre do ano, o PIB teve recuo na
margem de 0,1% em relação ao período anterior (com
ajuste sazonal, já que são períodos diferentes) e cresceu
12,4% na comparação interanual, mostrando recuperação
em relação à crise de 2020, segundo a SPE. A pasta
destaca que a redução no segundo trimestre se encontra
próxima à estabilidade, em um trimestre com o maior
número de mortes da pandemia de covid-19.

Apesar da queda do ritmo da atividade nesse período,
os dados mensais de indicadores mostram que a recupe-
ração da economia continua no terceiro trimestre. A pro-
jeção do PIB para o período é de crescimento de 0,6% em
relação ao segundo trimestre (com ajuste sazonal) e de
5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

O destaque no segundo trimestre, pelo lado da oferta,
foi o desempenho dos serviços, com alta de 0,7% ante o
trimestre anterior, com ajuste sazonal. De acordo com a
SPE, a maior parte dos serviços já recobrou o nível de ati-
vidade anterior à pandemia, alcançando, no índice agre-
gado, o maior valor desde 2016. Já o índice de confiança
do setor está no maior patamar desde 2013.

“As projeções apontam que o setor de serviços contri-
buirá de forma robusta para a recuperação econômica
no segundo semestre de 2021, concomitantemente ao
avanço da vacinação em massa e à flexibilização das res-
trições às atividades de serviços, alguns dos quais ainda
não retomaram o nível pré-pandemia”, explicou a SPE.
“Espera-se a manutenção da tendência do setor com im-
pactos positivos no mercado de trabalho, principalmente
o informal”, complementa o boletim.

Durante coletiva virtual de apresentação dos dados, o
secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, reafir-
mou que a vacinação em massa é a melhor política eco-
nômica para o país e fez um apelo para que a população
complete o calendário vacinal contra covid-19.

“A população brasileira está sendo vacinada numa
velocidade que nos dá segurança para estimar o cresci-
mento do PIB, que a economia vai continuar com a sua
retomada”, disse. “E aqui eu faço um pedido a todos os
brasileiros. Cada um pode escolher tomar ou não a vacina.
Agora, se você tomou a primeira dose, peço que tome a
segunda. Porque estão sendo feito sacrifícios financeiros
e de logística para garantir a vacina para a população e
deixar essa pandemia para trás”, ressaltou.

Perspectivas
A partir de 2022, a projeção de crescimento do PIB é

de 2,5%. Para isso, o governo espera os efeitos positivos
das reformas pró-mercado, que foram aprovadas ou
estão em análise, e do processo de consolidação fiscal,
que deve permitir uma melhora das contas públicas,
após a forte elevação dos gastos com a pandemia.

“Contudo, salienta-se que os riscos no cenário pros-
pectivo, principalmente o hidrológico [crise hídrica] e
um possível recrudescimento da pandemia, devem ser
observados com cautela, avaliando os seus impactos para
a economia brasileira”, alertou a SPE sobre os riscos.

O secretário Adolfo Sachsida ressaltou que é preciso
eliminar os “ruídos” que podem levar a algumas institui-
ções a baixar as expectativas de crescimento. “Toda de-
mocracia é barulhenta. Cabe a nós trabalhar melhor na
comunicação para deixar cada vez mais claro o que é
ruído e o que é sinal”, disse.

Ele citou, por exemplo, análises do mercado de que a
confiança do empresariado estaria diminuindo ou que a
elevação da taxa básica de juros (Selic) prejudicaria o
crescimento. Entretanto, segundo Sachsida, os dados mos-
tram confiança em todos os setores, como o de serviços.

Já em relação à taxa de juros, ele argumentou que,
historicamente, ela nunca esteve em patamar tão baixo,
hoje em 5,25%. “É difícil argumentar que a política tem
sido contracionista para gerar um crescimento [do PIB]
tão baixo ano que vem”, disse, lembrando, por exemplo,
que entre 2002 e 2003, a Selic chegou a 26%. (ABr)

Projeção para inflação cresceu para 7,9%

Câmara do DF aprova redução
do ICMS para combustível

BALANÇO
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Ministério
mantém previsão
da economia em
5,3% este ano

Um alívio para o bolso dos
motoristas do Distrito Federal.
A Câmara Legislativa aprovou
a redução de 3% na alíquota do
ICMS para combustíveis. O ICMS
é o imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços e a re-
dução tornará mais baratos o
álcool, a gasolina e o diesel.

A estimativa é que o preço

final da gasolina e do álcool
caia 7%, e o do diesel, 11%.

Mas como a redução im-
pacta diretamente o orçamen-
to, ela não pode ser adotada
imediatamente. Passará a valer
só em 2022, e de forma gradual,
ou seja, a queda será de 1%
por ano até 2024. Na prática,
isso significa que em 2024 o

imposto terá o mesmo peso
que tinha no ano de 2015.

A Secretaria de Economia
do Distrito Federal estima que
o governo deixará de arrecadar
R$ 345,4 milhões, mas prevê
que possa ser compensado com
o reaquecimento da economia,
que aumentaria a arrecadação
tributária. (ABr)

IMPOSTO
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Marcelo Mariano

Todos os integrantes da exe-
cutiva do MDB em Goiás, in-
clusive o deputado estadual
Paulo Cezar Martins, que che-
gou atrasado, participaram,
presencialmente ou de forma
virtual, de uma reunião na
sede do diretório regional do
partido no final da tarde de
quinta-feira (16).

A maioria saiu do encontro
com o entendimento de que
o ex-deputado federal e pre-
sidente estadual do MDB, Da-
niel Vilela, deve ser o candi-
dato a vice na chapa à reelei-
ção do governador Ronaldo
Caiado (DEM) em 2022. Um
evento, com a presença do
governador, deve ser marcado
na semana que vem para sa-
cramentar a aliança. 

Durante a reunião de duas
horas, a qual a imprensa não
teve acesso, Daniel relembrou
a recente visita que Caiado
fez ao diretório do MDB. Se-
gundo o emedebista, o gover-
nador disse que o partido foi
essencial para sua eleição ao
Senado em 2014.

Daniel também aproveitou
o momento para apresentar o
resultado da consulta feita a
membros do partido, conside-
rada por ele como mais ampla
do que seria se apenas os de-
legados fossem consultados.

Das 160 cartas enviadas,
146 foram favoráveis à aliança,
assim como 27 dos 28 prefeitos,
além de um manifesto público
de três dos quatro deputados
estaduais e outros segmentos
do partido, como as alas da
juventude e da mulher.

Dos que participaram do
encontro, apenas o ex-pre-
feito de Quirinópolis Gilmar
Alves, que citou resistências
pessoais contra Caiado, e Pau-
lo Cezar Martins tiveram po-
sições diferentes.

O deputado estadual defen-
de uma candidatura própria
do MDB no ano que vem, assim
como o prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Menda-
nha, e o presidente da Funda-
ção Ulysses Guimarães em
Goiás, Enio Salviano, que não
estiveram presentes.

Em coletiva após a reunião,

Paulo Cezar Martins ressaltou
que, do ponto de vista do es-
tatuto e do regimento interno
do MDB, compor a chapa de
Caiado ainda não é uma de-
cisão definitiva. “Ainda temos
até a convenção.” O parla-
mentar afirmou que, até lá,
seguirá defendendo uma can-
didatura própria “com muita
democracia”.

Daniel, também em coleti-
va, disse que, de fato, o encon-
tro faz parte de “um processo
de formalização política, mas
não de uma formalização es-
tatutária, que só acontece na
convenção eleitoral”.

Apesar de a aliança do
MDB com o DEM estar prati-
camente definida, há pelo me-
nos quatro detalhes ainda a
serem resolvidos.

Vice
Um dos objetivos do MDB,

ao compor com o DEM, é vol-
tar a ter influência no governo

estadual depois de quase 23
anos fora do poder.

No entanto, sabe-se que o
cargo de vice por si só não
costuma ser de grande im-
portância. Se quiser realmente
ter poder, o MDB precisará
exercer influência em outras
áreas do governo.

Em resposta a uma pergun-
ta do jornal O Hoje, Daniel
afirmou que “o MDB tem bons
quadros e, se o governador
quiser aproveitar um ou outro,
isso é natural, mas não estamos
fazendo uma exigência”.

“Em nenhum momento
dessas negociações, nós dis-
cutimos cargos. Não é inte-
resse do MDB. Não vivemos
disso, de buscar espaço. Esta-
mos indo para um projeto
eleitoral no ano que vem para
somar forças e pensando no
estado. Teremos legitimidade
[para conversar sobre cargos]
depois que ganharmos as elei-
ções juntos”, disse o presiden-
te estadual do MDB.

Duas vagas
Com a vaga de vice enca-

minhada para Daniel, resta a
do Senado. O senador Luiz Car-
los do Carmo (MDB), que esteve
presente na reunião, se coloca
como candidato à reeleição. 

Porém, devido aos interes-
ses de outros partidos, é pou-
co provável que o MDB tenha
duas vagas na chapa gover-
nista. Com isso, Luiz Carlos
do Carmo, que foi suplente
de Caiado, pode ir para o PSC
ou aceitar disputar um outro
cargo, como deputado federal

ou até mesmo suplente mais
uma vez.

Daniel disse, em resposta a
uma outra pergunta feita pela
reportagem do jornal O Hoje,
que o MDB “com certeza” vai
buscar duas vagas na chapa
majoritária. “Temos um sena-
dor na cadeira que nos repre-
senta muito bem.”

Contudo, de acordo com o
presidente estadual do MDB,
“é preciso ter humildade para
reconhecer que o partido não
pode tudo”. “O partido tem a
sua força e a sua importância,
mas existem outros partidos
que também devem partici-
par para se construir um pro-
jeto”, declarou.

Ex-emedebistas
Outra questão a ser resol-

vida é a de ex-emedebistas
que defendiam a aliança com
Caiado em 2018 e saíram do
partido porque Daniel man-
teve sua candidatura ao go-
verno naquele ano.

São os casos do prefeito
de Catalão, Adib Elias, e do
deputado federal José Nelto,
ambos do Podemos. Eles não
escondem a insatisfação com
a recente aproximação entre
DEM e MDB.

Caiado terá tempo de so-
bra para conversar com ex-
emedebistas insatisfeitos. E
Daniel, por sua vez, deu sinais
de que há espaço para reto-
mar o diálogo. “Tenho boa
relação com alguns deles e
tenho procurado me colocar
à disposição para podermos
reconstruir as relações.”

“Todo mundo passa por
um processo de amadureci-
mento. Tanto eu quanto eles.
Quando o projeto é maior,
pelo estado, precisamos colo-
car qualquer desavença pes-
soal do passado para trás”,
respondeu Daniel a mais uma
pergunta do jornal O Hoje.

Mendanha
“Foi alvo de debate na reu-

nião a necessidade de o parti-
do dialogar com Mendanha
para que ele possa ter a hu-
mildade para compreender a
decisão”, disse Daniel.

Entretanto, após a aliança
entre Caiado, Mendanha tende
a deixar o MDB para viabilizar
sua candidatura a governador
por outro partido.

O MDB, então, deve tra-
balhar para evitar uma de-
bandada, ou seja, fazer com
que outros membros do par-
tido não sigam o caminho de
Mendanha.

É provável que pelo me-
nos emedebistas importantes
de Aparecida de Goiânia
saiam do partido, enfraque-
cendo-o no município, que
é o segundo maior colégio
eleitoral de Goiás.

Sobre uma eventual disputa
contra Mendanha, o presidente
do MDB em Goiás afirmou que
“não gostaria e não quero que
isso aconteça”. Daniel disse es-
perar que todos os integrantes
do partido que defendem a
tese de candidatura própria
compreendam a decisão de se
aliar ao DEM de Caiado. (Es-
pecial para O Hoje)

Marcelo Mariano

Dois embaixadores cum-
prem agendas marcadas em
Goiás nos próximos dias: o
da Tanzânia, na sexta-feira
(17), e o da Coreia do Sul, na
quinta-feira (23).

O embaixador da Tanzânia,
Emmanuel John Nchimbi, terá
reunião em Trindade com re-
presentantes da indústria de
couro, mais especificamente
na Coming, uma das principais
empresas goianas dessa área.

O país africano tem uma

indústria de couro importante
e há uma expectativa de que
a visita resulte em cooperações
com esse setor em Goiás.

Por sua vez, o embaixador
da Coreia do Sul, Lim Ki-mo,
terá compromissos ligados à
cultura e ao turismo. Ele visi-
tará, por exemplo, o Centro
Cultural Oscar Niemeyer e o
Museu do Cerrado.

Recentemente, houve
uma mudança no comando
da Embaixada da Coreia do
Sul, e o novo representante
diplomático do país asiático,

que ainda não apresentou
oficialmente suas credenciais
ao governo brasileiro, de-
monstrou interesse em co-
nhecer um pouco mais sobre
a cultura goiana.

Como Goiás está geografi-
camente próximo das embai-
xadas em Brasília, essas visitas
têm a logística facilitada. A
tendência é que, com a pan-
demia de Covid-19 se enfra-
quecendo, as recepções diplo-
máticas se tornem mais fre-
quentes nos próximos meses.
(Especial para O Hoje)

Embaixadores têm agenda em Goiás nos próximos dias
PARADIPLOMACIA

Emmanuel John Nchimbi, da Tanzânia, fará visita a Trindade

Em reunião,
maioria da
executiva estadual
do partido
defendeu Daniel
Vilela como
candidato a vice 
na chapa de
Ronaldo Caiado

MDB encaminha apoio ao DEM, 
mas há detalhes a serem resolvidos

Apenas o deputado

estadual Paulo

Cezar Martins 

e o ex-prefeito de

Quirinópolis 

Gilmar Alves se

posicionaram

contra a aliança

entre MDB e DEM

Divulgação/MDB
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Felipe Cardoso

Recentemente conduzido
ao posto de diretor-presidente
da Enel Distribuição Goiás,
José Nunes de Almeida Neto
chega à empresa com grandes
desafios pela frente. O traba-
lho não será fácil, como ele
mesmo reconhece, especial-
mente em um período onde
a escassez hídrica assola os
reservatórios e bacias brasi-
leiras e ameaça, consequen-
temente, o abastecimento de
estados e municípios. 

Em entrevista exclusiva à
reportagem do jornal O Hoje,
Nunes comentou o ‘alerta
vermelho’ que deve perdu-
rar, segundo ele, no mínimo,
até novembro de 2021. “Em
uma crise hidro-energética
como essa, todas as distri-
buidoras são impactadas
igualmente. Por isso preci-
samos insistir no consumo
inteligente. As pequenas eco-
nomias são fundamentais
para nos ajudar a atravessar
esse momento de crise. A es-
cassez hídrica impacta muito
mais do que se imagina, em
determinados locais impac-
tam, inclusive, o fornecimen-
to de água para consumo hu-
mano”, explicou o diretor. 

