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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
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Fora de casa,

Vila Nova perde
para o Coxa
No Estádio Couto Pereira, o time
comandado pelo técnico interi-
no Higo Magalhães foi superado
pelo Coritiba por 1 a 0. O resul-
tado coloca um fim à série in-
victa do Tigre.
Esportes 8

Mendanha
descarta ida 
para o PSDB
Concretização da aliança entre
MDB e DEM empurra o prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gusta-
vo Mendanha, para outra le-
genda, tendo em vista que o
emedebista quer disputar contra
Ronaldo Caiado em 2022. Men-
danha, no entanto, descarta ida
para o PSDB de Marconi Perillo.
Política 2

Goiás pode receber grupo de 
150 refugiados do Afeganistão
Domínio de grupo terrorista ameaça milha-
res de afegãos que buscam refúgio em outros
países. O estado de Goiás pode receber parte
desses imigrantes por meio da Superinten-

dência de Direitos Humanos do Governo de
Goiás e pela Secretária de Direitos Humanos
da Prefeitura de Goiânia. São 150 pessoas
que devem ser realocadas de suas cidades

para receber abrigo no estado. Grupo de tra-
balho avalia políticas públicas como em-
prego e moradia para os imigrantes afegãos
que devem ser enviados a Goiânia. Cidades 11

Jota Eurípedes

Cresce procura por refeições ao ar livre
Além de ser uma medida de combate a disseminação da
Covid-19, as refeições ao ar livre se tornaram mais fre-
quentes diante do calor extremo enfrentado pelos goianos.

Consumidores procuram bares e restaurantes com va-
randas ou quintais para se refrentar enquanto curtem as
refeições ou um happy hour após o trabalho. Cidades 9

Fora do agro,
déficit comercial
supera U$ 1,9 bi
Demais setores da economia es-
tadual acumularam um déficit
comercial (importações maio-
res do que exportações) de US$
1,904 bilhão entre janeiro e agos-
to deste ano, num aumento de
86,49% em relação ao rombo de
US$ 1,021 bilhão no mesmo in-
tervalo de 2020.
Economia 4

Ipasgo terá que
reestabelecer
atendimentos
A determinação foi dada pelo Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE-
GO). O órgão pediu, ainda, a reava-
liação dos limites orçamentários im-
postos ao plano assistencial, obser-
vada a receita da autarquia.
Cidades 10

Pandemia não
impediu abertura
de empresas
Com menos burocracia, estado fica
em quarto lugar entre os que mais
abriram CNPJs no Brasil. Levanta-
mento da Juceg aponta que são 6.721
empresas a mais na comparação
com o mesmo período de 2020.
Negócios 17

Ferrovia terá
383 quilômetros
entre GO e MT
A Ferrovia de Integração Centro
Oeste terá investimento de qua-
se R$ 3 bilhões com 383 quilô-
metros de novos trilhos, entre
Mara Rosa e Água Boa (MT), in-
terligando o Vale do Araguaia à
Ferrovia Norte-Sul.
Cidades 11

O baile mais excêntrico do mundo da moda teve como propósito
angariar fundos para a exposição A Lexicon of Fashion do Costume

Institute, do Metropolitan Museum of Art. Tendência 16

Retorno do MET Gala impulsiona moda

Essência
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A operação da Polícia Federal de busca e apreensão na
sede da Precisa Medicamentos, nesta sexta-feira (17), foi pe-
dida pela CPI da Pandemia como instrumento para dar pros-
seguimento às apurações envolvendo a empresa, infor-
maram senadores que integram a comissão parlamentar
de inquérito. Eles informaram pelas redes sociais que a CPI
tentou de “todas as formas” informações relativas ao con-
trato entre a Precisa e a Bharat Biotech — laboratório in-
diano fabricante da vacina Covaxin — mas não conseguiu.
A Precisa fez intermediação entre o governo federal e o la-
boratório indiano. A operação foi e autorizada pelo ministro
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A CPI tentou de todas as formas obter essas informa-
ções e não logrou êxito. Fez-se necessário, para prossegui-
mento das apurações, a utilização deste instrumento judi-
cial. A operação, que foi autorizada pelo STF, destina-se à
apreensão de informações relativas ao contrato entre a Pre-
cisa e a Bharat Biotech, assim como todos os documentos
relacionados ao contrato”, esclareceu o vice-presidente da
comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Uma das linhas de investigação da CPI é justamente
a que se refere à negociação do Ministério da Saúde com
a Precisa Medicamentos para aquisição da vacina in-
diana Covaxin com contrato de R$ 1,6 bilhões. Apesar de
ter licitado valor para pagamento, o contrato foi can-
celado após a divulgação de possíveis irregularidades en-
volvendo as negociações.

Precisa Medicamentos se negou a fornecer documentação

Operação da PF
contra a Precisa
foi pedido da CPI
da pandemia

Marcelo Mariano

O prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
(MDB), publicou uma nota em
suas redes sociais após reu-
nião da executiva emedebista
que reforçou a tendência de o
ex-deputado federal e presi-
dente do partido em Goiás,
Daniel Vilela, ser o candidato
a vice na chapa à reeleição do
governador Ronaldo Caiado
(DEM) em 2022.

“O partido das multidões,
da redemocratização, de Iris e
Maguito, declina em sua gran-
deza a um futuro de incerte-
zas”, escreveu Mendanha, que
classificou a aproximação en-
tre MDB e DEM como uma “in-
coerência” da qual não irá
participar.

“Posso até sair do MDB”,
admitiu publicamente pela
primeira vez o prefeito de
Aparecida de Goiânia, “mas a
chama desse partido que lu-
tou pela redemocratização
deste país, que desde quando
eu nasci teve candidatura ao
governo, ganhou e perdeu
com Iris e Maguito, mas nun-
ca traiu seus ideais, conti-
nuará viva no meu coração”.

Mendanha prometeu
anunciar em breve seus pró-
ximos passos. A expectativa é

de que ele deixe o MDB para
viabilizar por um outro par-
tido sua candidatura de opo-
sição a Caiado em 2022.

Embora o prefeito de Apa-
recida de Goiânia não diga
abertamente, ele tem conver-
sado com frequência com o ex-
governador Marconi Perillo
(PSDB), que já expressou seu
desejo de contar com Menda-
nha nas fileiras tucanas.

Nos bastidores, sabe-se, po-
rém, que há resistência do fu-
turo ex-emedebista em se fi-
liar ou se aliar formalmente
ao PSDB devido à rejeição do
partido e de Marconi em
Goiás, comprovada por meio
de pesquisas internas.

Na nota divulgada nas re-
des sociais de Mendanha, há
dois trechos que chamam a
atenção. Ao escrevê-los, o pre-
feito de Aparecida de Goiânia
indiretamente descarta o
PSDB e praticamente fecha as
portas para uma composição
com os tucanos.

Primeiro, ele afirmou que,
“com a decisão de se alinhar a
um adversário histórico, dei-
xamos o papel que o povo
goiano deu ao MDB de fazer
oposição qualificada”.

“Não consigo trair meus
princípios e se aliar àquele
que ajudou a derrotar o MDB

em cinco das seis últimas elei-
ções ao governo de Goiás e
que realiza um governo que
não se identifica com as boas
práticas de gestões emedebis-
tas nas cidades”, declarou
Mendanha em seguida.

O prefeito de Aparecida
de Goiânia se referia às elei-
ções a partir de 1998, mas, na
verdade, MDB e Caiado tam-
bém estiveram de lados
opostos nas disputas vito-
riosas do partido em 1994,
1990, 1986 e 1982, ano da pri-
meira votação com voto di-
reto nos estados.

Em outras palavras, em
quase 40 anos, o atual gover-
nador só caminhou junto com
o MDB em 2014. Portanto, o

argumento de Mendanha, ao
chamar Caiado de “adversário
histórico”, faz sentido.

O problema é que o PSDB
de Marconi também é um ad-
versário histórico do MDB e,
de 1998 para cá, contribuiu
ainda mais do que Caiado para
as derrotas emedebistas.

Logo, com essa crítica, que
não foi feita no calor do mo-
mento e teve cada palavra es-
tudada, Mendanha envia tam-
bém um recado claro aos tu-
canos de que não pretende tê-
los como aliados. Afinal, se o
prefeito de Aparecida de Goiâ-
nia eventualmente compor
com o PSDB no futuro próxi-
mo, será incoerente com seu
próprio argumento.

Fontes tucanas, contudo,
alegam que não resta a Men-
danha outra opção, pois, para
vencer uma eleição a gover-
nador, “ele precisa de um gru-
po e de uma estrutura”. Caso
contrário, estará “isolado”. As
portas do PSDB “seguem aber-
tas” para o prefeito de Apare-
cida de Goiânia, dizem.

Além do PSDB, as princi-
pais alternativas de Mendanha
são PL, Podemos, PSB e PSD. A
definição provavelmente só
acontecerá no ano que vem,
mas o prefeito de Aparecida de
Goiânia, sem dar sinais de re-
cuo, já pensa desde agora em
estratégias de comunicação
para sua campanha. (Espe-
cial para O Hoje)

Avaliação é que o desgaste das gestões tucanas em Goiás podem refletir em sua candidatura

Prefeito de Aparecida de Goiânia
praticamente fecha as portas para uma
composição com os tucanos 

MDB de Anápolis na trincheira
por candidatura ao Governo 

Assim como Aparecida de Goiânia, a cidade de
Anápolis é mais uma trincheira dos “insurgentes”
do MDB que se opõem a uma aliança do partido
com o governador Ronaldo Caiado (DEM), visando
as eleições de 2022. O presidente do diretório mu-
nicipal, Márcio Corrêa, está na linha de frente jun-
to com Gustavo Mendanha,
na defesa de candidatura
própria. a representativi-
dade de Correa está am-
parada nos 16,49% de vo-
tos do terceiro maior elei-
torado do Estado, no plei-
to de 2020, ficando
na terceira colo-
cação na dis-
puta pela pre-
feitura. Para
ele, o MDB, de-
pois de disputar
todas as eleições, a
partir de 1982, não pode ser
coadjuvante. E manda recado,
dizendo que o partido
não tem dono. 

Na jugular  
Em recado direto ao ainda aliado Gustavo

Mendanha, Daniel Vilela diz que cabe a ele se cur-
var diante da vontade da maioria dos emedebis-
tas, que deram aval à aliança com o Democratas.
Simples assim. 

Novo rumo 
Sem espaço na chapa governista, para disputar

a reeleição, o senador Luiz do Carmo já está prati-
camente definido a sua filiação ao PSC, comandado
pelo seu irmão Eurípedes do Carmo. Pode ser tam-
bém a opção de Gustavo Mendanha. 

Resistência  
Dos prefeitos do MDB que foram forçados a dei-

xar o partido, em 2019, por terem apoiado Ronaldo
Caiado, e não Daniel Vilela, apenas Adib Elias, que
agora está no Podemos, ainda resiste contra alian-
ça articulada pelo filho de Maguito Vilela. 