Abraçar o ‘consumo inteli-
gente’ pode ser mais fácil do
que se imagina. Para ilustrar
a situação, Nunes explica: “Se
você tem um cômodo na sua
casa que não está sendo utili-
zado, apague a luz; tenha o
hábito de desligar o ar condi-
cionado quando precisar sair
por algumas horas; são hábitos
simples”. Para ele, a conscien-
tização coletiva é extrema-
mente importante nesse mo-
mento, haja vista que o País
conta com uma matriz ener-
gética predominantemente hi-
droelétrica. “Ou seja, num mo-
mento de escassez hídrica te-
mos também uma escassez de
energia. Hoje a realidade é
que estamos com as nossas
bacias e reservatórios com um
nível muito baixo”, pontuou. 

O desabastecimento dessas
unidades contribui especial-

mente para uma bandeira ta-
rifária mais alta e, consequen-
temente, com um peso ainda
maior para o bolso do usuário.
“Temos consciência que a ban-
deira tarifária é pesada para
o consumidor, a crise está ins-
talada no Brasil todo. Nenhum
subsistema está com sobra de
energia. Todos estão igual-
mente com escassez hídrica”,
acrescentou o gestor.

Questionado se há uma
previsão desse problema ser
contornado, Nunes disparou:
“É muito cedo pra gente sina-
lizar que vai ser uma crise de
poucos meses. Eu diria que
só será possível ter uma ava-
liação mais concreta no final
de novembro, mas até lá é
realmente momento de escas-
sez”. E arrematou: “Por isso
falo tanto sobre o consumo
inteligente. O que não é sinô-
nimo de se privar da energia
e sim de se ter maior atenção
em relação ao desperdício”. 

Em entrevista
exclusiva à
reportagem O
Hoje, José Nunes
de Almeida
destacou que
pequenas
economias são
fundamentais no
enfrentamento à
escassez. “É muito
cedo para sinalizar
que será uma crise
de poucos meses,
as bacias e
reservatórios ainda
estão muito
baixos”, diz

Presidente da Enel aposta em
“uso inteligente” da energia 

Visita ao o Hoje

O presidente da Enel Goiás esteve, na tarde da última quarta-

feira, 15, na sede do jornal O Hoje em visita ao diretor do veículo,

José Allaesse. Na ocasião, foram tratados assuntos referentes a

atuação do grupo em Goiás, bem como expectativas e projetos

para este semestre  e os próximos anos. Os executivos estiveram

reunidos por aproximadamente 1h30.

José Nunes também foi
questionado sobre  a reputa-
ção da empresa no Estado,
bem como sobre os projetos
previstos pela nova gestão.
Sobre o primeiro assunto, ele
lembrou que esteve em Goiás
nos primeiros 100 dias após
a privatização da então dis-
tribuidora de energia no es-
tado, a Celg-D. 

“Naquela época já comen-
távamos sobre a pressa da
população pelos resultados.
Não só para a Enel, mas para
qualquer outro serviço de
grande capilaridade como a
energia elétrica, não há vari-
nha de condão que traga qua-
lidade do serviço de uma hora
para a outra. Mas estamos
trabalhando, hoje temos mais
de 14 mil pessoas nas diversas
frentes do estado em prol do
bom resultado”, argumentou. 

Sobre a instalação da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Enel, na As-
sembleia Legislativa de Goiás
(Alego), bem como a instala-
ção de uma Comissão Especial
de Inquérito (CEI) na Câmara
Municipal de Goiânia diante
da suposta má prestação de
serviço por parte da empresa,
o diretor-presidente conside-
rou que a situação está em
fase de “superação”.

“Os números apontam
para um avanço na qualidade
do serviço em padrão de rede
e equipamentos de medição.
Isso desmistifica algumas coi-
sas, como, por exemplo, a
questão de um medidor mar-
car mais que o outro. Um
medidor eletromecânico de
décadas nada mais é  do que
uma engrenagem e a tendên-

cia comum é que com o tem-
po ele passe a marcar menos.
A partir do momento em que
colocamos um equipamento
digital, evidentemente, ele
marca o correto”, destacou. 

Para embasar a “revira-
volta”, ele também citou pes-
quisas de satisfação realiza-
das periodicamente. “Temos
um déficit em relação à per-
cepção do consumidor, mas
é algo que tem evoluído. Entre
as últimas duas pesquisas fei-
tas em um intervalo de um
ano, em comunicação com o
consumidor tivemos uma me-
lhoria de 30%, o que é signi-
ficante para a gente. Os nú-
meros mostram também que
somos uma das poucas em-
presas que diante da pande-
mia não apresentou queda
na percepção de qualidade.
Em paralelo, a grande maio-
ria caiu”, enfatizou. 

As pesquisas, segundo ele,
também revelam uma cres-
cente no que diz respeito à
satisfação do cliente enquanto
usuário do serviço. “Nosso ín-
dice de satisfação com a qua-
lidade percebida pelo consu-
midor é de 60.5%. Essa per-
cepção do cliente para nós é
muito importante. Precisamos,
evidentemente, avançar, mas
já temos mais que a maioria
da população satisfeita”. 

Além disso, Nunes argu-
menta que há resultados sig-
nificativos no que diz respeito
à prestação do serviço. Ele
ressalta que o parâmetro real
da qualidade do serviço de
energia é representado por
duas importantes siglas: DEC
e FEC, o primeiro representa
a duração das interrupções,

enquanto o segundo mostra
a frequência com que elas
acontecem.

“Ao avaliar esses indica-
dores nos últimos anos, me-
lhoramos 50%. São indicado-
res auditados mensalmente
e informados ao órgão regu-
lador que é a ANEEL [Agência
Nacional de Energia Elétrica].
Isso nos conforta de que es-
tamos no caminho certo”. 

Interior goiano
Outro ponto destacado

pelo dirigente diz respeito ao
trabalho desempenhado em
favor do interior do estado.
“Goiás, pela sua área eletro-
geográfica e capilaridade da
distribuição de energia elé-
trica representa um desafio
enorme. Como tal, requer
grandes investimentos. Nos
últimos quatro anos foram
aplicados mais de R$ 4 bilhões
em investimentos. Isso tem
nos assegurado a melhoria
que temos visto nos últimos
tempos, como a questão do
DEC/FEC, por exemplo”.  

“No interior já temos sis-
temas de religamento auto-
mático. Trata-se de um siste-
ma inteligente na rede que,
ao perceber o defeito, pro-
move a queda da fase. Ao in-
vés de ter que aguardar a
equipe se deslocar, automa-
ticamente esse sistema religa
depois de certo tempo. Muitas
vezes são problemas transi-
tórios que acabam sendo re-
solvidos através desse pro-
cesso. Já foram instalados
mais de 9 mil aparelhos desse
tipo apenas nesse último ano”,
assegurou, por fim, o presi-
dente. (Especial para O Hoje)

Projetos previstos pela gestão

Presidente da Enel visitou grupo O Hoje e se reuniu com o presidente José Allaesse

José Nunes de

Almeida aponta que

período de escasses

hídrica assola

reservatórios e

bacias brasileiras
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A rodada do final de se-
mana, a 21ª da primeira divi-
são, esteve em risco por cerca
de 24 horas. Após o Flamengo
conseguir uma liberação na
prefeitura do Rio de Janeiro
para contar com público na
Copa do Brasil, Brasileirão e
Libertadores, 17 equipes, com
exceção do próprio time ca-
rioca, Atlético-MG e Cuiabá,
entraram com um pedido for-
mal de adiamento de todas
as 10 partidas deste final de
semana. Após a pressão, a li-
minar foi derrubada.

Apesar de contar com pú-
blico no jogo contra o Grêmio,
de volta pelas quartas de final
da Copa do Brasil, o Flamengo
queria contar com os torce-
dores também neste domingo
(19). Os cariocas voltam a en-
frentar os gaúchos, mas dife-
rentemente, não terá público
presente. Os 17 clubes envia-
ram uma carta a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF),
que foi endossada pelo Atléti-
co-GO, representante do esta-
do na elite do futebol nacional,
que então decidiu recuar.

A decisão de derrubar a
liminar do Flamengo partiu
do vice-presidente do STJD
(Supremo Tribunal de Justiça
Desportiva), Felipe Bevilac-
qua. Esse empecilho para o
time carioca foi mantido até
a segunda reunião entre os
clubes da primeira divisão e

a CBF, que está marcada para
o dia 28 deste mês. O “Men-
gão” então decidiu respeitar
a decisão e aguardar esse
novo encontro virtual, do
qual o presidente, Rodolfo
Landim, não participou da
última vez.

Com isso o duelo deste final
de semana, que será realizado
entre sábado (18) e segunda-
feira (20), está mantido. O Atlé-
tico Goianiense embarca na
manhã de hoje para São Paulo,
onde encerra sua preparação
na capital paulista e entra em
campo neste domingo, contra
o Tricolor Paulista, às 16h (ho-
rário de Brasília), no estádio
do Morumbi.

“Diante do caráter de ur-
gência ante a possível violação
à legislação federal posta e
consubstanciado nas inúme-
ras petições e manifestações
dos autos, bem como tratan-
do-se de matéria com escopo
relevante e que traduz, em
análise perfunctória, proba-
bilidade de dano de difícil ou
incerta reparação com a imi-
nente não realização da ro-
dada deste próximo final de
semana, concedo parcialmen-
te o efeito suspensivo ativo
vindicado, para o fim de afas-
tar parcialmente os efeitos da
medida liminar concedida
nestes autos até a reunião do
conselho técnico, este a ser
realizada no próximo dia 28
de setembro”, diz trecho da
decisão de Felipe Bevilacqua.

Atlético-GO
Enquanto estados como

São Paulo, Bahia, Pernambu-
co e Ceará ainda não libera-
ram a volta da torcida, em
Goiás isso já é possível. Ape-
sar disso, diferentemente de
Goiás e Vila Nova, que dis-
putam a segunda divisão na-
cional, que foram atrás do
STJD, e a partir da próxima

rodada podem colocar 1.500
torcedores em seus estádios
próprios.

Com a possibilidade de re-
correr à justiça, o Atlético
Goianiense entende que não
é o momento para isso. O ru-
bro-negro já reforçou em al-
gumas oportunidades o de-
sejo de voltar com seus tor-
cedores no momento em que

todos os 20 clubes da primeira
divisão assim possam tam-
bém fazer. Apesar de próximo
de Rodolfo Landim, presiden-
te do Flamengo, Adson Batis-
ta, que é presidente do Atlé-
tico-GO, não aprovou a atitu-
de do mandatário carioca e
também foi contra a liberação
da torcida apenas para um
time. (Especial para O Hoje)

STJD derruba liminar que permitia
público na partida do Flamengo pelo
Campeonato Brasileiro após pressão das
equipes da primeira divisão

A delegação do Atlético
Goianiense embarca hoje no
final da manhã para São Paulo.
O rubro-negro que somou três
empates nas últimas três par-
tidas pelo Campeonato Brasi-
leiro da Série A, tem um desafio
contra o Tricolor Paulista no
próximo domingo (19), no Mo-
rumbi, às 16h (horário de Bra-
sília), mas seguirá com o mes-
mo problema do duelo diante
do Corinthians: o ataque.

O treinador Eduardo Bar-
roca contra o Corinthians pre-
cisou reinventar o ataque, já
que não contou com dois de
seus titulares: André Luis e
Janderson. Ambos pertencem
ao time paulista e por uma
questão contratual não entra-
ram em campo. Agora, diante
do São Paulo, os dois voltam a
ficar à disposição, apesar disso,
o comandante não vai contar
com Zé Roberto e João Paulo
que estão suspensos. Toró, que
está se recuperando de uma
lesão, também fica fora já que
pertence ao Tricolor.

“Claro que a gente perde
dois jogadores de muita qua-
lidade, que são o João Paulo e
o Zé Roberto, mas o nosso
elenco está recheado de bons
jogadores, que estão esperan-
do oportunidades. Agora, com
a chance, fica a critério do
professor Eduardo Barroca de
selecionar os melhores para
que colocar o time em campo,
para a gente corresponder ao
máximo e voltar com um re-
sultado positivo”, analisou o
atacante André Luis.

No primeiro turno, o Atlé-
tico Goianiense venceu o São
Paulo em Goiânia, foi um dos

dois triunfos que o rubro-ne-
gro teve como mandante na
competição. Naquela oportu-
nidade, os gols foram marca-
dos por Éder e João Paulo,
para este final de semana,
apenas o zagueiro está à dis-
posição de Eduardo Barroca
para o confronto.

O ataque é justamente um
ponto a ser melhorado em am-
bas as equipes. Atlético Goia-
niense e São Paulo marcaram,
cada um, 16 gols na competi-
ção, estão entre os piores times

em relação aos gols marcados,
ficando a frente apenas de
Sport (8) e Grêmio (14), que
estão no Z4. As outras duas
equipes dentro da zona do re-
baixamento, Chapecoense e
América-MG, marcaram mais
vezes, cada um balançou as
redes em 17 oportunidades.

Sem João Paulo e Zé Ro-
berto, além dos retornos de
Janderson e André Luis,
Eduardo Barroca vai ter que
mudar o sistema ofensivo.
Para o jogo contra o São Paulo,
para o lugar do camisa 10, o
treinador pode reforçar o
meio-campo com Matheus
Barbosa, ou manter um atleta
com o estilo de criação, como
Rickson. Para a camisa 9, Brian
Montenegro disputa com Lu-
cão um espaço entre os titu-
lares para completar o quar-
teto rubro-negro. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Flamengo contou com a presença de torcida na Copa do Brasil, mas foi impedido de ter público no Brasileirão

Apesar de retornos, Eduardo Barroca
segue com problemas no ataque

ATLÉTICO-GO

Marcelo Cortes/Flamengo

rodada mantida na Série A

Bruno Corsino/ACG

Artilheiro 

na temporada, 

Zé Roberto é um 

dos desfalques no 

setor ofensivo

O Corumbaíba já tem
sua estreia marcada para
iniciar no Campeonato
Goiano de Futsal e acon-
tece fora de casa. O atual
tricampeão da competição
enfrenta a equipe do An-
sef/Sinpf, no próximo sá-
bado (18), no Ginásio de
Campinas, às 17h30.

O time do sul goiano
vem a cada ano fazendo
história no futebol goiano
e na atual temporada não
será diferente. O Corum-
baíba que conquistou as
três últimas edições do
Campeonato Goiano (2017,
2018 e 2019), já que a edi-
ção 2020 não aconteceu
por conta do covid-19,
manteve sua base campeã
em busca defender o tri-
campeonato e buscar o
quarto troféu na galeria.

“Sabemos que será um
campeonato muito dispu-
tado e que vem aumentan-
do o grau de dificuldade a
cada ano. Mas acredito que
nossa equipe está prepa-
rada para mais esse cam-
peonato e iremos lutar para
defender esse título e con-
sequentemente buscar o
Tetracampeonato para a
cidade de Corumbaíba",
disse o goleiro Alencar.

A equipe do Corumbaí-
ba conta com grandes no-
mes como os fixos Parmalat
e Wanderson Vovô, os alas
Gabriel Tekin, Thiaguinho,
Léozinho, Juninho, Juliano
e Luizinho e os atacantes
Tomaz e Guto. Chegaram
no início da temporada os

fixos Glaudo e Matheus
Gratão e o ala Thamer. Es-
tes dois últimos disputaram
a Copa do Brasil pelo clube
goiano, assim como a Copa
Goiás e permanecem no
clube visando o tetracam-
peonato no estadual.

“A Expectativa para a
nossa estreia é boa, o time
está se preparando bem
desde a final da Copa
Goiás, que apesar de ter
sido vice-campeões, fize-
mos uma campanha exce-
lente. E para o campeonato
temos que defender o Tri
Campeonato que é do nos-
so time, vai ser um cam-
peonato muito equilibrado
sem dúvidas, com muitas
equipes que tem totais con-
dições de se sagrar cam-
peões, porém temos que
pensar primeiro em fazer
bons jogos e se Deus per-
mitir conseguir o título”,
ressaltou o ala Thamer.

Além das permanên-
cias, o diretor de futebol
do clube, Thiago Gonçal-
ves, confirmou também a
chegada de novos jogado-
res que irão ajudar o clube
na competição. 

Para chegar ao título, o
Corumbaíba terá pela frente
além do Ansef/Sinpf na es-
treia, o Quirinópolis, no sá-
bado (02/10), fora de casa e
depois dois jogos no Ginásio
de Corumbaíba. Primeiro
encaram o Barranca, no sá-
bado (09/10) e depois no sá-
bado (23/10), diante do Goia-
tuba. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Corumbaíba estreia fora
de casa defendendo o
tricampeonato

GOIANO DE FUTSAL



A Aparecidense entra em
campo nesta sexta-feira (17)
com o jogo mais decisivo de
sua temporada. O camaleão
recebe ar a Caldense, às 16
horas, no estádio Aníbal Ba-
tista de Toledo. O time que
perdeu a primeira partida por
1 a 0, terá que reverter o re-
sultado e para se classificar,
precisará de vencer o confron-
to por dois gols de diferença.
Em caso de vitória somente
por um gol, a decisão vai para
os pênaltis. Empate ou derrota,
classificam os mineiros.

Aparecidense
O treinador Thiago Carva-

lho deve ter mudanças em
relação ao primeiro jogo e
assim colocar o time completo
e mais ofensivo para a grande
decisão, pensando também
em reforçar seu sistema de-
fensivo evitando sofrer gols.

Fora da primeira partida
com uma contusão na pan-
turrilha, o atacante Samuel
deve ser uma das novidades
no time que deve iniciar
diante da Caldense. Assim,
Robert deve ser deslocado
para o meio-campo e Rafa
Marcos retorna ao banco de
reservas. Marinho também
que entrou bem nas últimas
partidas disputa posição pela
titularidade. Com Wesley Ma-
tos suspenso, o zagueiro Van-
derley deve retornar a defesa
ao lado de Rafael Goiano.
Outra baixa de última hora
é do lateral-esquerdo Rodri-

gues, assim Caio Mascare-
nhas assume a vaga.

A missão da Aparecidense
fica ainda mais difícil quando
o assunto é conseguir uma
vantagem de dois gols jogando
em casa. A Cidinha conseguiu
na atual temporada sete vezes
vencer seu adversário com o
placar que precisa nesta sexta
para avançar. Dos sete jogos
que venceu por dois ou mais
gols de diferença, apenas três
jogando no Aníbal Batista de
Toledo, sendo dois na Série
D. O primeiro diante do Nova
Mutum, por 3 a 1 e o segundo
e último, a goleada sobre o
Goianésia por 4 a 1. 

Provável Aparecidense: Pe-
dro Henrique; Rafael Cruz, Ra-
fael Goiano, Vanderley, Caio
Mascarenhas; Bruno Henrique,
Rodriguinho, Robert (Rafa Mar-
cos); Samuel, Alex Henrique e

David Souza (Pedro Marinho).

Caldense
Vindo de uma vitória por

1 a 0 na primeira partida, o
treinador Marcus Paulo não
deve fazer mudanças para o
confronto, já que a Caldense
não tem desfalques seja por
suspensão ou contusão. 

Com as saídas de Mariotto
e Gabriel Santos, este último
negociado com o Ceará, os ata-
cantes Denilson e Rafael Pei-
xoto supriram as ausências dos
jogadores e puderam contribuir
no sistema ofensivo do time. 

Provável Caldense: João
Paulo; João Vitor, Jonathan
Costa, Morais, Caio Ribeiro;
Guilherme Borges, Lucas Sil-
va, Igor Pimenta; Patrick Val-
verde, Denílson e Rafael Pei-
xoto. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Aparecidense encara Caldense
precisando reverter vantagem

SÉRIE D

Equipe goiana precisa vencer por dois gols de diferença

Renan Muniz / Caldense

O Vila Nova terá uma
parada dura pela frente.
Sem perder há três jogos,
o time comandado por
Higo Magalhães enfren-
tará, hoje à noite, o Co-
ritiba, que lidera a com-
petição, com 45 pontos
conquistados. 

Vindo de quatro vitó-
rias nos últimos cinco jo-
gos, o Coxa é um dos
grandes favoritos ao aces-
so para a elite do futebol
nacional, o que deve aca-
bar dificultando a vida
do Tigre, principalmente
pelo fato do confronto
ser no Paraná.

Para o lateral-esquerdo
Bruno Collaço, os para-
naenses têm sobrado na
competição, pois possuem
jogadores de qualidade e
que jogam em alto nível.
Mas, apesar disso, o Co-
lorado precisa manter seu
jeito de jogar, sabendo su-
portar a pressão que deve
sofrer nos primeiros mi-
nutos de jogo e não ter
medo quando tiver a pos-
se de bola.

“Todo mundo tem visto
o Coritiba jogar. É uma
que tem sobrado na com-
petição. Eles possuem jo-
gadores de qualidade, jo-
gadores que sempre joga-
ram em alto nível. Então,
é mais um jogo difícil que
nós vamos ter, principal-

mente no começo da par-
tida, onde teremos que su-
portar a pressão deles. E,
aos poucos, ir conseguindo
impor nosso estilo de jogo
e, quando tivermos a bola,
não ter medo de jogar”,
disse Collaço.

Equilíbrio
Segundo o defensor,

nos últimos jogos, o Vila
Nova tendo um equilíbrio
na defesa e no ataque, o
que, de acordo com ele,
tem proporcionado que os
vilanovenses suportem a
pressão dos adversários,
mas também “agrida”
quando vai ao ataque.

“Eu acho que nós temos
conseguido fazer jogos
consistentes, tanto ofensi-
vamente quanto defensi-
vamente. Em alguns jogos,
nós “soubemos sofrer”.
Nós sustentamos bem a
parte defensiva. Quando
o adversário tem a posse
da bola, temos conseguido
suportar bem. Mas tam-
bém temos conseguido
“agredir” o adversário em
muitas situações. Acho que
temos um equilíbrio inte-
ressante dentro das parti-
das. E temos conseguido
transformar isso em re-
sultado. É o mais impor-
tante”, finalizou o lateral.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Collaço espera que
Tigre jogue sem medo
diante do Coritiba

VILA NOVA

Breno Modesto

Invicto há três jogos, o Vila
Nova volta a campo hoje pela
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. Às 19h, fora de casa,
o time comandado pelo téc-
nico interino Higo Magalhães
enfrentará o Coritiba, atual
líder da Segundona, que ven-
ceu suas últimas duas parti-
das na competição.

Na visão do comandante
colorado, o confronto será
complicado, pois o adversário
é difícil, mas, mesmo assim,
ele acredita que seus coman-
dados têm a oportunidade de
fazer um grande jogo no Cou-
to Pereira e sair de lá com os
três pontos.

“É um adversário muito
difícil. O Coritiba vive um
momento espetacular dentro
da competição. Mas nós temos
a oportunidade de fazer um
grande jogo. Trabalhamos
muito para isso. Vamos tentar
fazer o nosso jogo e vencê-
los”, disse Higo Magalhães

Além do Coxa, logo mais, o
Colorado terá mais dois com-
promissos difíceis na sequência
da Série B. Na próxima terça-
feira (21), jogo em que deve
marcar a volta do torcedor co-
lorado aos jogos profissionais
do clube, o adversário será o
Confiança, que também luta
para sair da zona de rebaixa-
mento, e, na sexta (24), clássico
contra o Goiás, na Serrinha.

Higo espera que o Vila
Nova consiga repetir, nos pró-
ximos compromissos, o mes-
mo desempenho das últimas

três rodadas do Brasileiro,
onde conquistou sete dos
nove pontos disputados. De
acordo com ele, o atual mo-
mento do torneio exige que,
para estar longe da zona de
rebaixamento, sua equipe
continue pontuando, mesmo
que não consiga vencer.

“Estamos vivendo jogo a
jogo. Nós estamos tratando
cada jogo como se fosse deci-
são. Analisamos muito a ta-
bela de classificação. E, quan-
to mais a gente conseguir ven-
cer e conquistar os três pon-
tos, iremos nos distanciando
com mais velocidade dessa
zona do rebaixamento. Nos
últimos três jogos, fizemos
sete pontos, o que nos possi-
bilita abrir três pontos de di-

ferença para a zona do re-
baixamento. Se conseguirmos
repetir a façanha de conquis-
tar sete pontos nos próximos
três jogos, pode ser que a gen-
te consiga ficar distante dessa
zona de rebaixamento. A fase
agora é crucial. Se não der
pra ganhar, temos que somar
pelo menos um ponto, pois
ele pode fazer a diferença no
futuro”, comentou Higo.

Retrospecto
O confronto desta sexta-

feira (17) será o décimo ter-
ceiro da história entre Cori-
tiba e Vila Nova. Com sete
triunfos, quem mais venceu
foram os paranaenses. O Tigre
saiu de campo com a vitória
em apenas duas oportunida-

des, sendo a última delas há
três anos, pela Série B de
2018. Além disso, as equipes
empataram outras três vezes.
O último duelo aconteceu em

junho, quando o Coxa derro-
tou o Colorado por 1 a 0, no
Estádio Anníbal Batista de
Toledo, em Aparecida de Goiâ-
nia. (Especial para O Hoje)

Fora de casa, Vila
Nova encara o líder
Coritiba e tenta
manter sequência
positiva

Querendo decolar

Sem perder há três jogos, o Tigre tenta surpreender o líder Coritiba e continuar série invicta

Douglas Monteiro/Vila Nova FC
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Data: 17 de setembro de 2021. Horário: 19h. Local: estádio
Couto Pereira, em Curitiba (Pr). Árbitro: Douglas schwengber
da silva (rs). Assistentes: andré da silva Bitencourt (rs) e Maíra
Mastella Moreira (rs). VAR: Daniel nobre Bins (rs)

t
TéCnICa

Coritiba: Wilson; natanael,
Henrique, Luciano Castán e
romário; Willian Farias, Val
e robinho; Igor Paixão, Léo
gamalho e Waguininho
Técnico: gustavo Morínigo

Vila Nova: georgemy; Moacir,
rafael Donato, renato e Bruno
Collaço; Dudu, Pedro Bambu
(Tiago real) e arthur rezende;
Kelvin, Clayton e alesson
Técnico: Higo Magalhães

xCoritiba Vila Nova

FICHA
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João Paulo Alexandre

Terra, folha seca, sacolas
plásticas são algumas coisas
que podem ser encontradas
em bueiros de Goiânia. Atual-
mente a cidade enfrenta um
período se seca severa onde
esse entupimento parece ino-
fensivo, mas em tempo chu-
voso - como o previsto para
começar na segunda quinze-
na de outubro - contribui com
alagamentos e aparecimento
de animais peçonhentos.

A situação é percebida em
áreas nobres e nas periferias
da cidade. O Hoje encontrou
dois bueiros lotados de sujeira
em uma única rua, na Rua 23,
no Jardim Goiás. Na mesma
situação, também localizamos
uma boca de lobo entupida
na Avenida Goiás com a Rua
55. Um bueiro quebrado tam-
bém foi localizado na 11ª Ave-
nida, no Setor Universitário.

Bueiros sem tampas foram
localizados na Avenida T-9
com a Rua C-159, Rua C-134
com Rua C-162, Rua C-118 com
a Rua C-122, no Jardim Amé-
rica. A comerciante Djanira
da Silva, que tem um restau-
rante na Avenida Fued José
Sebba, no Jardim Goiás, conta
que a via fica alegada com fa-
cilidade por causa que a água
não escorre com facilidade.

“Todo ano é a mesma coisa.
Aqui parece um rio e a chuva
nem precisa ser forte ou durar
muito tempo para isso acon-
tecer. Tem pessoas que jogam
lixo na rua e ele vai para os
bueiros. Tem gente que com-
pra marmitex aqui no meu
restaurante e joga a tampa
dentro da boca de lobo. É mui-

ta falta de educação”, pontua.
Há 24 quilômetros dali, no

Setor Real Conquista, a situa-
ção também não é diferente.
Em uma volta pelo setor a
reportagem encontrou bueiro
de todas as maneiras: que-
brados, entupidos e até com
restos de construções. A dona
de casa Aurea dos Santos Oli-
veira conta que a situação
deixa o bairro mais feio.

“É muito triste você sair
para uma caminhada e se de-
parar com bueiros nessa situa-
ção. Tem uma rua que eu passo
que ele está todo quebrado e é
bem rente à rua. De noite, fica
mais complicado enxergá-lo e
quem vem distraído pode cair
feio dentro dele”, pontua.

Solicitação pelo app
Ela afirma que a rua que

ela mora - RC 12 - tinha um
bueiro que ficou entupido por

um bom tempo e trazia um
mau cheiro para os moradores
da região. Ela conseguiu que
a prefeitura fosse no local atra-
vés do aplicativo e fizesse o
desentupimento. Mas, segundo
a dona de casa, não foi uma
tarefa fácil. “Eles tiveram que
retornar no outro dia para
conseguir desentupir. Segundo
os limpadores, tinha muita ter-
ra e outros lixos que atrapa-
lhavam a água a transitar den-
tro das manilhas”, pontua.