Guerra das vacinas 
Estados que fazem ou que têm

resistência pontual a atos do pre-
sidente Jair Bolsonaro contraria-
ram determinação do Ministério
da Saúde e continuam vacinando
jovens, como é o caso de Goiás. 

Intromissão  
Líder na pesquisa Datafolha, Lula

mede o bedelho na sucessão em
Goiás e faz reparos à aliança do
MDB com o Democratas, por consi-
dera o processo como recuo emede-
bista. Bom lembrar que em 2010, o
PT apoiou Iris Rezende. 

Voz à oposição  
Depois de reclamações de verea-

dores, o presidente da Câmara de
Goiânia, Romário Policarpo (Patrio-
ta) decidiu que a Mesa Diretora vai
instituir a liderança de oposição,
hoje restrita a três parlamentares. 

Força do ICMS 
Com projeção de arrecadar R$

30,74 bilhões, a Estado tem quatro me-
ses para atingir essa meta, conside-
rando que, nos primeiros oito meses
de 2021, a receita atingiu R$ 20,87 bi-
lhões. Cerca de 71% veio do ICMS. 

Efeito Ipasgo 
Presidente da Comissão de Saúde

da Alego, o deputado tucano Gusta-
vo Sebba foi às redes sociais para re-
percutir decisão do Tribunal de Con-
tas do Estado, que acatou medida
cautelar para que o Ipasgo não re-
duza atendimento a usuários. 

2 Ainda com Iris Rezende na UTI,
a ex-primeira-dama Iris de Araújo
se submeteu a procedimento cirúr-
gico para retirada de cálculo no ure-
ter. Ela diz que volta logo à ativa.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Em resposta à aliança MDB/DEM,
Mendanha descarta PSDB 
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A delação da delação

Gregório José

Mais uma vez nossa gente se enfrenta com an-
tagonismos do passado. Somos todos Iguais, livres
e fraternos? Não! Infelizmente não somos e, tal-
vez nunca seremos.

Digo isto quando penso que o mundo intei-
ro foi abalado por um invisível vírus que nos
ataca os sistemas respiratórios das mais va-
riadas formas, de uma simples gripe/resfriado
até crises agudas de pulmão, grande parte
indo a falência múltipla.

Mas, neste momento, somos atacados e vili-
pendiados em nossos direitos quando nos impõe
a obrigatoriedade de nos imunizarmos com va-
cinas não testadas, de fato e de direito. Vejam que,
primeiro foram vacinados os mais velhos e, du-
rante os testes feitos (se é que foram) estes não
constavam e, muito menos constam das pesqui-
sas apontadas.

Mas, agora, uma classe dominadora, a política,
nos obriga a apresentar Cartão de Vacina (passa-
porte Green). Mas e aqueles cidadãos que possuem
o anticorpo natural? Aqueles que fizeram vários
exames e não contraíram a doença. São imunes.

Eles precisam enfiar em seus corpos um me-
dicamento desnecessário?

E se este mesmo remédio (para uns) ataca-
rem, seu organismo?

Estes imunes e os cientistas/pesquisadores sa-

bem bem que existe uma parcela da sociedade
cujo organismo está mais preparado para carga
viral presente no ar. Estes mesmos imunes tive-
ram que usar máscaras, ficar em suas casas, dei-
xarem de trabalhar ou verem suas empresas fa-
lirem. Tudo em nome da humanidade.

Mas, agora, estamos sendo humanos com
esta parcela da sociedade? Obrigaremos que
entrem em nosso estabelecimento apenas se ti-
verem este passaporte verde? Ou seres humanos
e entenderemos que, os que recusam a vacina,
possuem seus direitos!

Para sermos humanos, verdadeiros, temos que
nos colocar no lugar do outro, mas, este outro
pensa diferente de mim, portanto, devo ignorá-
lo ou respeitá-lo?

E o que dizer das chamadas autoridades, prin-
cipalmente a classe política, que está isenta de apre-
sentar o passaporte
verde (o cartão de va-
cina). Eles são melho-
res do que os eleito-
res? Não precisam
responder, mas ques-
tionem-se. Não acei-
tem todas as verda-
des que lhe contam,
crie suas próprias re-
gras, mas respeitem
a comunidade.

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

O importante instituto da delação, tão rele-
vante no combate ao crime organizado, foi es-
tuprado pela republiqueta de Curitiba, coorde-
nada pelo político Sérgio Moro e seu grupo de
procuradores. O que cada vez vem mais à tona
é o fato de existir um grande número de advo-
gados que faziam parte do jogo armado para cor-
romper o sistema de justiça.

Nosso olhar, neste momento de crítica e des-
cobrimento, deve ser para os que usurparam o
nome da Ordem. Advogados que se dispuseram a
vender o prestígio da classe e se locupletaram em
nome de um banditismo escondido em detrimen-
to da advocacia. Pseudo defensores da ordem de-
mocrática e falsos representantes da categoria. En-
quanto vários de nós nós supúnhamos, enfrentando
os asseclas de um juiz que tinha um projeto polí-
tico, hoje desmoralizado como chefe da força-tarefa
da Lava Jato de Curitiba, os falsos advogados se dis-
punham a fazer o jogo da repressão.

Isso não é pouca coisa e deve ser debatido en-
tre nós. Existiu até recentemente - ou talvez ainda
exista uma linha auxiliar do Ministério Público em
detrimento da advocacia e do Estado democrático
de direito, que são os advogados de aluguel. Ad-
vogados à disposição para referendar a barbárie
que se instalou com a corrupção do sistema de jus-
tiça, em troca de posições de poder ou até mesmo
de um falso prestígio acusatório.

Sim, o exercício profissional é e deve ser sem-
pre livre, mas a crítica é pertinente, pois esse tipo
de atuação se afasta completamente dos propósi-
tos, das razões de ser e de existir da advocacia.

Hoje, sabemos das facilidades vendidas por es-
ses canalhas e, dia após dia, mais casos de falsas
delações, muitas delas arquitetadas pelos próprios
advogados, vêm à tona. Não traíram só a advo-
cacia, o que já seria abjeto; traíram seus clientes,
traíram o sistema de justiça, traíram a história do
Brasil. Nunca uso a expressão “bandido” para me
referir a um condenado, mas, neste caso, me per-
mito ser extravagante, pois esses advogados fler-
taram com um certo banditismo por usarem a car-
teira da Ordem como escudo! Vamos esperar
que a OAB não os proteja. A Ordem também tem
que servir, todos sabemos, para eliminar esses ele-
mentos que envergonham a classe e que desonram
a advocacia ao tergiversar com os direitos dos seus
clientes, já tão massacrados e fragilizados com a
indústria da delação.

Qual é a situação real? O país se mobilizou
para o combate à corrupção. Os membros da for-
ça-tarefa de Curitiba, hoje desacreditados, coor-
denados pelo corrupto ex magistrado Moro,
vendiam uma falsa história enquanto corrom-
peram o sistema de justiça.

Foram desmascarados. O juiz político e seus
procuradores aliados foram flagrados e estão des-
moralizados. E os advogados? Os comparsas do
sistema? Quando vamos colocar no mesmo pa-
tamar os advogados criminais que se serviram do
sistema Moro de corrupção? Quem eram os de-
fensores indicados pela quadrilha dos procura-
dores? Quem se dispunha a ser cúmplice? Quem
aceitava o jogo de um juiz parcial e corruptor do
Estado democrático de direito? Quem vendeu a
carteira da OAB e humilhou a classe? Quem ofen-
deu nossa independência e nossa dignidade?
Quem são esses que se apresentaram como rép-

teis para diminuir a advocacia? Em nome de
quem se manifestaram?

A OAB é muito maior do que eles ou é coni-
vente? Coautores da pior fase recente da histó-
ria criminal. Haveremos de estar juntos com um
látego para enfrentar esses traidores quando a
verdade se impuser ou teremos o olhar compla-
cente da história?

Não há duas faces para o enfrentamento de-
mocrático. Estaremos no mesmo espaço e, em
nome da ordem democrática, os que mercadejam
com a carteira da OAB serão desmascarados ou a
história há de cobrar o silêncio cúmplice.

Certas reflexões se impõem. O advogado
que acompanha um delator e que sabe da nar-
rativa mentirosa - este o ponto, - contribuindo
para acusar alguém sem prova, é cúmplice de
uma série de crimes. Comete não só denúncia ca-
luniosa como também crime contra a adminis-
tração da Justiça. No Direito brasileiro, o cida-
dão não é obrigado a se auto incriminar, mas
tampouco pode mentir acusando falsamente al-
guém. Há uma diferença abissal. O silêncio e a
negativa fazem parte do direito constitucional
da ampla defesa, mas nunca existiu o direito de
acusar falsamente alguém para se livrar da in-
criminação. E o advogado tem responsabilida-
de pelo que ocorre. Não se passa a história a lim-
po sem o enfrentamento da realidade.

Há tempos a advocacia criminal sabia que al-
gumas pessoas eram escolhidas para serem de-
latadas. Mas sempre foi difícil provar. Tudo era
parte de um projeto político do grupo que ins-
trumentalizou uma fração do Ministério Público
e do Judiciário. Hoje, e cada vez mais, o esgoto está
colocando os dejetos a céu aberto. Olhávamos, per-
plexos, as distorções na prática das colaborações
e o verdadeiro mercado que se estabeleceu. De-
latores que, no momento de desespero, em busca
da liberdade, serviram a um projeto político de um
bando sem escrúpulos. Esses delatores, even-
tualmente presos de forma injusta, exatamente
para delatar, ainda tinham uma desculpa para se
renderem ao desespero.

O que ocorreu, muitas vezes, foi uma tortura
institucionalizada: a prisão ilegal, a exposição mi-
diática, a humilhação perante a família e a so-
ciedade, o sufocamento financeiro mesmo para
despesas de subsistência e a pressão desumana,
tudo isso fez com que pessoas corretas cedessem
ao jogo macabro dos que usurparam os direitos
individuais. E é possível até entender a postura de
sobrevivência de vários delatores.

Sob tortura, não se reconhece, muitas vezes, a
ação das pessoas. Mas os advogados não; eles não
têm o direito de tergiversar em benefícios dos al-
gozes e, assim, contribuir para o massacre dos seus
clientes e, no que é mais grave, para acusar falsa-
mente outras pessoas.

Mas, e o advogado que foi cúmplice dessa ar-
mação? Aquele que
emprestou o prestígio
da classe para dar
ares de pretensa le-
galidade e legitimida-
de a atos claramente
inconstitucionais?
Ora, é o advogado do
sentenciado à morte
atuando em favor dos
interesses do carrasco. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Antônio Carlos de Al-
meida Castro, Kakay é ad-
vogado criminalista

Gregório José é jornalista
Pós-graduado em Gestão
escolar

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o Ae-

des aegypti. O mosquito, que é responsável por cau-
sar doenças arboviroses, é o principal transmissor da
dengue. É importante os órgãos públicos intensifi-
carem as campanhas de combate, principalmente por
não termos o suporte dos agentes de combate a en-
demias que auxiliam e verificam  os cuidados do-
mésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos fi-
car mais atentos para que não sejamos omissos em
relação ao mosquito da dengue, já que podemos fa-
zer a diferença, com os cuidados necessários prote-
gem não somente nossa família, mas também nos-
sos vizinhos. É um trabalho em conjunto. 

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o cer-

tificado médico de vocês não é um papel que te tor-
na mais poderoso(a), assim como nós não podemos
praticar um abuso de autoridade, vocês não podem
ser tão mal educados e nem se acharem tanto. So-
mos humanos, e sua profissão, assim como muitas
outras, exige que você se esforce até o último mi-
nuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou psico-
lógicas e não o contrário, portanto senhores e se-
nhoras, tenham ciência de que tudo tem limites, e
por gentileza, mas amor ao próximo, principal-
mente nesse momento em que precisamos tanto de
vocês. Fica minha revolta passiva para alguns que
se identificam, sei que são a minoria mas algo pre-
cisa mudar. E URGENTE.

Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

{
É importante
tranquilizar as pessoas.
O estudo é para que
haja uma
infraestrutura turística.
Isso não quer dizer que
aquelas projeções serão
instaladas sem ouvir a
sociedade, nada será
imposto a ninguém.
Quem vai decidir 
sobre isso é a 
população que lá vive

Governador Ronaldo Caiado reforça
que sociedade será ouvida para es-
tabelecer ações que serão realiza-
das pelo programa que visa
melhorar a qualidade de vida dos
moradores e combater as desigual-
dades regionais. 

Liberdade, Fraternidade e Igualdade @jornalohoje
Pesquisas de quantos dias continua na rua
até ser preso novamente, esse aí roubou o
país e todos nós brasileiros sabemos e
temos certeza disso, o recado foi dado no 7
de setembro!

Cândido Silva

@ohoje
Aí eu vi ganância pelo poder, quer a qual-
quer custo ser governador. Ainda bem q o
povo não é besta.

edimardacosta_55

@jornalohoje
A pesquisa sobre as eleições de 2022
aponta que o ex-presidente Lula mantém
larga vantagem sobre Jair Bolsonaro na dis-
puta presidencial. O instituto também ava-
liou a rejeição dos possíveis candidatos,
com 59% dizendo que não votariam no pre-
sidente Bolsonaro. O levantamento foi feito
pelo Datafolha de 13 a 15 de setembro com
3.667 eleitores de 190 cidades.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
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natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
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é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Os dados da balança comercial de Goiás,
para além de números históricos para as ex-
portações, trazem pelo menos duas tendências
opostas na aparência. A primeira delas mos-
tra que, fora do agronegócio, os demais seto-
res da economia estadual acumularam um dé-
ficit comercial (importações maiores do que ex-
portações) de US$ 1,904 bilhão entre janeiro e
agosto deste ano, num aumento de 86,49% em
relação ao rombo de US$ 1,021 bilhão no mes-
mo intervalo de 2020. Parte importante do dé-
ficit deste ano deveu-se ao salto das importa-
ções de energia elétrica, crescendo 46,6 vezes
naquela comparação.

O segundo ponto, agora favorável, diz
respeito aos chamados termos de troca. O
aumento vigoroso nos preços médios dos
produtos exportados por Goiás, com des-
taque para as commodities de base agro-
pecuária, ajudou a melhorar a relação de
troca com o restante do mundo, tornando
o custo dos produtos importados relativa-
mente mais baixos. Colocado de outra for-
ma, o Estado teve que realizar um esforço
proporcionalmente menor para gerar um
saldo ainda bastante positivo em sua ba-
lança comercial, com redução nos volumes
embarcados para fora do País. Houve uma
redução, assim, da produção doméstica
destinada ao mercado externo, em tese
apropriada pelo mercado local, ajudando a
gerar mais riquezas aqui dentro.

Na prática, considerando-se estudos que
mostram um agravamento dos indicadores
de pobreza no Estado, essa riqueza adicional
parece ter sido absorvida quase integral-

mente pelos setores exportadores, com bai-
xo ou nenhum “transbordamento” dessa
renda adicional para o restante da população.
Num estudo recente, o economista Daniel Du-
que, pesquisador do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV), mostra que a porcentagem de po-
bres no total da população goiana avançou
de 18,1% no início de 2019 para 24,0% no co-
meço deste ano, considerando-se as famílias
com renda per capita abaixo de US$ 5,50 por
dia. Em toda a região Centro-Oeste, o per-
centual de famílias com insegurança ali-
mentar grave (quer dizer, passando fome dia-
riamente) já havia avançado de 4,6% em 2018
para 6,9% em 2020.

Ainda o agronegócio
Essa melhoria relativa nos termos de

troca, embora não tenha conseguido anular
a ampla diferença entre os preços médios das
exportações frente aos valores pagos pelo Es-
tado por suas importações, esteve relacio-
nada diretamente ao ciclo recente de alta das
commodities, dada a extrema dependência
da balança comercial goiana em relação ao
agronegócio. As exportações, em valor, con-
forme anotado neste espaço, cresceram
13,47% nos primeiros oito meses deste ano
em relação a igual período de 2020, atingin-
do o recorde de US$ 6,566 bilhões. Os volu-
mes exportados, no entanto, caíram 14,67%.
O ganho nesta área foi assegurado totalmente
pelo salto de 32,97% nos preços médios dos
bens exportados, com alta de 32,7% para os
produtos do agronegócio.

2 Na ponta das importa-
ções, o salto de 50,9% nos va-
lores gastos com bens impor-
tados (dos quais a compra de
energia elétrica respondeu
por mais da metade) veio da
combinação de aumento de
17,51% nos volumes compra-
dos lá fora e da alta de 28,39%
nos valores médios daqueles
produtos. Como se percebe,
ainda que os preços médios
das importações tenham
avançado com vigor, a varia-
ção nos valores médios das ex-
portações foi mais intensa.
2 Os termos de troca, neste
caso, foram mais favoráveis
aos exportadores. Mas a rela-
ção continuou desigual, con-
siderando-se, ainda, a partici-
pação mais elevada de pro-
dutos de maior valor agrega-
do na pauta das compras ex-
ternas. Para comparar, to-
mando dados brutos do Mi-
nistério da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços, no ano
passado, até agosto, os preços
médios das importações fo-
ram pouco mais de duas vezes
maiores do que os valores
médios das exportações. Essa
diferença caiu neste ano, mas
manteve-se ainda elevada: a

diferença nas duas pontas re-
cuou para 93,4%.
2 As estatísticas do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) mos-
tram que essa melhora rela-
tiva nos termos de troca tem
sido influenciada diretamen-
te pelo agronegócio ou, de
forma mais precisa, pela ten-
dência de alta global nos pre-
ços das commodities. O agro-
negócio exportou US$ 5,304
bilhões entre janeiro e agosto
deste ano, respondendo por
80,78% das vendas externas
totais do Estado. O valor ex-
portado cresceu 12,6% em re-
lação aos mesmos oito meses
de 2020, quando o agronegó-
cio havia exportado US$ 4,710
bilhões (81,40% das exporta-
ções totais).
2 Os volumes embarcados,
no entanto, despencaram
15,15% neste ano, de 11,357
milhões para pouco menos
de 9,637 milhões de toneladas,
sob influência principalmen-
te da redução de 7,2% nos
volumes de soja em grão des-
pachados para fora (saindo de
7,034 milhões para 6,530 mi-
lhões de toneladas) e do tom-
bo de 70,85% nos embarques

de milho (que desabaram de
1,536 milhão para apenas
447,89 mil toneladas).
2 O efeito do boom das
commodities correspondeu
a uma elevação de 32,71%
nos preços médios dos pro-
dutos exportados pelo agro-
negócio, enquanto a cotação
média das importações do
setor recuou 2,7%. A relação
entre os preços das vendas e
compras externas igualmen-
te mostra avanços, mas as
diferenças entre as duas pon-
tas continuam elevadas, da
mesma forma. Na média, o
agronegócio pagou 2,46 vezes
mais na importação em 2020,
distância reduzida para
80,6% neste ano.
2 Na média, os preços da
carne bovina, da soja em grão
e mesmo do milho aumenta-
ram 17,5%, 23,4% e 19,9%
considerando os oito primei-
ros meses de 2020 e deste
ano. Destaque para o incre-
mento de 56,7% nos preços
médios do óleo de soja, be-
neficiados pela quebra na
produção de óleo palma no
Sudeste da Ásia, o que redu-
ziu a oferta e direcionou a de-
manda para o óleo de soja.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Fora do agronegócio, déficit comercial
salta 86,5% e supera US$ 1,9 bilhão

O Boletim Mensal dos Contratos de Partilha de Pro-
dução, divulgado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), revela
que a parcela de petróleo da União chegou 10 milhões
de barris em julho deste ano. O resultado reúne a pro-
dução de três contratos, em regime de partilha desde
novembro de 2017.

A maior contribuição foi da Área de Desenvolvimento
de Mero, com cerca de 5,8 milhões de barris, seguida pela
de Entorno de Sapinhoá (3,8 milhões) e pela de Tartaruga
Verde Sudoeste (500 mil barris).

Segundo o boletim, a produção média diária total dos
três contratos somou 38 mil barris por dia (bpd), liderada
pela Área de Desenvolvimento de Mero (25 mil bpd). O re-
sultado total ficou 30% abaixo do de junho, devido à pa-
rada programada de Mero para encerramento do Sistema
de Produção Antecipada-1 (SPA-1) e mudança de locação
da unidade flutuante de produção, armazenamento e trans-
ferência (FPSO) Pioneiro de Libra, para iniciar o SPA-2 no
quarto trimestre do ano. FPSO vem do nome em inglês Floa-
ting Production Storage and Offloading.

A média diária do total do excedente em óleo da União
no mês de julho, nos três contratos de partilha de pro-
dução, alcançou 9,3 mil barris (bpd).

Gás
A produção média diária nos dois contratos com

aproveitamento comercial do gás natural foi de 209 mil
metros cúbicos (m³/dia), sendo 171 mil m³/dia no Con-
trato de Partilha de Produção (CPP) do Entorno de Sa-
pinhoá e 38 mil m³/dia no CPP do Sudoeste de Tartaruga
Verde. A queda em relação ao mês anterior foi de 24,6%.
A média diária do total do excedente em gás natural foi
de 120 mil m³/dia e se refere apenas ao contrato do En-
torno de Sapinhoá.

Os dados podem ser acessados no Painel Interati-
vo Pré-Sal Petróleo, que consolida informações de pro-
dução dos campos e do excedente da União desde no-
vembro de 2017.

A PPSA é uma empresa pública vinculada ao Minis-
tério de Minas e Energia e tem como finalidade princi-
pal a gestão dos contratos de partilha de produção para
a comercialização de petróleo, gás natural e outros hi-
drocarbonetos fluidos da União.