Entretanto, ela destaca que
não consegue fazer a solici-
tação de todos os bueiros que
estão na mesma situação pelo
setor dela. “É muita coisa. A
gente sabe que alguns estão
cheios de lixo natural, como
folhas secas, mas sabemos
também que tem pessoas que
favorecem demais com o acú-
mulo de lixo dentro dos buei-
ros. Tem gente que faz é jogar

diretamente dentro da boca
de lobo”, pontua.

É claro que a situação não
passa despercebida. Os ala-
gamentos são constantes na
época de chuva e até mesmo
para animais peçonhentos.
“Esses dias para trás teve um
sapo que estava assustando
a todos aqui no setor. Isso é
ruim demais”, finaliza.

Limpeza
A limpeza de bueiros e re-

construção fica a cargo da
Secretaria Municipal de In-
fraestrutura (Seinfra). Segun-
do a pasta, já foram limpas
15 mil bocas de lobo e 400
poços de visita nos seis pri-
meiros meses de 2021. E tudo
isso culminou em cerca de 4
mil toneladas de entulho.

“Encontramos todo tipo de
material, incluindo folhagens,
latas de bebidas, garrafas, co-

pos de plástico, sofás, roupas,
brinquedos”, explica o titular
da Seinfra, Fausto Sarmento.
Em média, as equipes visto-
riaram mais de 2,5 mil bocas
de lobo por mês. Entre janeiro
e junho deste ano, as equipes
fizeram 2.482 viagens de ca-
minhão pipa para auxiliar o
serviço. Com relação a buei-
ros e pontes, quase 500 foram
limpos no mesmo período.

A pasta destaca que nos úl-
timos meses 65 bairros de
Goiânia foram atendidos,
como  o Faiçalville, Aeroporto,
Capuava, Conjunto Vera Cruz,
Jardim América, Jardim Goiás,
Parque Atheneu, Setor Bueno,
Campinas e Central. Além dis-
so, a secretaria destaca que a
recuperação das bocas de lo-
bos ocorre diariamente, assim
como a contenção de erosões
provocadas pelas chuvas e
construção de novas galerias
pluviais para que a cidade sin-
ta cada vez menos os impactos
causados por temporais.

A Seinfra destaca que os mo-
radores podem solicitar os ser-
viços através do aplicativo Pre-
feitura 24h e/ou entrar em con-
tato com o Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão, pelos tele-
fones 3524-8363/3524-8373 e
WhatsApp 9-8493-7229. “Pedi-
mos o apoio da comunidade
para nos ajudar a deixar a ci-
dade mais limpa, mais bonita e
saudável com cada um fazendo
a sua parte e destinando corre-
tamente os resíduos sólidos. A
Seinfra trabalha quase 24 horas
por dia com esse serviço, seja
de forma manual ou com ca-
minhão hidrojato e CDL (que
suga água suja)”, afirma o titular
da pasta, Fausto Sarmento.

Mesmo reconhecida entre
as Capitais com os melhores
índices de atendimento com
esgotamento sanitário, abran-
gendo 93,8% da população,
com quase 4,5 mil km de re-
des coletoras, responsáveis
por levar o esgoto dos imóveis
até a Estação de Tratamento
Dr. Hélio Seixo de Britto, Goiâ-
nia recolhe, por mês, cerca
de 40 toneladas de lixo, que
chegam à ETE Goiânia.

Esses resíduos ficam pre-
sos no sistema de gradeamen-
to e causam diversos prejuí-
zos operacionais ao longo de
todo o processo. Por isso, a

Saneago alerta que as redes
coletoras não são dimensio-
nadas para receberem lixo.
Especialmente neste período
de pandemia, em que as pes-
soas têm passado mais tempo
em casa, o uso correto do sis-
tema de esgotamento sanitá-
rio merece atenção.

Itens como papel, pó de
café, cotonetes, absorventes,
resto de comida e outros re-
síduos, quando lançados por
pias, ralos ou vasos sanitários,
podem romper a tubulação,
provocando extravasamentos
de esgoto nas ruas ou resi-
dências – além de aumentar

o risco de enchentes e polui-
ção de rios.

Outra prática bastante pre-
judicial é a interligação inde-
vida e irregular da água de
chuva na rede de esgoto, que
faz com que o número de ex-
travasamentos aumente con-
sideravelmente no período
chuvoso. Por isso, é funda-
mental que a água da chuva
seja sempre escoada por meio
das galerias de água pluvial.

É preciso que cada pessoa
entenda a própria responsa-
bilidade no descarte de seus
resíduos. Mais do que manter
o funcionamento adequado

do sistema de esgotamento
sanitário, essa é uma questão
de saúde pública, que impacta
na qualidade de vida das pes-
soas e na preservação do
meio ambiente. Neste cenário,
processos de reciclagem são
uma boa saída para minimi-
zar a ocorrência de obstru-
ções nas redes de esgoto. Isso
porque, além de evitar o des-
carte indevido que provoca
os extravasamentos, essa al-
ternativa permite ainda a reu-
tilização do resíduo.

Conscientização
A bióloga e tecnóloga em

Saneamento Ambiental, Fa-
biana Alves, explica que es-
goto não é lixo, diferente do
que muitas pessoas acreditam.
“É importante entender que
esgoto é tudo aquilo que sai
da pia, do vaso, do nosso chu-
veiro, água da máquina de
lavar. Esgoto é tudo por onde
a água vai embora, ou seja,
são locais que não são desti-
nados a lixo e sim água suja,
por isso que quando pagamos
a taxa de esgoto ela é 50% do
nosso consumo de água, por-
que 50% daquele valor é em
esgoto”, destaca Fabiana. (Es-
pecial para O Hoje)

População fica receosa com os alagamentos que o período chuvoso pode trazer

Esgoto de Goiânia recebe 40 toneladas de lixo por mês

Em uma volta pela cidade é possível encontrar bueiros de todas as maneiras: quebrados, entupidos e até com restos de construções

Terra, folha e sacolas são alguns dos itens que podem ser encontrados em bueiros de Goiânia

Bueiros entupidos preocupam
moradores de Goiânia
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Maiara Dal Bosco

Goiás manterá inalterada a vacinação contra a Co-
vid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. A decisão foi
comunicada ontem, em nota divulgada pela Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), mesmo após re-
comendação do Ministério da Saúde (MS) de vacinar,
nesta faixa etária, somente os adolescentes que tenham
deficiência permanente, comorbidades ou que estejam
privados de liberdade.

Em Goiás, segundo dados da SES, são registrados 36
óbitos em decorrência da Covid-19 em crianças com
menos de 10 anos,  14 óbitos na faixa etária de 10 a 14
anos e 33 óbitos em adolescentes de 15 a 19 anos. Os
casos confirmados nestas três faixas etárias são, res-
pectivamente 28.927, 21.184 e 44.536.

Uma nota técnica anterior, também de setembro, o
Ministério recomendava que a imunização dos adoles-
centes tivesse início na quinta-feira (15), com a ressalva
de que os que não apresentassem comorbidades deve-
riam ser os últimos a ser vacinados.

Segundo a SES-GO, por enquanto, a vacinação dos
adolescentes seguirá por ordem decrescente de idade.
Assim, de acordo com a pasta, não há suspensão da
aplicação da vacina Pfizer na população deste grupo
etário no Estado. A vacinação, segundo informou a
SES-GO, segue priorizando adolescentes que apresentam
deficiência permanente, adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas e adolescentes gestantes e
puérperas. Na sequência, conforme a disponibilidade
de doses, está permitido o avanço da vacinação para
adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades por
ordem decrescente de idade.

A SES-GO afirmou ainda que o Estado, via Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), já solicitou
esclarecimentos sobre o assunto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e aguarda posicionamento.

Goiânia
A Capital começou a aplicar doses contra a Covid-19

em adolescentes com 17 anos completos, além daqueles
com deficiência, gestantes e puérperas de 12 a 16 anos.
Para se vacinar, basta comparecer ao local indicado,
portando documento pessoal com foto, além do com-
provante de endereço.

Grávidas e puérperas devem apresentar documento
comprobatório, como exame de gestação, ultrassom
ou caderneta de gestante. Em relação aos deficientes,
basta que os responsáveis preencham e assinem o for-
mulário disponível no site da prefeitura, declarando
qual a condição específica.

“Sempre tomamos cuidado em atender a população
da melhor forma possível, de acordo com a disponibi-
lidade de doses, ampliando faixas etárias, locais e a
forma de atendimento. Agora, com os adolescentes não
será diferente e eles também estarão, cada vez mais,
protegidos contra a doença”, afirma a secretária-exe-
cutiva de Saúde, Luana Ribeiro.

Entenda
De acordo com a nota técnica do MS, também emitida

na quinta-feira (15), as premissas para que fossem vaci-
nados com o imunizante Pfizer/Biontech, somente ado-
lescentes que apresentem deficiência permanente, co-
morbidades ou que estejam privados de liberdade, apesar
da autorização pela Anvisa do uso da Vacina Cominarty
(Pfizer/Biontech), com base em algumas premissas.

Entre elas, o documento destaca que a Organização
Mundial de Saúde não recomenda a imunização de
criança e adolescente, com ou sem comorbidades e
que a maioria dos adolescentes sem comorbidades aco-
metidos pela Covid-19 apresentam evolução benigna,
apresentando-se assintomáticos ou com poucos sintomas.
Outras justificativas para a decisão dão conta de que
somente um imunizante foi avaliado em ensaios clínicos
randomizados (ECR) e que benefícios da vacinação em
adolescentes sem comorbidades ainda não estão clara-
mente definidos. (Especial para O Hoje)

Em Goiás já foram registrados 83 óbitos de adolescentes

Em decreto publicado no
início desta semana, a Prefei-
tura de Caldas Novas determi-
na o retorno da capacidade
máxima de ocupação em 75%
nas escolas públicas munici-
pais, nos Centros Municipais
de Educação Infantil (CMEIs)
e creches. Segundo o docu-
mento, foram determinantes
para a decisão o cumprimento
dos protocolos sanitários nas
unidades de ensino e o avanço
da imunização em adolescen-
tes com menos de 17 anos.

Além disso, o Prefeito Kle-
ber Marra também destacou
que a vacinação dos professo-
res com as duas doses já foi
realizada. “Felizmente, chega-
mos numa situação em que o
retorno presencial com 75 da
capacidade máxima possa
ocorrer de forma segura tanto
para os profissionais da Edu-
cação, quanto para nossos alu-
nos”, afirmou o Prefeito.

Segundo ele, todos os ser-
vidores da Educação estão
equipados com Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs)
e que os protocolos sanitários
são cumpridos até mesmo no
transporte escolar. "Os mo-
toristas receberam uma for-
mação sobre os protocolos de
biossegurança para a condu-
ção dos alunos ao retorno às
aulas híbridas no município.
Entre as orientações, os ôni-
bus receberam informativos
sobre a ocupação dos assen-
tos, além da presença de um
monitor que vai aferir a tem-
peratura, fiscalizar o uso ob-
rigatório de máscara dentro
dos veículos e monitorar o
distanciamento, uso de álcool
em gel antes e depois que
adentrarem ao veículo", fri-
sou Kleber.

Em agosto, a pedido do Mi-
nistério Público de Goiás
(MPGO), em mandado de se-

gurança, a Justiça deferiu li-
minar para suspender os efei-
tos do artigo 5º do Decreto
Municipal nº 1.579/2021 e au-
torizou o retorno imediato das
aulas nas escolas particulares
e públicas de Caldas Novas
de forma híbrida, com por-
centual presencial de 50%. Foi
determinado ainda que a pre-
feitura reabra, imediatamente,
as escolas municipais, confor-
me acordo homologado judi-
cialmente, em ação civil pú-
blica ajuizada pela 5ª Promo-
toria de Justiça da comarca
de Caldas Novas.

Pelo acordo homologado,
creches e pré-escolas munici-
pais retomariam as atividades
com porcentual presencial de
50%, e as demais etapas do
ensino, com 12,5% na primeira
semana deste mês e aumento
gradativo, até alcançar 50%
no fim do mês. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)

Caldas determina retorno presencial
das aulas com 75% da capacidade

Mesmo com
recomendação do
MS, Goiás mantém
vacinação de
adolescentes

tRÁPIDAS

STJ nega habeas corpus a promotor
de justiça acusado de matar esposa

A Quinta Turma do STJ manteve decisão
monocrática do ministro Reynaldo Soares
Fonseca que havia negado habeas corpus
para colocar em liberdade o promotor An-
dré Luís Garcia de Pinho, de Minas Gerais,
denunciado pelo crime de feminicídio con-
tra a esposa, Lorenza Maria Silva de Pinho,
morta em abril deste ano. Ao analisar o
recurso no colegiado, Reynaldo Soares da
Fonseca observou que a prolação de deci-
são monocrática pelo relator está autori-
zada não apenas pelo Regimento Interno
do STJ, mas também pelo  artigo 932 do
Código de Processo Civil de 2015. Ele des-
tacou que as decisões monocráticas, de
todo modo, sempre poderão ser submetidas
à análise do colegiado, por meio de recurso,
como aconteceu no caso. "A prolação de
decisão unilateral pelo relator não fere o
princípio da colegialidade", afirmou. Sobre
a prisão preventiva do acusado, o ministro

ressaltou que ela foi decretada em razão
de sua periculosidade, "evidenciada
pelo modus operandi empregado no crime
– inicialmente teria tentado matar a vítima,
sua própria esposa, por intoxicação, mis-
turando medicamentos com bebidas al-
coólicas; como não obteve êxito, decidiu
asfixiá-la, causando a morte". O relator
apontou também que, como reconhecido
pelo TJMG, o promotor teria tentado alterar
a verdade dos fatos a partir de documento
falso para encobrir a morte da vítima,
além de não autorizar a perícia em seu
apartamento e dificultar o acesso ao con-
teúdo dos celulares para melhor apuração
do caso. No entendimento do TJMG –
acrescentou o ministro –, a liberdade do
acusado poderia constranger as testemu-
nhas, pois quatro pessoas ouvidas na in-
vestigação teriam atestado sua persona-
lidade agressiva e intimidadora.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

A Primeira Turma do TST
determinou o retorno ao juí-
zo de primeiro grau da re-
clamação trabalhista em que
um bancário pede a conde-
nação de um banco ao pa-
gamento de indenização por
danos morais e materiais
decorrentes de sua incapa-
cidade permanente para o
trabalho. Ele já havia ajui-

zado outra ação antes de ser
aposentado por invalidez,
mas, para o colegiado, as
causas de pedir são diversas
nas duas ações: na primeira,
era a existência de doença
ocupacional, e, na segunda,
é a incapacidade total e per-
manente para o trabalho,
decorrente da consolidação
dos efeitos da doença.