Energia Nuclear
O governo publicou um decreto que cria a Empresa Bra-

sileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional
(ENBpar), empresa pública organizada sob a forma de so-
ciedade anônima vinculada ao Ministério de Minas e Ener-
gia, conforme previsto na Lei nº 14.182/21, que estabele-
ce as regras para a desestatização da Eletrobras.

Entre as medidas previstas pelo decreto está a exigên-
cia de que a União continue tendo o controle direto ou in-
direto das empresas, instalações e participações, detidas
ou gerenciadas pela Eletrobras, especificamente Eletrobras
Termonuclear (a Eletronuclear) e Itaipu Binacional.

A ENBpar terá, como finalidade, “garantir a manu-
tenção sob o controle da União da operação de usinas nu-
cleares, bem como a titularidade do capital social e a aqui-
sição dos serviços de eletricidade da Itaipu Binacional por
entidade da administração pública federal, para atender
ao disposto no Tratado entre a República Federativa do
Brasil e a República do Paraguai para o aproveitamento
hidrelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná, per-
tencentes em condomínio aos dois países”, informa a Se-
cretaria Geral da Presidência da República.

Caberá, também, à ENBpar gerir contratos de fi-
nanciamento que utilizem recursos da Reserva Global
de Reversão (RGR) celebrados até 17 de novembro de
2016 e a administração dos bens da União sob admi-
nistração da Eletrobras.

Ela será responsável pela administração da conta cor-
rente Programa Nacional de Conservação de Energia Elé-
trica (Procel) e pela gestão dos contratos de comerciali-
zação da energia gerada pelos empreendimentos con-
tratados no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). (ABr)

Resultado reúne produção de três contratos

Aplicações no Tesouro Direto
poderão ser resgatadas no mesmo dia

BALANÇO

Econômica
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União tem
parcela de 10
milhões de barris
de petróleo 
em julho

A liquidação de resgates de
títulos do Tesouro Direto pas-
sa a ser realizada em D+0, ou
seja, no mesmo dia útil da so-
licitação, desde que feita até
as 13h. O objetivo, de acordo
com comunicado da Bolsa de
Valores (B3), é trazer mais
agilidade e eficiência para es-
ses títulos. Até hoje, os pedi-
dos de resgate aconteciam
em D+1, com o crédito do re-
curso ocorrendo no dia útil se-
guinte à solicitação.

“A B3 e o Tesouro Nacional
estão sempre em busca da me-
lhoria constante, e, com base
na escuta das necessidades do
mercado, conseguimos fazer

a redução do prazo de liqui-
dação do Tesouro Direto, abrin-
do novos horizontes para as es-
tratégias de alocação de re-
cursos dos investidores de for-
ma alinhada às expectativas do
mercado como um todo”, disse
Vinicius Brancher, superin-
tendente de Relacionamento
com Pessoa Física da B3, se-
gundo comunicado da bolsa.

Como funciona
O Tesouro Direto é um Pro-

grama do Tesouro Nacional
desenvolvido em parceria com
a Bolsa de Valores para venda
de títulos públicos federais a
pessoas físicas, de forma 100%

online. Lançado em 2002, o
programa surgiu tendo como
meta democratizar o acesso
aos títulos públicos, permitin-
do aplicações a partir R$ 30,00
e hoje já tem mais de mais de
1,6 milhão de investidores.

O produto oferece títulos
com diferentes tipos de renta-
bilidade (prefixada, ligada à
variação da inflação ou à va-
riação da taxa de juros básica
da economia, a Selic), diferen-
tes prazos de vencimento e de
fluxos de remuneração. Além
disso, oferece liquidez diária,
sendo atualmente a aplicação
de menor risco de crédito do
mercado. (ABr)



Felipe Cardoso

O deputado Paulo Traba-
lho (PSL) pode engrossar a
corrida pelo Senado no ano
que vem. Há pouco mais de
um ano do pleito, grande par-
te das articulações dos inte-
ressados pela ‘alta cúpula’ do
Congresso estão a um passo
de serem findadas. O mesmo
acontece entre os membros
da frente conservadora goia-
na. As conversações seguem
avançadas no sentido de for-
mar um grupo  forte para as
eleições que se aproximam. 

Nessa esteira é que o nome
de Trabalho ganhou muscu-
latura em meio a ala bolso-
narista. O protagonismo se
deve à defesa aguerrida não
apenas do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (Sem
partido), como também das
pautas mais conservadores. 

Atualmente filiado ao PSL,
o parlamentar não apresen-
ta nenhuma queixa direta a
seu partido de origem, po-
rém, é sabido que na atual si-
gla não há espaço para o seu
projeto ao Senado. Isso por-
que o principal dirigente do
PSL em Goiás, deputado fe-
deral Delegado Waldir, tenta
viabilizar sua candidatura
— especialmente ante a pos-
sibilidade de fusão entre
DEM e PSL prevista, nos bas-
tidores, para um futuro não
muito distante. 

Diante do afunilamento
dos interesses político-parti-
dários dos demais concor-
rentes, rumores de que o de-
putado deve se filiar ao DC na
abertura da janela partidária
do ano que vem ganham cada
vez mais musculatura. Vários
motivos explicam a aproxi-

mação voluntária de ambas
as partes. O primeiro, o evi-
dente alinhamento ideológico
do parlamentar com as pau-
tas defendidas pelo grupo li-

derado por Alexandre Maga-
lhães e Gustavo Gayer. 

A defesa incisiva do pre-
sidente também é avaliada
com prestígio. As manifesta-
ções registradas no último 7
de Setembro deixaram ainda
mais evidente a lealdade do
estadual a seu líder. Outro fa-
tor seria que o DC é o partido
político que mais tem busca-
do viabilizar estrutura para o
projeto político de Trabalho. 

Procurado para comentar
essa possível composição,
Trabalho disparou: “Real-
mente, além de um grande
alinhamento, tenho conver-
sado com as lideranças do
partido [DC]. Havendo o en-
tendimento do grupo de que
posso ser o nome da direita
conservadora ao Senado, es-
tou pronto para a briga”. 

Na interpretação do par-
lamentar, o “povo clama” por
alguém que tenha "coragem”
para enfrentar os abusos do

Supremo Tribunal Federal
(STF). Isso a gente já provou
que está pronto para fazer.
Nas manifestações, em Brasí-
lia, eu estava ali, pronto para
ser preso a qualquer mo-
mento, mas em nenhum mo-
mento deixei de fazer o que
deveria”, argumentou. 

O deputado ainda argu-
menta que não há, dentre os
nomes prováveis da disputa,
nenhum representante da ala
conservadora. “Pelo contrário,
temos nomes que votaram fa-
vorável à prisão do Daniel
Silveira [Deputado federal
preso pela promoção de su-
postos ataques ao STF], por
exemplo.  A sociedade quer al-
guém que não se acovarde, al-
guém firme no propósito de
colocar o Supremo  em seu
devido lugar”.  

A estimativa é que a com-
posição da chapa seja anun-
ciada já no mês de outubro. O
time tende a se projetar na

eleição goiana como repre-
sentantes da extrema direita
e também como fiéis escu-
deiros do presidente Bolso-
naro. “Nenhum dos nomes
que aí estão representam ver-
dadeiramente as bandeiras
da família, da  pátria e de
Deus. Temos chance real nes-
sa disputa se tudo caminhar
no sentido que estimamos”. 

Em entrevista à reporta-
gem do jornal O Hoje, Ale-
xandre Magalhães, presidente
do DC em Goiás, endossou:
“Historicamente fomos o par-
tido que mais cresceu sem
fundo eleitoral. Na eleição pas-
sada fomos o sexto partido
mais bem votado, perdendo
apenas para as grandes siglas
que sempre despontaram. Fi-
zemos o dever de casa mesmo
sem dinheiro. Dessa vez, va-
mos além, estimamos eleger
mais nomes e terminar, ao
menos, como o quinto mais vo-
tado”. (Especial para O Hoje)

Estima-se que já
no mês que vem
sejam definidos os
nomes que irão
compor a chapa do
partido no pleito
de 2022

Deputado costura para disputar
Senado pela extrema-direita

Filiado ao PSL, o
parlamentar aponta
que não há espaço
na sigla para
disputar o Senado
pela legenda

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deputa-
dos aprovou a admissibilida-
de da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 23/2021,
conhecida como PEC dos Pre-
catórios. Na sessão da última
quinta-feira (16) da comis-
são, os parlamentares apro-
varam o texto de autoria do
Poder Executivo que muda a
forma de pagamento de pre-
catórios por 32 votos favorá-
veis e 26 contrários.

Precatórios são dívidas do
governo com credores, inclu-
sive cidadãos, que ganharam
causas na Justiça.

O texto da PEC prevê que,
até 2029, os precatórios com
valor acima de 60 mil salá-
rios mínimos, ou R$ 66 mi-
lhões, poderão ser quitados
com entrada de 15% e nove
parcelas anuais.

A CCJ analisou apenas os
aspectos constitucionais, ju-
rídicos e de técnica legislativa
do texto. Com a aprovação

na comissão, o presidente da
Casa, Arthur Lira (PP-AL) po-
derá constituir uma comis-
são especial para analisar o
mérito da proposta.

Para a aprovação de uma

PEC é necessário votação em
dois turnos com, pelo menos,
308 votos favoráveis na Câ-
mara e 49 no Senado.

A votação PEC dos Preca-
tórios, único item analisado

na sessão desta quinta-feira
na CCJ, foi polêmica, com
tentativas de retirar o item
da pauta do colegiado e de
adiar a votação. 

Para o deputado Alessa-
dro Molon (PSB-RJ), a PEC
permite ao governo decidir
unilateralmente sem consul-
tar o credor. “O problema
com esse calote não é apenas
a injustiça com quem tem di-
reito a receber o dinheiro. É
também a péssima imagem
que o governo passa, a de
que o Brasil não cumpre seus
compromissos, que é um mau
pagador”, disse Molon.

O deputado Lucas Redec-
ker (PSDB-RS) disse que o pre-
catório sai do mesmo bolo que
saem os recursos para saúde,
educação e infraestrutura.
Para ele, sem o parcelamento,
haverá dificuldades para ou-
tros gastos importantes. “Te-
mos que rever as circunstân-
cias dos precatórios para vol-
tar a ter investimentos, prin-
cipalmente após a pandemia.”

CCJ da Câmara aprova PEC dos Precatórios
DÍVIDAS
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Proposta do governo
é de parcelamento
das dívidas 
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Raphael Bezerra

A aliança entre o Democra-
tas, comandado em Goiás pelo
governador Ronaldo Caiado, e
o MDB de Daniel Vilela pode
atrapalhar o movimento do
PT goiano que articula um pa-
lanque para o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Alia-
dos históricos nacionalmente e
em Goiás, MDB e PT estarão em
lados opostos na disputa pelo
governo estadual em 2022. O
ex-presidente, em entrevista à
Rádio Sagres 730, avaliou que
o pacto em nível local não in-
terfere no arranjo entre as le-
gendas em outros estados, mas
vê com tristeza a aliança.