Indenização por
incapacidade permanente

Reforma administrativa

O relator da reforma
administrativa (PEC 32/20),
deputado Arthur Oliveira
Maia (DEM-BA), retirou as
mudanças que havia feito
em seu relatório na noite
de quarta-feira e manteve
seu parecer anterior. Oli-
veira Maia se comprome-
teu a trabalhar em uma

terceira versão do substi-
tutivo. Com isso, a comis-
são especial adiou a vota-
ção da proposta. Entre os
pontos mais criticados pela
oposição estão as regras
para contratações tempo-
rárias e os instrumentos
de cooperação com a ini-
ciativa privada.

2 STJ - A abertura de inqué-
rito penal com base em infor-
mações obtidas por denúncia
anônima depende de investi-
gação preliminar que subsidie
as informações coletadas. O
Ministério Público não pode
apurar a veracidade dos fatos
direto no inquérito.
2 TRF1 - Pedido de levan-
tamento de honorários con-
tratuais de advogado de es-
pólio deve ser submetido ao
Juízo do inventário do de-
sapropriado.

Uma mulher foi condena-
da pelo Tribunal do Júri Po-
pular por ter matado um ho-
mem a golpes de faca. A pena
deverá ser cumprida, inicial-
mente, em regime semiaber-
to, na Colônia Agroindustrial,
em Aparecida de Goiânia. A
sessão de julgamento foi pre-
sidida pelo juiz Jesseir Coelho
de Alcântara, da 3ª Vara Cri-
minal dos Crimes Dolosos
contra a Vida e Tribunal do
Júri, nesta capital.

Mulher é condenada
por ter assassinado
homem com quem
flertava em festa

CNJ transmite hoje webnário sobre
novas tecnologias do judiciário

A nova versão do sistema
de Restrições Judiciais sobre
Veículos Automotores (Re-
najud) será apresentada nes-
ta sexta-feira (17/9), às 14,
no Webinário Renajud. Vol-
tado às equipes de tecnolo-
gia e juízes e juízas auxilia-
res dos tribunais estaduais,
federais e trabalhistas, o en-
contro terá transmissão ao

vivo pelo  canal do CNJ no
YouTube. Chamada WS-Re-
naJud, traz maior eficiência
à atuação do Judiciário, pos-
sibilitando o cumprimento
em tempo real das ordens
judiciais, como a realização
de leilões de veículos – libe-
rando os pátios dos depar-
tamentos de trânsito pelo
país de forma mais ágil. 



Os moradores do municí-
pio de Minaçu terão que an-
dar nas ruas com o cartão
de vacinação contra a Covid-
19. É o que exige o novo de-
creto publicado pela prefei-
tura da cidade. O documento
ainda estabelece o uso de
máscara de proteção facial,
além de flexibilizações de al-
gumas atividades, como a
abertura da Praia do Sol.

A mudança sobre o uso
do cartão de vacina foi esta-
belecida no Art. 6° do decreto.
De acordo com o texto, a
apresentação do documento
poderá ser exigida pelos fis-
cais a qualquer momento.
Porém, o decreto não informa
se haverá multa ou qualquer
outro tipo de penalidade para
aqueles que descumprirem
a determinação.

“Sem prejuízo de todas as
recomendações profiláticas
e de isolamento social das
autoridades públicas, fica de-
terminado a toda a popula-
ção, quando houver necessi-
dade de sair de casa, a utili-
zação de máscaras de prote-
ção facial e cartão de vacina,
que poderá ser exigido sua
apresentação”, diz o texto.

Flexibilização
Além da implantação des-

sa medida, a prefeitura auto-
rizou a abertura da Praia do
Sol, das 16h às 22h. O retorno
acontece especificamente
para pedestres e ciclistas, que
deverão estar com o compro-
vante de vacinação contra a
Covid. Som automotivo, be-
bidas alcoólicas e eventos que
gerem aglomeração no local
seguem proibidos.

As atividades esportivas
foram liberadas, desde que
não gerem aglomerações e
sejam observados os proto-
colos sanitários. Eventos pú-
blicos e privados também fo-
ram autorizados com 50% da
capacidade do local.

No documento, a prefei-
tura ressalta, ainda, que as
suspensões e flexibilizações
previstas no decreto poderão
ser revistas a qualquer mo-
mento, conforme análise da
evolução da situação epide-
miológica de Minaçu.

Certifica internacional
O Certificado Internacional

de Vacinação é o documento
que comprova a vacinação
contra doenças, emitido pela

Anvisa. Ele é necessário porque
alguns países exigem o docu-
mento para a entrada em seu
território. Caso a pessoa for
viajar para o exterior, deve
consultar a lista rápida de paí-
ses que exigem o certificado.

O certificado é emitido gra-
tuitamente e não tem prazo de
validade. Podem utilizar os ser-
viços brasileiros e estrangeiros
vacinados no Brasil e que irão
viajar para fora do País. Crian-
ças a partir de nove meses já

precisam do Certificado.
Se o comprovante não pos-

sui todas as informações ou
se a pessoa perdeu sua car-
teira de vacinação, ela deve
ir ao local onde tomou a va-
cina e solicitar a segunda via.

Assim, receberá o Certifi-
cado por e-mail, para impri-
mir em casa, no prazo de 20
dias úteis. O Certificado tem
assinatura eletrônica do ser-
vidor da Anvisa. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)

Moradores terão que andar com cartão de vacina
MINAÇU
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Daniell Alves

Fortes redemoinhos de
ventos, com fumaça e poeira,
têm dificultado o combate ao
incêndio que atinge a Chapada
dos Veadeiros desde o último
domingo (12), na Região do
Vale do São do Miguel. Mais
de 150 profissionais atuam na
operação, sendo 65 militares
do Corpo de Bombeiros (CBM-
GO). Segundo o CBM, há uma
linha de fogo de mais oito qui-
lômetros que avança pela re-
gião do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros.

O combate ao incêndio é
feito por meio de sopradores,
abafadores e bombas costais.
O grupo atua na região da
Serra do Segredo e entre o
Vale da Lua e o Parque Esta-
dual Águas do Paraíso. No
mesmo dia que começou o
incêndio, um brigadista vo-
luntário ficou ferido após cair
no fogo enquanto ajudava no
combate ao incêndio. Ele es-
corregou de uma ribanceira
e caiu dentro do fogo, foi aten-
dido em um hospital e libe-
rado em seguida para seguir
tratamento em casa.

De acordo com os bombei-
ros, a suspeita é de que o in-
cêndio tenha começado na tri-
lha que dá acesso ao Vale da
Lua. “Não há como precisar se
foi um incendiário, se foi pro-
positalmente colocado ou se
foi acidental. O que a gente
sabe é que foi ação humana”,
ressaltou o coordenador da for-
ça-tarefa, capitão do CBMGO,
Luiz Antônio 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 qua-
tro anos, além de multa.

Campanha
Com mais de cinco dias de

incêndio, uma campanha foi
criada para arrecadar doa-
ções e ajudar voluntários que
estão na linha de frente. Até
a última atualização, o fogo
havia destruído mais de 10
mil hectares de vegetação na
região, o que equivale a 10

mil campos de futebol.
A campanha é organizada

pela “Rede Contra Fogo”. Foi
criada uma vaquinha virtual
para conseguir dinheiro e
comprar água, isotônicos e
comida. Os alimentos também
podem ser entregues em pon-
tos de coleta espalhados pela
cidade de Alto Paraíso. De
acordo com o capitão do Cor-
po de Bombeiros, ontem, o
combate às chamas se con-
centram na região do Vale do

São Miguel, onde 35 militares
usam sopradores e abafadores
para tentar controlar o fogo
que se espalha rapidamente.

“Estamos combatendo as
chamas com a missão de sal-
vaguardar as fazendas que
têm naquela região, o patri-
mônio e a integridade física
dos moradores e dos reba-
nhos criados por eles”, afir-
mou. No último ano, o in-
cêndio florestal no Parque
Nacional da Chapada dos

Veadeiros, em Alto Paraíso,
consumiu cerca 16 mil hec-
tares. A área atingida do Par-
que Nacional da Chapada
dos Veadeiros até o momento
equivale a 6,6% da área per-
tencente à unidade de con-
servação. Já na Área de Pre-
servação Ambiental de Pouso
Alto foram atingidos cerca
de 46 mil hectares.

Educação ambiental
Localizado dentro da região

da Chapada dos Veadeiros, con-
siderada Patrimônio Mundial
pela pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco),
o Parque possui 240 mil hec-
tares. Estão em regiões próxi-
mas ou dentro da Chapada dos
Veadeiros três aquíferos: o Gua-
rani, o Urucuia e o Bambuí.
Além da conservação, o Parque
tem como objetivos a pesquisa
científica, a educação ambien-
tal e a visitação pública. A ca-
minhada e os banhos de ca-
choeira são as principais ati-
vidades, nas imensas paisagens
da Chapada, em uma viagem
pelo Cerrado brasileiro nas an-
tigas rotas usadas por garim-
peiros, utilizadas pelos visi-
tantes. (Especial para O Hoje)

Incêndio dura
desde o último
domingo (12) e
tem mais de 150
profissionais
atuando na
operação

Uma linha de fogo de mais oito quilômetros avança pela a região

Ventos e redemoinhos
dificultam combate às chamas

De acordo com o

decreto, o cartão

pode ser exigido

pelos fiscais a

qualquer momento

O combate ao incêndio é feito por meio de sopradores, abafadores e bombas costais



A Justiça da Suécia conde-
nou a três anos de prisão um
engenheiro civil acusado de
espionagem industrial a favor
da Rússia. Kristian Dimitrievski
trabalhou como consultor de
tecnologia para duas gigantes
da indústria automobilística
sueca, a Scania e a Volvo, entre
2016 e 2019. Ele teria vendido
à Rússia informações relacio-
nadas a processos de monta-
gem das duas empresas, se-
gundo a rede Euronews.

Dimitrievski foi detido pe-
las autoridades suecas em fe-
vereiro de 2019, enquanto
jantava em um restaurante
no centro de Estocolmo na
companhia de um diplomata
russo, que estava a serviço
da inteligência de Moscou e
era encarregado de receber
as informações roubadas.

De acordo com a acusação,
o réu agiu transferindo ile-
galmente material de seu
computador de trabalho para
um computador de uso par-
ticular e, posteriormente,
para dispositivos de armaze-
namento de dados.

Para evitar que a ação ilícita
fosse registrada pela equipe
de TI (tecnologia de informa-
ção) das empresas, Dimitrievs-
ki ainda fotografou informa-
ções diretamente da tela de
seu computador de trabalho.

A corte descreve as ações
de Dimitrievski como “siste-

máticas e já vinham ocorrendo
por um período de tempo con-
siderável”. Diz ainda que ele
estava “plenamente ciente de
que as informações que entre-
gou beneficiariam a Rússia”.

Na sentença, o tribunal
destaca que “a divulgação de
informações de uma das ope-
rações a uma potência estran-
geira pode ser prejudicial à
segurança da Suécia”.

O diplomata também foi
preso, mas libertado após um
curto período de detenção de-
vido à prerrogativa de imu-
nidade de seu cargo.

A prisão de Dimitrievski  ge-
rou uma disputa diplomática

entre os dois países, com a Sué-
cia posteriormente negando
vistos a dois enviados russos.
Em retaliação, a Rússia expul-
sou dois diplomatas suecos.

No momento em que foi
preso, o consultor havia aca-
bado de receber 27,8 mil coroas
suecas (cerca de R$ 17,6 mil)
pelos serviços prestados a Mos-
cou, disse o promotor Mats
Ljungqvist em fevereiro.

Em seu último relatório
anual publicado em 2020, a
Inteligência sueca disse que
Rússia e China são as nações
que representam a maior
ameaça de inteligência ao
país escandinavo.

Engenheiro pega três anos de
prisão por espionagem industrial
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O Pacto de Aukus reúne os
Estados Unidos, o Reino Unido
e a Austrália para fazer frente
às pretensões territoriais da
China no Indo-Pacífico. O acor-
do, no âmbito da Segurança e
Defesa, prevê que Camberra
possa construir, pela primeira
vez, submarinos com capaci-
dade nuclear, mas também a
estreita colaboração das três
nações ao nível das capacida-
des cibernéticas, quânticas e
de inteligência artificial.

Os analistas consideram o
acordo como um dos mais sig-
nificativos nas áreas de segu-
rança e defesa desde o fim da
Segunda Guerra Mundial. O
pacto vai permitir à Austrália
a construção de submarinos
com propulsão nuclear, com
o apoio dos aliados, Estados
Unidos e Reino Unido.

“Estamos investindo na
maior fonte de força: as nos-
sas alianças. Estamos nos
atualizando para enfrentar,
da melhor forma, as ameaças
de hoje e de amanhã. Estamos
ligando os aliados e parceiros
da América de novas formas”,
afirmou o presidente norte-
americano, Joe Biden, ladeado
pelas imagens dos líderes bri-
tânico e canadense, em ima-
gens transmitidas pelos ca-
nais de televisão.

Sobre os submarinos, os Es-
tados Unidos e a Austrália ga-
rantiram que Camberra não
irá recorrer a armas nucleares,
ainda que tenham capacidade

para as transportá-las.
“Permitam-me ser muito

claro: a Austrália não quer ob-
ter armas nucleares ou alcan-
çar uma capacidade nuclear
civil”, disse Scott Morrison, o
primeiro-ministro australiano.

O país é um dos signatários
do Tratado de Não Proliferação
Nuclear (TNP), que visa a im-
pedir a aquisição e o desen-
volvimento de armas nuclea-
res. Ainda assim, este é o pri-
meiro acordo em várias déca-
das de partilha de informação
e tecnologia com capacidade
de propulsão nuclear. Antes
dessa quarta-feira, a última
vez que os Estados Unidos ti-
nha firmado esse tipo de en-
tendimento foi em 1958, com
o Reino Unido.

Esses submarinos, que no
âmbito do acordo passam a fi-

car estacionados na Austrália,
são muito mais rápidos e difí-
ceis de detectar do que os sub-
marinos convencionais, o que
confere maior influência nor-
te-americana na região do
Indo-Pacífico.

Camberra torna-se, dessa
forma, o sétimo país do mun-
do a operar submarinos com
capacidade nuclear, depois
dos Estados Unidos, do Reino
Unido, da França, China, Índia
e Rússia.

Com esse entendimento, cai
um acordo assinado pela Aus-
trália em 2016, com a França,
para a construção de 12 sub-
marinos convencionais, no va-
lor de 56 bilhões de euros.