“O fato do MDB ter se alia-
do ao Caiado me deixa com
uma certa tristeza. É uma ‘in-
volução’. De qualquer forma, a
aliança do MDB com o Caiado
em Goiás não interfere nas
alianças do PT em outros esta-
dos”, comentou Lula à rádio. 

O PT em Goiás, que arti-
cula a formação de uma cha-
pa de oposição ao governa-
dor Caiado, busca no prefei-
to de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (MDB), a
figura de polarização para
garantir um palanque forte
ao ex-presidente. 

O deputado estadual Antô-
nio Gomide (PT) aponta que é
cedo para definições e que a si-
gla articula com outras legen-
das em busca do palanque no
estado. “Como fizemos em
2018, estamos dialogando e
vários partidos têm interesse
em apoiar o presidente”, diz.

Sobre Mendanha, Gomide
diz ainda que o prefeito de
Aparecida só teria chance de
despontar caso se posicione e
busque partidos de oposição
ao governador. “O Gustavo só
vai ter uma identidade políti-
ca se ele tiver um lado na po-
lítica. Não tem como ele com-
por com um grupo que apoia

o Caiado. Se ele se posicionar
com clareza, um programa
para o estado ele vai ter chan-
ce de aglutinar”, aponta.

A decisão de antecipar o
convite a Daniel Vilela para
compor a chapa de Caiado é
avaliada pelos progressistas
como precipitada e que o eme-
debista pode enfrentar difi-
culdade de se manter na cha-
pa até 2022. Isso acontece por
que há, no governo de Goiás, 

Mendanha é alvo tanto do
partido dos trabalhadores,
quanto de siglas que apoiam o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), como PTB e PSL. O
prefeito de Aparecida esteve
em Brasília no mês passado
para se reunir com membros
da coordenação nacional do
PTB em busca de viabilizar sua
candidatura e com o comando
petista em Goiás.

Sem o MDB, os partidos
progressistas devem se aglu-
tinar em torno de três princi-
pais legendas: PT, PSB e Psol.
A esquerda avalia que é difí-
cil uma composição com Gus-
tavo Mendanha que busca le-
gendas de centro-direita. 

Confirmação da
aliança entre DEM
e MDB atrapalha
movimento petista
que busca espaço
em Goiás para
candidatura do ex-
presidente

Sem MDB, PT busca legendas
para palanque de Lula

Petista lamentou
aliança do MDB com
DEM em Goiás, mas
diz que conjuntura não
atrapalha conversas
em outros estados Após passar na Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) da Câmara Munici-
pal, nessa quinta-feira (16/09), o novo
Código Tributário de Goiânia foi aprova-
do em primeira votação no plenário da
Casa, na manhã desta sexta-feira (17/09).

A proposta recebeu apenas três votos
contrários, dos vereadores Mauro Rubem
(PT), Santana Gomes (PRTB) e Pedro Azu-
lão Jr. Aava Santiago (PSDB) e Anderson
Bokão se abstiveram do voto.

No início do debate, Mauro Rubem de-
nunciou que não consta na proposta a
planta de valores nem a planilha de cál-
culos. “A população precisa saber qual o
valor do imposto que irá pagar. Não sou
contra a matéria. Sou contra a omissão de
dados”, frisou.

Vice-líder do prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos), o vereador Anselmo Pereira
(MDB) justificou que, por enquanto, é a pri-
meira votação e de que o mérito do projeto
ainda será discutido na Comissão Mista,
prevista já para a próximo semana. Ele che-

gou a pedir que o petista retirasse um novo
pedido de vista ao projeto.

“O processo atropela a própria consti-
tucionalidade que a matéria exige”, reba-
teu Mauro Rubem, que teve novamente o
pedido de vista derrotado pelo plenário,
isso porque, na CCJ o parlamentar também
não conseguiu a aprovação do pedido.

Já o vereador Anderson Bokão alegou
que estudou o projeto, porém surgiram
dúvidas em alguns pontos: a exemplo da
“conservação do imóvel”. “Sinto dificul-
dade em votar porque tenho dúvidas. Na
região onde eu moro, por exemplo, o IPTU
aumenta,” exclamou.

Por outro lado, quem votou a favor, ga-
rante que as mudanças serão benéficas
para a Capital. “Defendo esse novo Códi-
go Tributário porque traz desenvolvi-
mento econômico para nossa cidade”, dis-
cursou a vereadora Sabrina Garcez.

Mesmo alegando dúvidas sobre as al-
terações dos impostos, Leandro Sena vo-
tou a favor, e disse querer reunião com
o Paço para buscar esclarecimentos.  

Isenção para clubes
As críticas aos prováveis benefícios fis-

cais para clubes de futebol na Capital veio
novamente à tona, quando Pedro Azulão Jr
anunciou como iria votar. “Meu voto será
contrário. Não concordo com a isenção de
imposto aos clubes de futebol e tenho dú-
vida sobre o cálculo do IPTU e ITU. Até ago-
ra, não fui convencido”, justificou. (Nielton
Soares, especial para O Hoje)

Vereadores aprovam Código
Tributário de Goiânia 

Proposta foi apreciado em sessão extraordinária

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
te sábado (18), buscando pon-
tuar em casa e recebem a
equipe do Brasil de Pelotas, às
19 horas, no estádio Hailé Pi-
nheiro. A partida conta com o
retorno de parte da torcida e
a equipe esmeraldina tem a
volta de lateral e com possível
estreia de atacante.

Goiás
Brigando pela sua perma-

nência no G-4 visando o aces-
so e buscando o líder Coritiba
jogo-a-jogo, o Goiás recebe o
Brasil de Pelotas no segundo
turno em situações parecidas
com foi no primeiro. Enquan-
to o time esmeraldino segue na
parte de cima, o time gaúcho
luta para não ser rebaixado.

“A expectativa (para a volta
da torcida) está muito boa. Já
estamos há quase dois anos
sem torcida (nos estádios). Nós
sabemos que a nossa torcida é
fundamental para fazer o nos-
so time jogar. Eles nos fortale-
cem. São o nosso décimo se-
gundo jogador. Ontem (quinta-
feira), eu estava conversando
com o Reynaldoo e eu disse que
acredito que, se tivéssemos
contado com a torcida no ano
passado, não teríamos sido re-
baixados, porque sabermos da

força da nossa torcida. Agora é
aproveitar esses 1500 torcedo-
res que estão liberados e, de-
pois, o estádio todo”, disse o za-
gueiro David Duarte. 

Para o confronto deste sá-
bado, o treinador Marcelo Cabo
deve fazer algumas mudan-
ças em relação ao último jogo,
além de ter o retorno de alguns
atletas para o confronto na
Serrinha. O time esmeraldino
que vem de três vitórias con-
secutivas fora de casa, não
vence jogando em sua casa há
mais de um mês.

No confronto diante do Bra-
sil de Pelotas, Marcelo Cabo
terá o retorno dos laterais Apo-
di e Artur, que cumpriram sus-
pensão na última rodada. Po-
rém, só o lateral-direito deve ser

titular, assim Diego voltando ao
meio-campo. Hugo segue firma
na lateral-esquerda. 

No ataque, o atacante Alef
Manga que ficou de fora do úl-
timo jogo, pode seguir fora des-
te também. O jogador que so-
freu uma contusão diante do
Cruzeiro, já está na transição
para o campo, mas ainda sem
condições de jogo. Com isso,
Dadá Belmonte segue na posi-
ção. Quem deve estar no banco
na partida é o atacante Welli-
ton, que retornou ao clube, se-
gue treinando bem e foi regu-
larizado no decorrer desta se-
mana, podendo ir para jogo.

Pendurados esmeraldinos
no confronto estão: os zagueiros
David Duarte e Reynaldo, o la-
teral-esquerdo Hugo, o meia

Diego e o atacante Nicolas.

Brasil de Pelotas
Lutando para continuar na

Série B, o Brasil de Pelotas ten-
ta contra o Goiás repetir o pri-
meiro turno, quando venceu

por 2 a 1 em casa. Dessa vez o
time gaúcho joga fora e o téc-
nico Cléber Gaúcho, campeão
goiano em 2021 com o Grêmio
Anápolis, deve manter a mes-
ma equipe na última partida.
(Especial para O Hoje)

Para seguir no G-4,
Goiás recebe Brasil
de Pelotas em jogo-
teste com 30% do
público liberado

Após três partidas conse-
cutivas em Goiânia, onde em-
patou todas, o Atlético Goia-
niense já embarcou para a ca-
pital paulista, onde enfrenta o
São Paulo, pela Série A. O due-
lo acontece neste domingo (19),
às 16h (horário de Brasília),
pela 21ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. O rubro-negro
está na décima colocação, com
26 pontos, enquanto o Tricolor
está em 16º, primeiro lugar
fora do Z4, com 22 pontos.

“Não perder em uma se-
quência grande dessa no Cam-
peonato Brasileiro da Série A
é muito difícil. Óbvio que a
gente luta sempre para ven-
cer, mas isso tem que ser va-
lorizado, conseguir fazer os
ajustes sem derrota. O Atléti-
co-GO só perdeu cinco jogos
na competição, então esta-
mos em um caminho que
acreditamos ser muito bom”,
destacou Eduardo Barroca,
treinador do Atlético-GO.

Apesar dos últimos três
empates na Série A, o Atléti-
co Goianiense já soma sete
partidas sem perder na elite
do futebol nacional. A última
derrota do time goiano acon-
teceu no dia 18 de julho, para
o Palmeiras, no estádio An-
tônio Accioly, por 3 a 0. Lon-
ge de Goiânia, o Dragão vol-
tou com os três pontos dian-
te do Bahia, na última vez em
que precisou viajar.

Para escalar a equipe,
Eduardo Barroca conta com
alguns problemas. Zé Roberto
e João Paulo, os camisas 9 e 10,
estão suspensos e não viaja-
ram, assim como Toró, que se-
gue se recuperando de uma le-
são no adutor da coxa esquer-
da, mas como tem contrato
com o São Paulo, não poderia
atuar de qualquer maneira.

Além dele, Marlon Freitas se-
gue afastado sem previsão de
retorno aos gramados.

Em compensação, Barroca
conta com o retorno de dois
atacantes. André Luis e Jan-
derson, que não enfrentaram
o Corinthians por pertencer
ao time paulista, estão à dis-
posição e devem ser titular.
Sem Zé Roberto, Brian Mon-
tenegro e Lucão surgem como
opções para completar o trio
de ataque. No meio-campo,
Rickson e Matheus Barbosa
são os principais cotados para
estar no setor ao lado de Ma-
ranhão e Baralhas.

São Paulo
Apesar de ensaiar uma re-

cuperação com três vitórias
consecutivas, o time paulista
vem de um empate e uma der-
rota na Série A. No meio da se-
mana, a equipe foi eliminada
pelo Fortaleza na Copa do Bra-
sil e viu Daniel Alves se despe-
dir de vez, ao rescindir o con-
trato com o Tricolor Paulista. O
técnico Hernán Crespo não po-
derá contar com Miranda, Be-
nítez e Igor Gomes, que rece-
beram o terceiro cartão ama-
relo e terão que cumprir sus-
pensão automática. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Equipe esmeraldina pode ter reestreia de atacante e treinador contará com volta dos dois laterais

André Luis volta após não enfrentar o Corinthians

A Aparecidense está
classificada para as oita-
vas-de-final da Série D.
Na tarde desta sexta-feira
(17), a Cidinha venceu a
Caldense pelo placar de 3
a 1, no estádio Aníbal Ba-
tista de Toledo e segue fir-
me na competição visando
o tão sonhado acesso para
a terceira divisão nacio-
nal. Os gols da partida fo-
ram marcados por Alex
Henrique, Rafa Marcos e
Gilvan. Patrick Lopez fez
para os mineiros.

Primeiro tempo
Os primeiro quarenta e

cinco minutos de jogo foram
com uma intensidade ta-
manha por parte de ambas
equipes que buscavam a
classificação. Jogando por
um empate, a Caldense que
havia vencido o primeiro
jogo por 1 a 0, começou me-
lhor a partida e com uma
penalidade logo com quatro
minutos de jogo após bater
no braço de Rafael Goiano.
Patrick Lopez bateu sem
chances para Pedro Henri-
que e marcou. Com o resul-
tado a Cidinha teve que
buscar ainda mais o resul-
tado e tendo que vencer
pela vantagem de dois gols.
O de empate não demorou
muito e em jogada pela es-
querda, o lateral Gustavi-
nho cruzou na medida para
Alex Henrique marcar.

Depois disso, uma parti-
da muito bem equilibrada
principalmente no meio-
campo, o primeiro tempo
também teve muitas faltas,
com o juiz amarelando jo-
gadores das duas equipes. A
virada veio ainda na pri-

meira etapa e novamente
pela esquerda. Gustavinho
que entrou na vaga de Ro-
drigues, substituiu o lateral
à altura e contribuiu com
mais uma assistência, dessa
vez para Rafa Marcos que
colocou o 2 a 1 no placar.

Segundo tempo
Com a volta do interva-

lo, os técnicos não fizeram
alterações e a partida foi
menos intensa em relação
ao primeiro. Houve muitas
paradas por conta de faltas
cometidas e bastante cera
do lado da Caldense que
parecia querer levar o jogo
para a disputa de pênaltis
e segurou bastante a bola.
Nas poucas oportunidades
que o time mineiro teve, le-
vou perigo ao gol de Pedro
Henrique e sempre com
Patrick Lopez, autor do
gol. Porém, o técnico Thia-
go Carvalho fez três mu-
danças essenciais, colo-
cando os atacantes Sa-
muel, Negueba e Gilvan e
o gol saiu justamente com
eles. Samuel tabelou com
Negueba que viu Gilvan
livre para marcar, nos
acréscimos. O gol da clas-
sificação da Aparecidense
para as oitavas-de-final.

Próximo adversário
Com a classificação da

Aparecidense, a equipe
goiana aguarda o adversá-
rio no confronto entre Cas-
cavel e Cianorte, duas equi-
pes paranaenses. O jogo
acontece neste sábado (18),
às 16 horas. A primeira par-
tida entre os times terminou
0 a 0. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Aparecidense vence
Caldense com gol nos
acréscimos e avança de fase

SÉRIE D

Após três empates, Atlético-GO
visita o São Paulo no Morumbi

SÉRIE A

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 18 de setembro de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio
Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Diego Pombo Lopez (BA); As-
sistentes: Jucimar dos Santos Dias (BA), Edevan de Oliveira Perei-
ra (BA); quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO).

TÉCNICA

Goiás: Tadeu; Apodi, David
Duarte, Reynaldo, Hugo; Re-
zende, Caio Vinícius, Diego, Él-
vis; Dadá Belmonte e Nicolas.
Técnico: Marcelo Cabo.

Brasil de Pelotas: Matheus No-
gueira; Vidal, Arthur, João Si-
queira, Paulinho, Diego Gomes,
Rômulo, Rildo; Kevin, Erison e
Netto. Técnico: Cléber Gaúcho.

Goiás x Brasil de Pelotas
t

FICHA

Data: 19 de setembro, 2021; Horário: 16h (de Brasília); Local: Es-
tádio do Morumbi, em São Paulo-SP; Árbitro: Caio Max Augusto Viei-
ra (RN); Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candi-
do das Flores (RN); VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

TÉCNICA

São Paulo: Tiago Volpi; Ar-
boleda, Bruno Alves e Léo;
Igor Vinicius, Reinaldo,
Luan, Liziero e Gabriel Sara;
Éder e Rigoni. 

Técnico: Hernan Crespo

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Arnaldo, Wanderson,
Éder e Natanael; Willian Ma-
ranhão, Gabriel Baralhas e
Rickson (Matheus Barbosa);
Janderson, André Luis e Brian
Montenegro (Lucão). 
Técnico: Eduardo Barroca

São Paulo x Atlético-GO
t

FICHA

1,2,3 testando 

Bruno Corsino/ACG
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Breno Modesto

A sequência de invencibili-
dade do Vila Nova chegou ao
fim. Depois de três jogos se-
guidos sem derrotas na Série B,
o time comandado pelo técni-
co interino Higo Magalhães
voltou a ser derrotado na com-
petição nacional. Jogando fora
de casa, o Tigre foi derrotado,
na noite da última sexta-feira
(17), pelo Coritiba por 1 a 0, no
Estádio Couto Pereira, em Cu-
ritiba, no Paraná. O único gol
da partida foi marcado pelo
atacante Léo Gamalho.

O jogo
A partida disputada no Es-

tádio Couto Pereira começou
a mil por hora. Com apenas
um minuto de jogo, o Vila
Nova já havia chegado com
perigo ao gol adversário. De-
pois de uma tabela com o la-
teral Bruno Collaço, pelo lado
esquerdo, o camisa 11, Ales-
son, arriscou a gol e viu Wil-
son praticar a primeira defe-
sa da noite. 

O Colorado não sentiu a
pressão por estar jogando fora
de casa e foi crescendo na
partida, trocando passes com
qualidade e dominando o
Coxa. Porém, tal superiorida-
de não conseguiu ser traduzi-
da em gols e nem em chances
mais claras. O Tigre voltou a
incomodar o arqueiro para-

naense apenas aos 15, quando
Alesson apareceu para cabe-
cear um cruzamento que veio
da direita.

A terceira chegada vilano-
vense veio cinco minutos mais
tarde, quando Pedro Bambu
perdeu uma chance incrível.
Livre na pequena área, o vo-
lante apareceu para comple-
tar, de primeira, um cruza-
mento pelo lado esquerdo.
Entretanto, o camisa 23 não
conseguiu pegar muito bem
na bola e mandou para fora.  

Os donos da casa, aos pou-
cos, foram se soltando. A pri-
meira oportunidade do Cori-
tiba aconteceu na marca de 30
minutos, quando Val, em co-
brança de falta, levou perigo
à meta defendida por Geor-
gemy. A finalização do volan-
te passou por cima do gol de-
fendido pelo arqueiro colo-
rado. O Tigre respondeu com
Arthur Rezende, que bateu
de fora da área e quase sur-
preendeu Wilson.

Aos 36, o Coritiba chegou
ao tento que lhe deu a vitória.
Depois de receber um belo
passe de Waguininho, Nata-
nael olhou para a área e cru-
zou, na medida, para o ata-
cante Léo Gamalho, que ca-
beceou no cantinho da rede,
não dando chances para que
Georgemy fizesse a defesa e
evitasse que o placar no Cou-
to Pereira fosse aberto.

O gol não abateu o Colora-
do, que seguiu pressionando.
No finalzinho da primeira eta-
pa, aos 44, Arthur Rezende
encheu o pé e mandou uma
bomba em direção à meta de
Wilson. A finalização passou
muito perto e quase morreu
no fundo das redes. 

Na etapa complementar,
o Vila Nova voltou a incomo-
dar Wilson. Com 22 minutos,
o zagueiro Rafael Donato
aproveitou um escanteio co-
brado pelo lado direito e su-
biu mais alto que a defesa pa-
ranaense para cabecear. A fi-
nalização do camisa 5 explo-
diu na trave do Coxa.

Aos 42, Wilson apareceu
de novo. Primeiro, o arquei-
ro espalmou o chute de Ales-
son, que aproveitou uma so-

bra e, sem marcação, ten-
tou, de longe, empatar o jogo.
Pouco depois, Pedro Júnior
fez uma linda jogada indivi-

dual e chutou forte. Mas, no-
vamente, Wilson evitou que
o Colorado empatasse. (Es-
pecial para O Hoje)

Fora de casa, Vila Nova é derrotado
pelo Coritiba e vê sequência
positiva chegar ao fim

Fim da invencibilidade

Com gol do atacante Léo Gamalho, o Vila Nova foi derrotado pelo Coxa por 1 a 0

Coritiba FC

Data: 17 de setembro de 2021. Horário: 19h. Local: Estádio
Couto Pereira, em Curitiba (PR). Gol: Léo Gamalho (36’/1T) - COR.
Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS). Assistentes: An-
dré da Silva Bitencourt (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS) VAR:
Daniel Nobre Bins (RS)

TÉCNICA

Coritiba: Wilson; Natanael,
Henrique, Luciano Castán e
Romário; Willian Farias (Jhony
Douglas), Val (Matheus Sales)
e Robinho (Rafinha); Waguini-
nho, Léo Gamalho e Igor Pai-
xão (Igor).
Técnico: Gustavo Morínigo

Vila Nova: Georgemy; Moacir
(Wellington Carvalho), Rafael
Donato, Renato e Bruno Collaço;
Pedro Bambu (Tiago Real), Dudu
(Alan Grafite) e Arthur Rezende;
Kelvin (Nico Maná), Clayton (Pe-
dro Júnior) e Alesson.
Técnico: Higo Magalhães

Coritiba 1x0 Vila Nova
t

FICHA
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Daniell Alves

Durante a pandemia, di-
versos estabelecimentos tive-
ram que se adaptar e se rein-
ventar para atender o público.
Em Goiânia, há diversas op-
ções de bares e restaurantes a
céu aberto, onde as pessoas se
sentem mais à vontade para
conversar e respirar um pou-
co de ar fresco. Há estabele-
cimento que era residência e
se tornou um comércio e ou-
tro que atende os clientes
dentro de uma piscina vazia.
Os locais contam com am-
biente externo e interno.

Um dos locais é o Brago
Bar e Restaurante, que fica lo-
calizado na Rua 141 do Setor
Marista. “O Brago nasceu de
uma vontade de criar um am-
biente onde as pessoas se sen-
tissem em casa a todo mo-
mento, tanto na arquitetura
quanto no nosso menu. Nos
preocupamos com essa von-
tade de servir com qualidade
e apreço aos detalhes, como
todos fazem quando recebe
amigos e familiares”, afirma o
proprietário do local, Thiago
Resendes Rodrigues.