Mentalidade de 
"Guerra Fria”

O pacto prevê uma coope-

ração ainda mais estreita, ao
nível da segurança e defesa,
entre os Estados Unidos, o
Reino Unido e a Austrália,
três países que já integravam
o grupo Five Eyes, em que
também estão o Canadá e a
Nova Zelândia.

Além dos submarinos, o
acordo Aukus prevê a estreita
colaboração dos três países
no conhecimento e capacida-
de cibernéticos, quânticos e
de inteligência artificial, bem
como de novas tecnologias
submarinas.

Na conferência conjunta,
nenhum dos três líderes fez
referências diretas à China,
tendo assumido apenas que
os desafios de segurança re-
gionais “aumentaram signifi-
cativamente”.

No entanto, o acordo é vis-

to como uma resposta dos Es-
tados Unidos ao expansionis-
mo de Pequim no Mar do Sul
da China e das ameaças chi-
nesas a Taiwan. Em entrevis-
ta, Joe Biden falou da impor-
tância de “um Indo-Pacífico
livre e aberto”.

“Esta é uma oportunidade
histórica para as três nações,
aliadas e parceiras com ideais
semelhantes, protegerem os
valores partilhados e promo-
verem a segurança e a pros-
peridade na região”, diz a de-
claração conjunta.

A embaixada chinesa em
Washington criticou o acor-
do trilateral e pediu às na-
ções que “deixem a menta-
lidade de guerra fria e o
preconceito ideológico”,
afirmou o porta-voz Liu
Pengyu. (ABr)

Austrália poderá
construir
submarinos com
capacidade nuclear

Estados Unidos, Reino Unido e
Austrália anunciam novo pacto

“Estamos investindo em nossas alianças. Nos atualizando para enfrentar, as ameaças de hoje e de amanhã”, afirmou Joe Biden

A FAVOR DA RÚSSIA

Montagem na fábrica da Scania em Södertälje, Suécia

Cuba publicou um projeto há muito aguardado de
um novo código de família que abrirá as portas para o
casamento gay se aprovado. Ativistas dos direitos LGBT
celebraram de forma comedida, pois permanecem cau-
telosos sobre a real implementação.

O novo código define o casamento como "união vo-
luntária de duas pessoas" sem especificar o gênero,
em oposição à definição atual de "união de um homem
e uma mulher". (ABr)

EXPRESSA
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Elysia Cardoso

A cantora Aline Barros está traba-
lhando em um novo projeto, o primeiro
nessa dimensão. Pela primeira vez, a
cantora apresenta um curta metragem
junto com o álbum onde todas as mú-
sicas são norteadas por episódios, como
uma série em temporadas. 'Imensurá-
vel' é o primeiro lançamento e já está
disponível em áudio e em vídeo. Ga-
nhadora de 8 Grammys Latino, a can-
tora gospel escolheu terras paranaenses
para gravar esse novo projeto musical. 

Aline escolheu trocar o calor do Rio
de Janeiro, onde mora, para o frio de Cu-
ritiba. "Escolhi Curitiba por alguns moti-
vos", disse a artista. A cidade foi uma das
primeiras cidades em que Aline Barros
se apresentou e que teve uma grande co-
nexão com seus fãs. Ela conta que na
época estava junto ao pai. O carinho pela
capital do Paraná é imenso, segundo ela. 

Ao todo são 11 músicas, todas apre-
sentadas em vídeo. “A expectativa que
estou no meu coração pra esse novo
álbum é muito grande por se tratar de
um álbum audiovisual!”, comemora
Aline. Esse certamente é o projeto mais
audacioso em que Aline Barros parti-
cipa. Tecnologia, criatividade e muita
inovação farão parte desse álbum au-
diovisual, o primeiro do mercado gos-
pel. Aline acrescenta que este será um
projeto para abençoar a vida das pes-
soas com muito propósito e bençãos. 

Segundo a artista, o sentido desse
projeto vai além das canções porque
contará através de um curta metragem
a importância da mensagem que ele
carrega como um todo e que tem ardido
no coração da cantora nesse tempo.
“A fé não é pra ser explicada, mas vi-
vida hoje, neste tempo e sei que esse
novo álbum nos levará a um novo en-
tendimento e nível de maturidade es-
piritual e busca ainda maior de um
relacionamento com Deus”, explica. 

Primeiro serão apresentados os sin-
gles do projeto e depois serão apresen-
tadas semanalmente as demais músicas
com os capítulos desse curta. Ou seja,
as pessoas primeiro vão desfrutar de
alguns singles e posteriormente conferir
o projeto na íntegra previsto para ser

lançado em janeiro de 2022. “Tem sido
um tempo de muito trabalho, muita en-
trega, muita excelência e muita oração
para que chegue até você algo que cause
transformação na sua vida”, diz Aline.

Parceiros do projeto 
Como exemplo de edificação deste tra-

balho, Aline dedicou esse último mês
para finalizar o material em áudio. Essa
parte contou com o apoio do sudioWhizzt
, responsável pela gravação ao vivo e
com a Sony Music, gravadora que apoia
o projeto. Além disso, o projeto também
é agraciado pelo auxílio da Publysh, em-
presa que cuida do gerenciamento de
imagem desse novo projeto e responsável
pelo conteúdo das redes sociais da Aline.

Além disso, o projeto contou com a
participação da SIG filmes, responsável
pela direção e gravação de vídeo de todos
os processos, roteiros e condução da gra-
vação do curta. Já a direção geral do pro-
jeto ficou por conta de Paulo Alberto e a
produção musical ficou por conta de
Johnny Essi. Ao todo a equipe foi composta
por mais de 70 profissionais envolvendo
todas as frentes e além disso, o material
foi elaborado com equipamentos de ci-
nema, desde as câmeras, até as luzes. 

Mais sobre a artista
Aline Barros é um nome de refe-

rência e expressão no segmento em
que atua. Nas redes sociais é uma das
cantoras mais influentes no país, so-
mando mais de 27 milhões de fãs. Com
mais de vinte discos gravados mes-
clando pop, pop rock e canto congre-
gacional, Aline atinge um público di-
versificado, incluindo trabalhos de
muito sucesso para o público infantil
e projetos em espanhol e inglês.

Em 29 anos de carreira , a cantora
faz muito sucesso chamando atenção
também da mídia fora do segmento
gospel. A cantora já participou de inú-
meros programas de televisão nas maio-
res emissoras do Brasil e de entrevistas
em conceituados jornais e revistas.

A cantora já ganhou mais de 37
Prêmios como Discos de Ouro, Platina,
Platina Duplo, 10 Troféus de Ouro,
Dove Awards, Melhores do Ano Gospel,
Troféu Promessas e muitos records
em vendas. Aline é destaque por sua
grande influência na mídia nacional e
pelos seus sucessos musicais, empla-
cando dezenas e dezenas de sucessos
e responsável por grandes inovações
no meio. (Especial para O Hoje) 

Rodado no Paraná, Aline Barros lança ‘Imensurável’,  
primeiro single de curta metragem que se une ao novo álbum 

Essência

Fé como inspiração 

Cantora apresenta um
curta metragem junto
com o álbum onde
todas as músicas são
norteadas por episódios

Fotos: Alan Shynay
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Malhação - Sonhos
Bianca discute com Karina.

Heideguer revela que Lobão ob-
rigou Karina a chamá-lo de pai
para que gael fosse libertado.
Bianca comemora a notícia da
gravidez de Dandara. Pedro
arma mais um plano para se
reaproximar de Karina e pede
ajuda a Jade. Henrique janta
com Jade e Lucrécia. Jade afirma
a Cobra que se interessa por
Henrique e o lutador dúvida.
Tomtom inventa para Karina
que Pedro está doente. Depois
de uma sessão de análise com
olga, nando desiste de ser mon-
ge. gael conversa com Wallace.

Nos Tempos do Imperador
Teresa aconselha Pilar e

desconfia de seus motivos para
viajar. Para não ser detido,
Quinzinho suborna Borges.
Dolores se desespera por não
conseguir falar com Pilar. Lota
e Batista se hospedam no hotel
do cassino. samuel descobre
que Pilar viajou. Leopoldina
afirma a Teresa que gostaria
de ser filha de Luísa. Batista
garante a Lupita que a afastará
de Borges. Pedro e Caxias so-
frem uma derrota na câmara,
orquestrada por Tonico. guebo
conforta samuel, que sofre
com a ausência de Pilar. 

Gênesis
sheshi tenta salvar um ente

querido. Judá deixa o acam-
pamento. no palácio, o empe-
nho de José chama atenção.
Judá é recebido por Hirá. ase-
nate arma um plano para rever
José. Hirá faz um acordo. sheshi
terá uma triste despedida. José
receberá uma proposta de Po-
tifar, enquanto o faraó pres-
sionará o eunuco. Judá encon-
trará Muriel. Kamesha tentará
se explicar. Uma festa agitará
o palácio. José será surpreen-
dido por asenate. sheshi so-
frerá com atitude de Kamesha.
Muriel e Judá se aproximam. 

Coração Indomável
nazario pensa que Maricruz

tem interesse em Jose antonio.
Lucia diz a Miguel que o irmão
de eusebio voltou em busca
de vingança. José antonio diz
a Maricruz que otávio se ca-
sará com simone na igreja.
Maricruz responde que estará
presente. 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. Lucia ob-
serva várias reportagens de
jornais e lembra de eusébio.

Império
Maria Ísis ampara Kelly.

José alfredo conversa com Ba-
tista. Kelly pede uma explica-
ção a José alfredo. Cristina
liga para Manoel e pergunta
pelo pai. Cora ouve a conversa
entre Cristina e Manoel. Maria
Marta deixa Maurílio descon-
fiado. Téo Pereira pensa na
conversa que teve com Maria
Marta. Marcão encontra o pas-
saporte de Cristina e liga para
Maurílio. Cristina conversa
com Manoel e antoninho so-
bre José alfredo. Jurema des-
confia de reginaldo e ele conta
que descobriu algo sobre Jairo. 

RESUMO
t

De noVeLas

Encontro
entre amigos
Naná Karabachian recebe artistas
para um bate-papo descontraído no
seu programa ‘Hora de Naná’

Lanna Oliveira

Nascido em Rolândia
(PR), o ator e diretor Elias
Andreato é o convidado es-
pecial do programa ‘Hora
de Naná’, nesta sexta-feira
(17), às 21h, grátis, no site
do Teatro Unimed. O pro-
grama, comandado por
Naná Karabachian e diri-
gido por Monique Garden-
berg e Guilherme Leme
Garcia, reúne um time de
estrelas formado também
por Ana Carolina, Reynaldo
Gianecchini, Mart’nália,
Seu Jorge e Claudia Raia.
E nesta edição, Andreato
assume amor por Maria
Bethania na conversa.

Naná conheceu Elias ao
produzir a peça de teatro
‘Senhor das Flores’, de Vi-
nicius Márquez, dirigida
por Marco Ricca e estrelada
por Elias e Caco Ciocler. Ao
longo da divertida conversa,
Elias conta como resolveu
se dedicar ao teatro, quando
tinha apenas 17 anos, ao
ver um show de Maria Bet-
hania (Rosa dos Ventos), di-
rigido por seu mestre Fauzi
Arap. Começou limpando
e, aos poucos, abraçou ou-
tras funções, como técnico,
contrarregra, camareiro,
maquiador. O importante
mesmo era estar ali, no am-
biente de teatro.

O bate-papo ainda segue
por temas como religião,
profissão, saudade, sedução,
com uma reveladora decla-
ração de amor: ”Maria Bet-
hania sempre foi o grande
amor da minha vida. Tive
longas noites de prazer com
ela. E ela nem sabe disso”.
E Elias brinda o espectador
ao interpretar uma junção
de textos de Clarice Lispec-
tor e Fauzi Arap, quem, se-
gundo Elias, foi seu “mestre
do encantamento, ele que
me apresentou o palco des-
sa forma mais poética, mais
lúdica e mais definitiva”.

A cada semana, o ‘Hora
de Naná’ apresenta um

novo programa, um teste-
munho de vida que sur-
preende, diverte e emocio-
na, por ser uma troca entre
duas pessoas ligadas por
uma longa história de ami-
zade e carinho, sempre re-
velando curiosidades e um
novo olhar sobre alguns
dos mais queridos ídolos
brasileiros. Os três primei-
ros programas com Ana
Carolina, Reynaldo Gianec-
chini e Mart’nália já estão
disponíveis. Os próximos
serão com Seu Jorge (24
de setembro) e Claudia
Raia (1º de outubro). 

Todos os programas fo-
ram gravados no palco no
Teatro Unimed, em São
Paulo, sem plateia. “É um
imenso prazer voltar a São
Paulo e poder gravar no
palco do Teatro Unimed,
com sua arquitetura aco-
lhedora e muito funcional,
um motivo de orgulho e
um evidente sinal de que
meu programa está sendo
elevado a novos patamares.
Papear com amigos queri-
dos é daquelas coisas que
mais me dão prazer na
vida. Melhor ainda é poder
compartilhar esses momen-
tos de alegria com o grande
público”, declara Naná.

Naná é uma dessas fi-
guras queridas por todos
da classe artística. Suas en-
trevistas no mundo online
têm repercutido, princi-
palmente por serem bate-
papos descontraídos e, ao
mesmo tempo, abordam
uma série de pontos que
normalmente não se vê
em talk shows. Isto se deve,
sobretudo, à grande inti-
midade que Naná tem com
as pessoas com quem ela
conversa. A relação pessoal
com cada entrevistado so-
mada a um olhar aguçado,
bem humorado e original
marcam o jeito muito pró-
prio com que Naná conduz
cada encontro. (Lanna Oli-
veira é estagiária do jor-
nal O Hoje) A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Poderia ser um perfeito
recorte da vida amorosa de
diversas garotas que buscam
pelo príncipe encantado,
mas ‘Desencontros de Amor’
é inspirado nas experiências
da própria escritora carioca
Gisele Fortes. A protagonista
do terceiro livro da autora
é Isabela, uma canceriana
muito intensa que coleciona
fracassos amorosos desde o
primeiro crush. 

A estreia foi com uma
paixão platônica, infantil e
inocente por Cláudio Lins,
cantor e ator brasileiro que
Bela conheceu em uma peça
de teatro em 1984. Os amores
ganham mais força confor-
me Gisele se aprofunda na
adolescência da protagonis-
ta: o cantor da boy band pre-
ferida, o colega de classe, o
menino da
praia... São 22 ca-
pítulos divididos
em quatro partes
que reúnem des-
cobertas e apren-
dizados amoro-
sos de Isabela.  