O local funciona desde 2019
e já atende entre três a cinco
mil pessoas por mês. “Nosso
público-alvo são pessoas acima
de 30 anos que gostam de be-
ber e comer bem, em um am-
biente com música boa, sem
aglomeração e com comida e
bebida de qualidade”, explica.
Contudo, o futuro do comércio
ainda é incerto até que a pan-

demia da Covid-19 seja con-
trolada. “Nos programamos
para que cada vez mais pos-
samos atender nossos clientes
de maneira plena, segura e
com qualidade”, avalia.

Após o início da pandemia,
o bar se adequou às regras
que a prefeitura impôs, como
distanciamento social, uso de
máscaras, a disponibilização
de álcool em gel e o aferimen-
to de temperatura dos clientes.
“Atualmente usamos 50% do
nosso espaço físico para o aten-

dimento aos clientes, o que re-
duziu consideravelmente a
nossa capacidade de atendi-
mento e de fluxo de clientes,
porém os protocolos garantem
a segurança dos clientes e dos
funcionários. Os pratos são fa-
mosos por sempre mudar de
tempos em tempos. Atual-
mente, os queridinhos são: o
rolinho de rabada, a salada
fria de bacalhau e nosso filé ao
forno com arroz de castanhas.

Além deste, a Capital tem
outra série de locais parecidos

que também oferecem refei-
ções ao ar livre. O Celsin é um
dos mais tradicionais bares de
Goiânia que também conta
ambiente externo e interno. É
um bar típico de Goiânia com
comida, cerveja gelada e mesas
na calçada. Está localizado na
Rua 22, n 475, Setor Oeste.
Funciona de segunda a sexta,
das 17 às 23 horas. Sábado
das 11 às 23 horas e domingo
das 11 às 17 horas.

O Salve é uma boa opção
para quem procura um bar
mais despojado e com uma
proposta cheia de guarda-sóis
e decoração minimalista. Fica
localizado na Rua 1136, do
Setor Marista, com funciona-
mento de quarta a sexta, das
18 às 23 horas. Sábado e do-
mingo das 16 às 23 horas.

Inspirado nos botecos tra-
dicionais cariocas, o Glória
Bar e Restaurante é famoso
pelo seu chop gelado e car-
dápio com comidas brasilei-
ras. Está localizado na Rua
101 do Setor Sul. Na segunda
funciona das 17h30 às 00 ho-
ras. Quarta, quinta e sexta
das 17h30 às 00 horas.

Já o Rio Bahia Restaurante
e Bar traz uma pegada nor-
destina com uma pitada ca-
rioca. Funciona de segunda a
sexta das 11:30 às 14:30. De
terça a sexta das 17 horas às 00
horas. Sábado das 11:30 às 11
horas. Domingo das 11:30 às
16 horas. Fica localizado na
Rua 15 do Setor Marista.

O Botequim Mercatto é
considerado um dos mais tra-

dicionais da cidade e dispo-
nibiliza dois endereços para
os clientes, ambos com lo-
cais externos e internos. As
duas sedes estão no Setor
Bueno e Eldorado. No Bueno
funciona todos os dias das
11 às 23 horas. Já no Eldora-
do das 17 às 23 horas.

Se reinventar 
na pandemia

O Yolo Beer Garden abriu
durante a pandemia, no Setor
Sul, em setembro de 2020. A
ideia e ́de um espaço para ce-
lebrar a vida, com petiscos,
drinks e cervejas. Com um bom
espaço ao ar livre, o local é ilu-
minado por um varal de luzes
e as pessoas ficam sentadas
em cadeiras de praia. E isso
vale também para a piscina va-
zia. Além disso,  sempre tem
discotecagens e apresentações
ao vivo, muitas vezes com co-
brança de couvert. O local fun-
ciona de quinta a segunda-fei-
ra, das 18h à 0h.

Já o Mocó Bar também
abriu durante a pandemia.
Eles se descrevem como um
local de “drinks, food e art”.
Fica em uma casa no Setor Sul,
em Goiânia e, mesmo com
um quintal, a maior parte do
local é coberto.

No cardápio é possível en-
contrar diversos drinks, chope
e até leite com Toddy! Entre os
petiscos há bruschettas, iscas
de frango mini-hambúrgueres.
O funcionamento é de quinta a
segunda-feira, das 18h à 0h. No
domingo, das 17h à 0h.

A retomada segue firme
no setor de bares e restau-
rantes. Pesquisa realizada
pela Abrasel em agosto com
1.272 estabelecimentos de
todo o Brasil mostra que o fa-
turamento está voltando aos
poucos. O índice de empresas
trabalhando no prejuízo caiu
para 37% em julho, contra
54% em junho e 77% em abril.

“O indicador ainda é alto,
estamos falando de mais de um
terço das empresas ainda sem
conseguir se restabelecer, mas
mostra que aos poucos a reto-
mada está acontecendo, junto
com a flexibilização por parte
dos estados e municípios. E,

mais importante ainda, a con-
fiança dos clientes em fre-
quentar os bares e restauran-
tes também está voltando”, diz
Paulo Solmucci, presidente-
executivo da Abrasel.

A pesquisa mostrou tam-
bém que 29% das empresas ti-
veram lucro e 34% trabalha-
ram em estabilidade.

Outra boa notícia da pes-
quisa é que diminuiu o núme-
ro de empresas que dizem não
ter conseguido honrar inte-
gralmente os salários de seus
funcionários. Foram apenas
16% em agosto, contra 27% em
julho - número que alcançou
91% em abril. Também caiu o

número de empresas que apon-
taram estar com dívidas em
atraso: foram 54% no último le-
vantamento, contra 64% em
julho e 77% em maio.

Apesar da melhora, o índi-
ce ainda preocupa, pois re-
presenta que mais da metade
das empresas não consegue
ainda cumprir de modo inte-
gral os compromissos com im-
postos, aluguel, água/luz/gás e
fornecedores.

“De modo especial, ficamos
preocupados com o grande nú-
mero de empresas do setor
que está no Simples Nacional
(segundo a pesquisa, são 86%)
e não consegue pagar o im-

posto – 53%, mais da metade. O
empresário tem medo de sair
do regime fiscal diferenciado
caso não consiga honrar esse
compromisso. Por isso é muito
importante que as empresas te-
nham um respiro, uma rene-
gociação de dívidas como essa”,
afirma Solmucci.

Outra preocupação, se-
gundo o presidente da Abra-
sel, é com a alta no custo dos
insumos. A pesquisa apontou
que 83% dos empresários têm
a percepção de que alimentos
e bebidas subiram mais de
10% no primeiro semestre,
embora o IPCA tenha fechado
em 3,77% no período.

Além disso, 84% disseram
acreditar em novas altas até o
fim do ano. Os reajustes estão
sendo repassado aos cardápios,
mas não de maneira integral –
64% disseram ter aumentado os
valores dos pratos no primeiro
semestre. Mas, destes, quase
metade (44%) disseram ter au-
mentado os preços entre 5% e
10%. Solmucci explica: “Ainda
que a inflação alta tenha tido
impacto nos preços, o repasse
para o cardápio foi menor,
pois o setor teve um ganho de
produtividade significativo na
pandemia, o que ajudou a ab-
sorver parte dos custos”. (Es-
pecial para O Hoje)

Estabelecimentos têm se reinventado e trazido novas formas de surpreender os clientes no calor  

Número de empresas no prejuízo caiu

Proprietário de um bar, Thiago afirma que o local investe em ambientes mais arejados e espaço a céu aberto para proporcionar mais conforto para o público

Locais com ambiente externo ganham a preferência do público

Calor faz crescer procura
por refeições a céu aberto

Jota Eurípedes
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Quando tinha apenas 13 anos, talvez Greiton Tole-
do de Azevedo não soubesse, mas se tornaria um pro-
fessor acima da média. Nota 10. E, com ele, levaria alu-
nos e, agora, o nome do Brasil com ele. É que, aos 30
anos, Greiton é o único brasileiro a pleitear a oitava edi-
ção do Teacher Prize de 2021, considerado Nobel da
Educação, já que o prêmio é a maior premiação do
mundo para professores.

De Ipameri, o jovem professor é um entusiasta da Ma-
temática, da Ciência, da Comunicação e da Tecnologia.
E, unindo tudo isso, se dispôs a estudar uma forma de
ajudar o tratamento do Parkison. O projeto, além de ou-
tros trabalhos inovadores implantados por onde o pro-
fessor passou, o levou a ser reconhecido como um dos
principais nomes da educação brasileira.

Como chegou ao Teacher Prize de 2021?
Obviamente, os projetos que desenvolvi nos últimos

anos foram minuciosamente analisados e verificados. Nos-
so trabalho vai ao encontro destas perspectivas. Neste sen-
tido convergente, onde nós criamos soluções em sala de
aula e um espaço criativo, deixando de lado a repulsa, a
sensação de incapacidade pela Matemática, pelo fato de os
alunos assumirem a posição de cientistas nas aulas e con-
tribuírem com perspectivas voltadas ao tratamento da
doença de Parkisom, que não tem cura hoje. Mas com me-
dicamentos e fisioterapia, nos quais incluí minhas inven-
ções com meus alunos nos últimos anos, a gente tem con-
seguido alcançar resultados promissores, como se a gen-
te diminuísse a evolução da doença. 

Um dos projetos que se destaca é o Mattics, que desen-
volvi na Escola Municipal Irmã Catarina, que foi ganhan-
do outras escolas, por exemplo escola de Ipameri, onde sou
professor. Tive outros projetos, que se somaram.

Como foi receber a notícia do prêmio?
Eu já conhecia o prêmio. Ele recebe este nome de No-

bel justamente pelo valor pago. É o maior prêmio no
mundo na área da Educação. Já participei do maior even-
to de tecnologia do mundo, em Texas, Austin. Lá, eu já
conhecia a proposta dos palestrantes sobre o Teacher Pri-
ze. Comecei a entender. Mas, pra mim, os prêmios são
importantes porque indicam os trabalhos significativos
de professores que impactam a vida das pessoas. Mas,
os prêmios não são a essência, mas mudar a vida das pes-
soas por meio da Ciência.

Por ser uma ciência muito complicada, muita gente
vê a Matemática com distanciamento. Como conse-
guiu usá-la para influenciar tanta gente?

Amo matemática. Sou fruto dela. Me apaixonei por
ela aos 13 anos. Sempre via dificuldade entre meus ami-
gos e sempre os ajudava. É uma coisa que não sei ex-
plicar. A matemática chegou na minha vida de uma for-
ma muito bonita. Eu via que conseguia aprendê-la e de-
senvolver coisas. Eu ia além do que o livro ensinava. Fui
conhecendo esse processo de repulsa das pessoas e no
fundo as pessoas gostam de Matemática. Normalmente
as pessoas deixam de gostar da Matemática no quinto
ano porque o sistema educacional é maçante e sufocante.
E nós, professores, precisamos mudar isso.