“Destruída fí-
sica e emocional-
mente, com frio,
Bela pensava em
como as coisas
puderam desan-
dar tanto. Era
para ser um lindo
encontro com
André, mas se
transformou em
um pesadelo am-
bulante. Mais
uma vez ela co-
locava os pés pe-
las mãos e deixa-
va escapar uma
chance de ouro
de realizar um
desejo. De novo,
teria que se con-
tentar com a sua
imaginação. Pelo

menos, ela nunca falhava”.
(Desencontros de amor, p.45)

Além da experiência li-
terária, o leitor de Desen-
contros de amor mergulha
no universo da narrativa
por meio da música. Cada
capítulo é acompanhado de
um QR code que o direciona
para uma playlist. São letras

consagradas e mais três can-
ções inéditas compostas es-
pecialmente para a história.  

Autora também de ‘Pronta
para Viver’ e ‘Todas as curvas
do caminho’, Gisele Fortes
abusa das referências dos
anos 1980, 1990 e 2000, prin-
cipalmente sobre o Rio de Ja-
neiro, cidade onde a história
se passa, e os points de cada
época. Boates emblemáticas
e cartões-postais da cidade
maravilhosa completam o en-
redo com a magia que só o
amor verdadeiro sabe criar
na mente dos jovens leitores.  

Sobre a autora 
Carioca, romântica e

apaixonada por literatura
desde a infância, Gisele For-
tes é formada em Comuni-
cação Social pela UFRJ e pós-

graduada em Co-
municação Inte-
grada pela
ESPM. Trabalhou
20 anos no mer-
cado corporati-
vo, exerceu car-
gos executivos e,
ao ser desligada
durante a licen-
ça-maternidade,
resolveu rein-
ventar a sua car-
reira. Hoje, é só-
cia da empresa
Enora Comuni-
cação e escreve
romances com
protagonistas fe-
mininas fortes.
Com três livros
próprios e duas
participações em
antologias, todos
publicados em
2021, a autora é
mãe de gêmeas
univitelinas e ca-
sada com o amor
da sua adoles-
cência. 

O sucesso do amor
'Desencontros de amor' é livro inspirado nas experiências
da própria escritora que coleciona fracassos amorosos 

Gisele Fortes é

romântica e

apaixonada por

literatura desde a

infância e formada

em Comunicação

Social

Elias Andreato é o convidado de hoje (17) do ‘Hora de Naná’
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O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), estendeu
os prazos do cronograma dos
editais de 2020 da Lei Aldir
Blanc. Os proponentes têm
agora até o dia 15/10 para
executar o projeto e até o dia
30/10 para realizar a presta-
ção de contas. O objetivo é
proporcionar aos participan-
tes mais uma oportunidade
para cumprir em tempo hábil
todas as etapas do certame.

Em 2020, a Secult lançou
os primeiros três editais da
Lei Aldir Blanc e aprovou
mais de 1.500 projetos em
todo o Estado, contemplando
a pluralidade no setor ar-
tístico do Estado. Foram pa-
gos mais de R$5 milhões aos

fazedores de cultura e di-
versos projetos já foram in-
clusive finalizados.

Acesso
Em 2021, novos 20 editais

foram lançados para demo-

cratizar ainda mais o acesso
aos recursos públicos. Os
chamamentos foram elabo-
rados em conjunto com di-
versos setores culturais para
que as demandas e suges-
tões da classe artística fos-

sem incluídas.  
Os atuais certames são

caracterizados pela simpli-
ficação e desburocratização
das regras, facilitando assim
o acesso e participação dos
proponentes. Foram realiza-
das diversas ações de capa-
citação, como lives e cursos
presenciais, com o objetivo
de auxiliar os artistas goianos
e trabalhadores de cultura a
realizar as inscrições.

A Secult/Goiás recebeu
mais de 6 mil inscrições, o
triplo do esperado. Atual-
mente, ocorre a fase de ha-
bilitação, que consiste na
análise da documentação dos
projetos, e em seguida, a aná-
lise do mérito dos produtos
culturais propostos.

Governo de Goiás amplia prazos para
projetos dos editais da Lei Aldir Blanc

Live do vencedor 
entre mais de dez mil ins-

critos de todo o Brasil, o tra-
balho circense goiano foi
um dos 90 premiados no
edital da Qualicult. o curta-
metragem atravessar-se, da
Cia Catavento, foi premiado
na categoria teatro. o tra-
balho será exibido no canal
do YouTube da Qualicult nes-
ta sexta-feira (17), às 13h.
além da projeção nacional,
os premiados também re-
ceberam apoio financeiro da
Qualicorp. Livremente ins-
pirado na vida e na obra de
Cora Coralina, o filme foi di-
rigido por Felipe nicknig.
Quando: sexta-feira (17).
onde: YouTube (Qualicorp).
Horário: 13h.

Acessibilifolia
a live ‘acessibilifolia no

Festival arte de Toda gente’
ocorre nesta sexta-feira (17),
às 15h, com transmissão
pelo canal arte de Toda gen-
te, no Youtube. seu objetivo
é promover uma troca de
experiências e de ideias en-
tre pessoas com e sem defi-
ciência que participam da
folia em diversas partes do
Brasil. na pauta, a acessibi-

lidade e inclusão da pessoa
com deficiência em eventos
como carnaval de rua, apre-
sentações de grupos de ma-
racatu, frevo, bandas de pife,
boi de mamão e outros fes-
tejos populares. 

Espaço Mundo Bita
o goiânia shopping se-

gue com a atração inédita
infantil espaço Mundo Bita.
nesta segunda o público po-
derá desfrutar da maior
roda-gigante indoor do Bra-

sil (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 acom-
panhante não paga ingres-
so). a brincadeira no balão
giratório e nas mesinhas de
atividades é gratuita.

Programa Cultural 
até hoje (17), projetos de

diferentes manifestações
culturais poderão se inscre-
ver no Programa Cultural
das empresas eletrobras.
Com essa iniciativa, as em-
presas eletrobras disponi-
bilizarão até 9 milhões de
reais à cultura brasileira.
Desse total, a eletrobras Fur-
nas entrará com o investi-
mento de 5 milhões. a ins-
crição é gratuita pelo site:
(prosas.com.br/home). 

Trabalho circense goiano é destaque e ganha live, hoje (17)

Proponentes têm até o dia 15 para executar o projeto

AGENDA
t

CULTUraL HORÓSCOPO
t

Simone, da dupla com Si-
maria, explica decisão de
fazer tratamento para per-
der peso

Quando o assunto é o
corpo, simone avisa que está
focada! a cantora tem se de-
dicado a rotina saudável para
perder peso e disse que a
decisão para emagrecer não
partiu de ninguém. em con-
versa com os seguidores, a
irmã de simaria relatou a si-
tuação de não conseguir
nem amarrar mais o cadarço
de um tênis. "nem amarrar
o cadarço do tênis eu estava
conseguindo mais. não é le-
gal isso. Fora os exames que
a gente faz antes de começar
um tratamento para ema-
grecer", desabafou. a artista
já perdeu alguns quilos, mas
não contou quantos foram.
(Patrícia Dias, Purepeople)

Casamento de Andreia Hor-
ta e Marco Gonçalves che-
ga ao fim

andréia Horta anunciou
o fim do casamento com
Marco gonçalves. a atriz
postou uma foto dos dois
no Instagram para comuni-
car o término com o humo-
rista aos fãs. "Fomos muito
felizes juntos. Tudo o que
aprendi com ele seguirá aqui
comigo! Hoje muitas vezes
olho o mundo como ele me

ensinou", afirmou. andréia
deixou claro que a relação
acabou de forma amigável.
"Que bom agora ter você
em minha vida, sermos ami-
gos, saber que estamos aqui
um para o outro porque
também o que é o amor
sem uma bela amizade? o
casamento acabou mas se-
guiremos honrando o amor
que nos uniu com carinho e
respeito", disse. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Andressa Suita afasta pla-
nos de 3º filho com Gus-
ttavo Lima

andressa suita já se diver-
tiu com previsões sobre uma
nova gravidez e voltou ao as-
sunto ao ser questionada por
fã sobre o desejo de aumen-
tar a família. ela é mãe de
gabriel, de 4 anos, e de sa-
muel, de 3, frutos de seu ca-
samento com gusttavo Lima.
"gente, eu não pretendo ter
mais filhos por enquanto. eu

estou com dois bebezinhos
ainda, um de 3 anos, outro
de 4 e, nesse momento, eu
não quero ter mais filho", dis-
se a goiana, apaixonada por
moda e fã assumida de peças
jeans. a modelo, entretanto,
fez uma ressalva de que não
descarta uma gravidez no fu-
turo. "Mas, pode ser que Deus
mude minha vontade uma
hora. Por enquanto, eu não
quero ter filhos", ponderou.
(Marilise gomes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Em conversa com os colegas de ‘A Fa-
zenda 13’, Gui Araújo, o primeiro fazen-
deiro do programa, contou o motivo para
o namoro com Anitta, durante a quaren-
tena, iniciado e terminado em 2020, após
quatro meses. Na época do término, o in-
fluenciador já havia dito que o rompi-
mento foi por motivos profissionais, mas,
dessa vez, se estendeu mais na explicação.
"Ela já sabia que ia se mudar para os Es-
tados Unidos, eu estava com contrato
com outra emissora [MTV], tinha um pro-
grama diário. Eu não ia abrir mão nunca",
disse. "Estava em um momento legal,
quase conseguindo dar um bagulho legal
para a minha família", continuou Gui.
"Não podia abrir mão, saca? Não sou
mais novinho, tenho 34 anos", completou.
(Raphaela Fernandes, Purepeople)

Gui Araújo revela motivo de fim do 
namoro com Anitta em 'A Fazenda 13'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia favorece o diálogo e a
ajuda mútua. Você pode ter uma
sensação de cansaço mental e
uma dificuldade para conseguir
fazer muitas coisas ao mesmo
tempo. o bom é que pode estar
mais focado e mais reflexivo, fa-
zendo as coisas com mais calma.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia traz realização e boas
trocas na vida profissional e so-
cial. Pode se sentir mais dono
da própria vida, com grande sen-
so de ordem e liberdade. Porém
pode ser mais racional e estraté-
gico. Busque exercitar a genero-
sidade desapegada e a alegria.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia traz liberdade e criativi-
dade. Pode ser um dia de aventu-
ras e de deslocamento para longas
distâncias. Compartilhe seu afeto,
mas tome cuidado com a invasão
sobre os limites alheios. o dia é
propício para aprendizados.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Pode ser um dia cheio de obs-
táculos ou atrasos. Verdades po-
dem vir à tona, portanto você
pode se desapontar com alguém
próximo. Você pode ter uma men-
tira sua descoberta. além disso,
pode se sentir emocionalmente
esgotado e decidir se isolar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode trazer a resolução
de um problema com bons re-
sultados para você, portanto
pode ser um dia de alívio em re-
lação a algum assunto. aconte-
cerão comemorações com pes-
soas queridas. as relações e as
parcerias estão ativadas e você
pode se sentir muito acolhido.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz ação e coragem.
além disso, você pode iniciar algo
neste dia que trará avanços e pro-
gressos. Quanto mais se organizar
e produzir, mais sentirá que seu
dia rendeu. existe um bom en-
tendimento entre você e as pes-
soas, principalmente no trabalho.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Você pode viver algum rom-
pimento neste dia ou finalização
de alguma atividade de trabalho,
alcançando sucesso no final. o
trabalho em equipe está favore-
cido. Tome cuidado com as dúvi-
das ou a teimosia e não queira
que tudo seja apenas do seu jeito. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz muitas tarefas ou
trabalhos. Vale a pena manter
uma postura de foco. o dia favo-
rece também o aprendizado de
novas coisas ou a tentativa de no-
vos métodos para obter sucesso
em alguma situação. Vale a pena
tentar agir de modo diferente.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Você pode conseguir a ajuda
de que precisa para realizar uma
atividade. Quanto mais conseguir
ser receptivo às ajudas alheias,
sem orgulho, mais terá êxito, por-
tanto parcerias e associações es-
tão em destaque no seu dia. Pode
ser que você também ajude.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

seu dia tem uma energia de
coragem e movimento. Você pode
ter atitudes bem diretas e racio-
nais em relação a tudo. Pode ser
um dia bem produtivo e focado
no seu trabalho, com bastante
empenho e dedicação, conseguin-
do bons resultados e ganhos.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pede atenção e cuidado
com seus gastos ou ações impul-
sivas. avalie melhor as suas es-
colhas e tome cuidado com atitu-
des inconscientes. saber para
onde está indo e o que está fa-
zendo é essencial. Podem acon-
tecer discussões no dia de hoje.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Você pode se ver numa situa-
ção de competição hoje, mas exis-
te um fator, a sorte, que te dá
uma vantagem, portanto mante-
nha sua autoconfiança indepen-
dentemente da situação de con-
flito pela qual esteja passando.
Tome cuidado com indecisões.

Gabriela Lys



ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 202116 n Essência

Lanna Oliveira

Filme de estreia dos dire-
tores Diego Lopes e Claudio
Bitencourt, ‘Lamento’ foi um
sucesso em grandes festivais
de cinema e agora chega às
telas dos brasileiros. O longa-
metragem estrelado por Mar-
co Ricca e Thaila Ayala passou
por Brasília, Nashville e Cairo
e a partir desta semana está
disponível nas plataformas di-
gitais AppleTV, GooglePlay,
Now, VIvoPlay, Looke, Youtu-
be, XBPIX. O enredo por sua
vez, conta uma história de
fracasso. Elder, cuja vida foi
fácil, no auge dos cinquenta
anos enfrenta as consequên-
cias de uma vida excessiva.

Após sessões bem-sucedi-
das nos festivais de Brasília,
Nashville e Cairo, acaba de
chegar às telas o longa-metra-
gem ‘Lamento’, filme de estreia
dos diretores Diego Lopes e
Claudio Bitencourt, estrelado
por Marco Ricca e Thaila Ayala.
O filme foi indicado também
a Melhor Filme Estrangeiro
do Festival de Burbank. A pro-
dução imprime as complexi-
dades de se tomar decisões e
como elas definem o que nos
tornamos no dia a dia. Uma
história que tem nuances dra-
máticas particulares a muitos
núcleos familiares brasileiros.

O personagem Elder, inter-
pretado por Marco Ricca, ad-
ministra o hotel herdado de
seu pai. Em suas mãos, o hotel

passou de um resort de luxo
para um hotel à beira da fa-
lência. Ele é uma pessoa que
no auge dos cinquenta anos
enfrenta as consequências de
uma vida excessiva, com vício
em álcool e cocaína. O fracasso
de sua vida profissional reflete
em seu casamento, que está
em ruínas e sem perspectivas
de melhoria. No limite de seu
equilíbrio emocional, Elder co-
loca tudo em risco ao enfrentar
seus demônios e as consequên-
cias de suas decisões.

Marco Ricca comenta sobre
seu personagem: “O Elder está
em um momento delicado da
vida, com vários problemas
financeiros e emocionais e ele
tenta enfrentá-los, dentro das
impossibilidades que ele tem
como ser humano, meio frágil,
meio falho. Você assiste à tra-
jetória desse personagem indo
por um movimento totalmente
vertiginoso em relação à vida

dele. Você nunca tem muita
certeza de se o que ele está
vivendo é real ou está num
mundo próprio dele. É um
cara que está em constante
abstinência, com todas as do-
res que isso traz”.

Figura central dos deva-
neios de Elder, está a garota
de programa Letícia, interpre-
tada por Thaila Ayala. "A per-
sonagem tem uma personali-
dade enigmática, nada deci-
frável, que desaparece de for-
ma bem misteriosa. Ela é mui-
to intensa, com uma persona-
lidade de muitas camadas, de
leitura difícil. Uma hora ela é
uma coisa, outra hora ela é
outra. Essa é a grande curio-
sidade sobre ela e o que me
levou a me apaixonar pela
personagem. Foi um trabalho
muito desafiador, tudo muito
denso, tenso e intenso”, diz
Thaila sobre sua personagem.

Um ponto importante em

‘Lamento’ é o hotel, proprie-
dade do Elder que ganha des-
taque durante o progresso da
história. Mais do que uma lo-
cação, o hotel é um persona-
gem dentro da história e por
isso de grande importância
para a narrativa do filme. Um
desafio da produção foi conci-
liar o orçamento do projeto
com o que era viável produzir
de fato e a solução foi usar
um hotel em operação e que
possuía um andar inteiro com
a decoração original e que per-
mitisse ter um ponto de partida
nas intervenções necessárias. 

“A nossa direção de arte
modificou completamente o
térreo e o primeiro andar do
hotel para adequá-lo ao que
queríamos. A equipe traba-
lhou majestosamente integra-
da e harmonicamente alcan-
çando um resultado incrível.
Arte, fotografia, produção, to-
dos se esforçaram para atingir

uma qualidade absurda e aca-
ba sendo um momento que
reflete o trabalho de todos no
filme. Um esforço coletivo, fei-
to com muito amor ao cinema
e que reflete no resultado”,
conta o diretor Diego Lopes.

Com uma história intensa
e que causa identificação com
o público, o longa-metragem
‘Lamento’ passou por Nashvil-
le Film Festival; Kansas Inter-
national Film Festival; 52º Fes-
tival de Brasilia (Mostra Ter-
ritorio Brasil); 41º Cairo In-
ternational Film Festival; Ka-
tra Film Series (NY) - Prêmio
do Público de Melhor Filme;
Inffinito Brazilian Film Festi-
val; 37º Bogocine - Festival de
Cine de Bogota; 11º Festin -
Prêmio de Melhor Ator; e Fes-
tival de Cinema da Lapa - Prê-
mio de melhor ator, atriz, di-
reção de fotografia e direção
de arte. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Longa brasileiro
‘Lamento’ chega
ao streaming com
história densa e
cheia de reflexões

Marco Ricca interpreta Elder, que passa por um momento sem perspectiva de uma vida melhor e no seu limite emocional

Decisões e suas consequências

ESTREIAS

Escape Room 2 (escape room:
Tournament of Champions,
2021, eUa). Duração: 1h28min.
Direção: adam robitel. elenco:
Taylor russell McKenzie, Logan
Miller, Thomas Cocquerel. gê-
nero: Terror, suspense. em es-
cape room 2, trabalhar em
equipe é a única forma de en-
contrar pistas e resolver os
mistérios para conseguirem
escapar dos cômodos repletos
de armadilhas e, principal-
mente, salvarem suas vidas.
Cinemark Flamboyant: 14h45,
17h10, 19h30, 21h50. Cine-
mark Passeio das Águas:
13h50, 14h40, 16h30, 17h10,
18h50, 19h55, 21h10, 22h10.
Cineflix aparecida: 16h50,
19h20, 21h20. Cineflix Buriti:
15h50, 19h20, 21h20.

Mate ou Morra (Boss Level,
2021, eUa). Duração: 1h41min.
Direção: Joe Carnahan. elenco:
Frank grillo, Mel gibson, naomi
Watts. gênero: ação, suspense,
ficção científica. em Mate ou
Morra, acompanhamos a his-
tória de roy Pulver (Frank grillo),
um oficial da polícia aposentado
que inexplicavelmente fica pre-
so no tempo e é obrigado a vi-
venciar repetidamente o dia de
sua morte. enquanto tenta evi-
tar ser morto, ele percebe que
existe uma razão maior para
que tudo isso aconteça. Cine-
mark Flamboyant: 15h40,
18h15, 20h50. Cinemark Passeio
das Águas: 15h40, 18h15,
20h50. Kinoplex goiânia: 16h20,
18h40, 21h. Cineflix aparecida:
17h, 19h15, 21h30. Cineflix Bu-
riti: 16h15, 19h30, 21h45.

Reação em Cadeia (reação em
Cadeia, 2021, Brasil). Direção:
Márcio garcia. elenco: Márcio

garcia, Braulio Mantovani. gê-
nero: ação, aventura, drama.
em reação em Cadeia, guilher-
me (Bruno gissoni), um tran-
quilo contador, descobre um
grande desfalque na empresa
onde trabalha. graças ao fato,
ele acaba se envolvendo em
uma rede de corrupção que
abastece o sistema político bra-
sileiro. Cinemark Flamboyant:
18h35, 19h, 21h10, 21h40.

EM CARTAZ

Maligno (Malignant, 2021, eUa).
Duração: 1h51min. Direção: Ja-
mes Wan. elenco: annabelle
Wallis, Maddie Hasson, george
Young. gênero: Terror, suspen-
se. em Maligno, Madison (an-
nabelle Wallis) passa a ter so-
nhos aterrorizantes de pessoas
sendo brutalmente assassina-
das. ela acaba descobrindo que,
na verdade, são visões dos cri-
mes 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 in-
fância. Cinemark Flamboyant:
18h35, 21h20, 22h. Cinemark
Passeio das Águas: 14h35, 15h,
19h25, 22h05, 22h15. Kinoplex
goiânia: 20h50. Cineflix apare-
cida: 19h20, 21h25. Cineflix Bu-
riti: 19h10, 21h40.

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 apre-
sentação, ele para em um bar
para beber algo. é quando co-
nhece ally (Lady gaga), uma
insegura cantora que ganha

a vida trabalhando em um res-
taurante. Jackson se encanta
pela mulher e seu talento, de-
cidindo acolhê-la debaixo de
suas asas. ao mesmo tempo
em que ally ascende ao es-
trelato, Jackson vive uma crise
pessoal e profissional devido
aos problemas com o álcool.
Cinemark Flamboyant: 18h10.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez
Anéis (shang-Chi and the Le-
gend of the Ten rings, 2021,
eUa). Duração: 2h12min. Di-
reção: Destin Daniel Cretton.
elenco: simu Liu, Tony Leung
Chiu-Wai, awkwafina. gênero:
ação, fantasia. em shang-Chi
e a Lenda dos Dez anéis,
acompanhamos a história de
shang-Chi (simu Liu), um jo-
vem chinês que foi criado por
seu pai em reclusão para que
pudesse focar totalmente em
ser um mestre de artes mar-
ciais. entretanto, quando ele
tem a chance de entrar em

contato com o resto do mundo
pela primeira vez, logo perce-
be que seu pai não é o huma-
nitário que dizia ser, vendo-
se obrigado a se rebelar e tra-
çar o seu próprio caminho.
Cinemark Flamboyant: 14h35,
15h05, 15h30, 17h35, 17h55,
18h30, 20h35, 21h, 21h30. Ci-
nemark Passeio das Águas:
14h30, 15h, 15h05, 15h20,
17h15, 17h35, 17h40, 18h05,
18h10, 18h40, 20h20, 20h45,
20h50, 21h10, 21h40. Kinoplex
goiânia: 14h30, 15h30, 17h20,
18h20, 20h10, 21h10. Cineflix
aparecida: 16h35, 18h, 20h45,
21h10. Cineflix Buriti: 16h10,
17h10, 18h50, 20h, 21h10.

After 3 - Depois do Desen-
contro (after We Fell, 2021,
eUa). Duração: 1h39min. Dire-
ção: Castille Landon. eLenco:
Josephine Langford, Hero Fien-
nes Tiffin, Louise Lombard. gê-
nero: Drama, romance, erótico.
em after 3 - Depois do Desen-
contro, embora a história de
amor entre Tessa Young (Jo-
sephine Langford) e Hardin
scott (Hero Fiennes-Tiffin) te-
nha passado por muitas com-
plicações, desta vez o problema
é mais complexo do que nunca.
agora que Tessa tomou uma
das decisões mais importantes
de sua vida, tudo mudou com-
pletamente. os segredos que
vêm à tona sobre suas famílias
colocam em risco seu relacio-
namento e seu futuro juntos.
embora a jovem saiba que Har-
din a ama, os dois estão cer-
cados de ciúme, ódio e perdão.
será que o amor entre os dois
será o suficiente para manter
seu relacionamento? Cinemark
Flamboyant: 19h20. Cinemark
Passeio das Águas: 20h10,
20h30. Kinoplex goiânia:
19h10. Cineflix Buriti: 19h.

Chega às telas goianas o filme ‘Reação em Cadeia’ sob direção do também ator Marcio Garcia
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Victoria Lacerda

Em um país que registrou
14,7 milhões de desemprega-
dos no primeiro trimestre de
2021, pode ser difícil entender
como as empresas da constru-
ção civil enfrentam dificulda-
des para preencher as mais
de 200 mil novas vagas pre-
vistas para este ano no seg-
mento, de acordo com estima-
tiva da Câmara Brasileira da
Construção Civil (CBIC). Mas,
além dos desafios impostos
pela Covid-19, as construtoras
e incorporadoras enfrentam
um problema antigo no Brasil:
a falta de mão de obra qualifi-
cada. É por isso que o investi-
mento das próprias empresas
na qualificação da mão de obra
se tornou uma tendência cada
vez mais em alta no mercado.

Em Goiânia, a City Soluções
Urbanas e a O.M. A incorpo-
radora investe em treinamen-
tos, palestras e cursos para
assegurar que os colaborado-
res desenvolvam suas habili-
dades e conhecimentos e as-
sim possam alcançar o padrão

de qualidade estabelecido pe-
las empresas. De acordo com
o engenheiro Glauco Antônio
Magalhães, gerente de Enge-
nharia da City, a realização
de ações e iniciativas de qua-
lificação são imprescindíveis
para que a empresa alcance
os resultados esperados e tam-
bém contribui para que os
prazos e orçamentos das
obras sejam cumpridos, prin-
cipalmente em um contexto
de tantos contratempos pro-
vocados pela pandemia.

“O treinamento com o co-
laborador precisa ser constan-
te, para mantermos uma baixa
rotatividade de pessoal. Os trei-

namentos vão desde o recebi-
mento dos materiais e insumos
que serão utilizados nas obras
até a elaboração dos projetos
e a execução dos serviços. Pre-
cisamos alimentar o nosso sis-
tema de gestão da qualidade
para mantê-lo forte e atuante.
Continuar construindo durante
a pandemia e cumprir os pra-
zos tem sido um enorme de-
safio, e para manter a Covid-
19 fora dos canteiros, também
adotamos diversos protocolos
que garantem a saúde física e
mental de nossos funcioná-
rios”, destaca Glauco.

O gerente de engenharia
destaca que outra ação impor-

tante para o aperfeiçoamento
da mão de obra da empresa é
a realização de treinamentos
em parceria com os fornece-
dores. Quando novos equipa-
mentos ou ferramentas de alta
complexidade para as obras
são adquiridos, um represen-
tante do fornecedor vai até a
obra e explica em detalhes o
seu funcionamento. Esta par-
ceria evita o chamado retra-
balho, quando uma atividade
que já havia sido realizada
precisa ser refeita, e também
impede que equipamentos de
alto custo percam a garantia
por mau uso ou má execução.

“Além dos treinamentos in-
ternos, é muito produtivo in-
serir o nosso fornecedor neste
processo. Recentemente, ad-
quirimos um novo tipo de pis-
tola finca pino para as obras,
que é uma ferramenta utiliza-
da na fixação de telas nos pi-
lares para ancoragem da al-
venaria, e um representante
da empresa fornecedora veio
até a City para realizar um
treinamento mostrando o fun-
cionamento completo do novo
equipamento. Além de trazer
muito mais segurança para os
funcionários, esse tipo de ação
também encurta o tempo de
adaptação às novidades, de
forma que conseguimos alcan-
çar maior produtividade e me-
lhor manutenção do equipa-
mento”, explica Glauco.

No canteiro de obras, os
trabalhadores são unânimes

ao ressaltar a importância dos
treinamentos constantes. O
mestre de obras Joaquim Paulo
de Oliveira, colaborador da
City há três anos, acredita que
o rendimento dos operários
melhora significativamente
quando toda a equipe está
atualizada e qualificada.

“Os treinamentos são im-
portantíssimos. Por exemplo,
se um operário vai usar uma
furadeira em um bloco de
concreto e não conhece bem
o equipamento, pode utilizar
de forma errada e acabar es-
tragando a máquina. Quanto
mais treinamento, melhor é
o rendimento da equipe. A
evolução é em todos os as-
pectos. A qualidade da obra
aumenta, e o ritmo de tra-
balho ganha muito mais agi-
lidade”, explica Joaquim.

Paralelamente ao processo
de qualificação da mão de
obra, a City e a O.M. têm in-
vestido também na aquisição
de equipamentos modernos
e que se transformam em
grandes aliados dos operários
no dia a dia das obras. As
edificações em construção
atualmente utilizam gruas,
que facilitam a movimenta-
ção de cargas e materiais pe-
sados no canteiro e ajudam
na etapa de estruturação, fa-
zendo com que prazos de
concretagens possam ter ci-
clos menores e com isso re-
duzindo o tempo de obra.
(Especial para O Hoje)
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Em Goiânia, a City
Soluções Urbanas
e a O.M. A incorpo-
radora investe em
treinamentos, pa-
lestras e cursos
para assegurar que
os colaboradores
desenvolvam suas
habilidades

No canteiro de obras,
os trabalhadores
são unânimes ao
ressaltar a
importância dos
treinamentos
constantes. 

Negócios

Profissionalização ajuda reduzir
rotatividade de funcionários