E a matemática tem grandes contribuições em nos-
so cotidiano. Eu não aprendi tanto quanto deveria,
mas reconheço isso.

Quando aliamos Trigonometria e Algebra, que têm apli-
cações na computação e na tecnologia, tudo o que temos
hoje é Matemática. Inclusive o WhatsApp [meio pelo qual
o professor respondeu às perguntas do repórter]. WhatsApp
são algoritmos que têm uma lógica, uma regularidade. A
Matemática chegou na minha vida pela questão da facili-
dade e pelo entusiasmo para pensar e fazer.

Acredito que muitas pessoas têm o bloqueio justa-
mente porque nossos cenários são desestimulantes, re-
duzidos a provas, repetições sem sentidos. Quando co-
meçamos a trabalhar com jogos e robôs que tragam algo
de novo, os alunos são incentivados a imaginar, pensar
e a criar. Eu avalio os erros. E os alunos têm tempo para
digerir tudo aquilo, para relacionar.

Quando os alunos não são obrigados a decorar fór-
mulas, mas compreender o processo de como chegamos
até ela por meio de atividades investigativas, os alunos
começam a ter gosto e a aprender a matemática. (Es-
pecial para O Hoje)

Professor Greiton disputa o Teacher Prize 2021

O Ipasgo terá que restabe-
lecer as cotas de atendimento
eletivo. A determinação foi
dada pelo Tribunal de Contas
do Estado (TCE-GO). O órgão
pediu, ainda, a reavaliação
dos limites orçamentários im-
postos ao plano assistencial,
observada a receita da autar-
quia. Segundo o conselheiro
Celmar Rech, a decisão de cor-
te de 50% nos serviços foi to-
mada no início de setembro
apenas em razão o teto de
gastos do Governo Estadual,
estabelecido pelo Decreto Es-
tadual nº 9.836/2021.

No início da semana, Rech
havia solicitado ao presidente
do Ipasgo, Hélio José Lopes, in-
formações sobre a decisão dos

cortes. Em resposta, a autar-
quia apontou a imposição do li-
mite de gastos e pagamento
como motivação para a adoção
das medidas de restrição de
atendimento. Para o conse-
lheiro, no entanto, não faz sen-
tido que os recursos recolhidos
pelos usuários do Ipasgo, para
custear as despesas médicas,
sejam retidos pelo Estado.

As determinações acerca
do restalecimento das cotas fo-
ram dadas em medida caute-
lar que atende a representação
do presidente da Comissão de
Saúde da Assembleia Legisla-
tiva (Alego), deputado Gustavo
Sebba. O TCE também pediu a
reavaliação dos limites orça-
mentários impostos ao plano

assistencial, observada a re-
ceita da autarquia.

Teto de gastos e alertas
De acordo com Rech, o Tri-

bunal de Contas tem alertado
reiteradamente ao Poder Exe-
cutivo acerca das inadequadas
implicações da manutenção
do Ipasgo com a natureza ju-
rídica de autarquia, conferin-
do artificialmente o trata-
mento de receita pública aos
recursos arrecadados dos be-
neficiários.

Segundo ele, a motivação
da redução das cotas dos ser-
viços se deve apenas à obriga-
toriedade de atendimento ao
Decreto nº9.836/2021, que visa
atender ao teto de gastos.

Ipasgo terá que restabelecer
cotas de atendimento, diz TCE

Goiano, único
indicado ao Nobel
da Educação, 
é defensor da
Matemática

tRÁPIDAS

PL pode incentivar a impunidade 
e o aumento da letalidade policial 

A Comissão Especial da Câmara dos De-
putados aprovou a proposta de ações con-
traterroristas (PL 1595/19). Foram 22 votos
a favor e 7 contrários. Algumas mudanças
são apenas de redação, outras de conteúdo,
como a retirada da previsão de um tipo pe-
nal para punir a insubordinação de agentes
de segurança pública. A proposta original é
do deputado Vitor Hugo (PSL-GO), que apro-
veitou o conteúdo de um projeto apresentado
pelo então deputado Jair Bolsonaro e ar-
quivado em 2019 (PL 5825/16). O texto cria
o Sistema Nacional (SNC) e a Política Nacio-
nal Contraterrorista (PNC), sob supervisão do
Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República. Há previsão de trei-
namento e qualificação de profissionais de
segurança pública e da inteligência para

ações preventivas e repressivas, “sigilosas ou
ostensivas”, para desarticular ou enfrentar
grupos terroristas. O relator já havia acata-
do a sugestão de mudança da Lei de Acesso
à Informação (Lei 12.527/11) para permitir
que as autoridades responsáveis pela exe-
cução de ações contraterroristas tenham
acesso irrestrito às informações de infraes-
trutura e a informações classificadas como
sigilosas. A discussão da proposta foi mar-
cada por grande divergência entre parla-
mentares governistas e da oposição. A líder
do Psol, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ),
avalia que o texto é inconstitucional e cria
uma “polícia paralela” para conter o Movi-
mento dos Sem Terra (MST) e outros grupos
já classificados de “terroristas” pelo próprio
presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br
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A Câmara de Populações
Indígenas e Comunidades
Tradicionais do Ministério
Público Federal – órgão su-
perior vinculado à Procura-
doria-Geral da República –
enviou à Fundação Nacional
do Índio (Funai) nota técni-
ca em que afirma ser ur-
gente a renovação das por-
tarias de restrição de uso

das Terras Indígenas Pirip-
kura (MT), Jacareúba/Kata-
wixi (AM), Piriti (RR) e Ituna-
Itatá (PA), que estão na imi-
nência de perder a validade.
No documento, o órgão aler-
ta que as portarias expedidas
pela Funai são a única forma
de proteção das áreas que
abrigam povos indígenas em
isolamento voluntário.

Proteção indígena

Impenhorabilidade do Fies

A Quarta Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
declarou a impenhorabili-
dade dos créditos recebidos
pela Universidade Salgado
de Oliveira - Universo), de
Belo Horizonte (MG), prove-
nientes do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies).

Conforme a decisão, o Fies se
encaixa em artigo do Código
de Processo Civil (CPC) que
prevê a impenhorabilidade
dos recursos públicos rece-
bidos por instituições priva-
das para aplicação compul-
sória em educação, saúde
ou assistência social. 

2 Alego - Agressores de
animais devem ser obriga-
dos a pagar despesas vete-
rinárias em Goiás.
2 TJSP - O requisito da pu-
blicidade na configuração
das uniões estáveis homoa-
fetivas deve ser submetido à
análise menos rigorosa que
nas relações heteroafetivas.
2 TJGO - A 2ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (TJGO)
vai realizar uma sessão pilo-
to para julgamento virtual
de habeas corpus, que vai
ser agendada entre os dias 20
e 24 de setembro.

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu a
eficácia de portarias que re-
vogavam as normas que ins-
tituíram o Sistema Nacional
de Rastreamento de Produ-
tos Controlados pelo Exérci-
to (SisNar). A decisão liminar,
deferida nas Arguições de
Descumprimento de Precei-
to Fundamental (ADPF) 681 e
683, será submetida a refe-
rendo do Plenário, com aná-
lise do mérito da ação.

Ministro manda
retomar marcação
e rastreamento de
armas e munições

Extinção de execução 
fiscal não gera honorários
sucumbenciais

A Segunda Turma do
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), pacificando sua
jurisprudência sobre o
tema, estabeleceu que não
são devidos honorários ad-
vocatícios sucumbenciais
quando a extinção da exe-
cução fiscal – em razão do
pagamento do débito –
ocorre antes da citação.
Para o colegiado, a su-
cumbência não pode inci-
dir contra a parte execu-
tada se o pagamento é fei-
to antes da citação, já que,
de acordo com o Código de
Processo Civil (CPC/2015),
os efeitos da demanda ain-
da não a alcançam. O re-
lator do recurso analisado,

ministro Og Fernandes, ex-
plicou que, segundo o ar-
tigo 85, parágrafo 1º, do
CPC/2015, são devidos ho-
norários advocatícios na
reconvenção, no cumpri-
mento de sentença (pro-
visório ou definitivo), na
execução (resistida ou não)
e nos recursos interpos-
tos, cumulativamente.
O parágrafo 10 do mesmo
artigo fixa que, no caso de
perda de objeto, os hono-
rários serão devidos por
quem deu causa ao pro-
cesso. Assim, de acordo
com o relator, o dispositivo
estabelece o critério da
causalidade como comple-
mento à sucumbência.



As obras da Ferrovia de In-
tegração Centro Oeste (FICO),
em Mara Rosa, foram lança-
das sexta-feira (17) com a pre-
sença do presidente Jair Bol-
sonaro. A FICO terá um in-
vestimento de quase R$ 3 bi-
lhões e serão 383 quilôme-
tros de novos trilhos, entre
Mara Rosa e Água Boa (MT),
interligando o Vale do Ara-
guaia à Ferrovia Norte-Sul.

A expectativa é que a obra
facilite o escoamento da pro-
dução de Mato Grosso aos
portos de Santos (SP) e Itaqui
(MA). “A FICO vai impulsionar
o desenvolvimento econômi-
co e social de Mato Grosso, es-
pecialmente da Região Ara-
guaia. Além de contribuir para
expansão da produção na re-
gião, a ferrovia vai diminuir o
frete, gerar mais empregos e
aumentar a nossa competiti-
vidade no mercado interno e
externo”, afirma o deputado
federal José Medeiros.

Segundo ele, a intenção é
estender a ferrovia até Lucas
do Rio Verde. O ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, explica que a
construção da FICO é possível
em função de um investi-
mento cruzado, utilizando a
outorga da renovação anteci-
pada de contrato com a Vale
S/A pela Estrada de Ferro Vi-
tória-Minas.

Empregos
De acordo com o Ministério

da Infraestrutura, a obra deve
gerar 4,6 mil empregos diretos
e indiretos. “O início das obras
da FICO faz parte da progra-

mação do ‘Setembro Ferroviá-
rio’, mês dedicado à expansão
do transporte por trilhos no
País. Desde 2019 até agora, o
Governo Federal, através do
Ministério da Infraestrutura, já
garantiu cerca de R$ 30 bi-
lhões em investimentos ao se-
tor através da iniciativa pri-
vada com concessões e com re-
novações antecipadas de con-
tratos, que também permiti-
ram o mecanismo de investi-
mento cruzado para o aporte

de recursos em novos projetos.
A meta do governo é chegar a
2022 com R$ 260 bilhões de in-
vestimentos contratados, pela
duração dos contratos, e 100
empreendimentos concedidos.
Estamos fazendo uma revolu-
ção ferroviária, a maior dos úl-
timos 100 anos”, destaca Tar-
císio de Freitas.

Barra do Garças
Na última quinta-feira

(16), o ministro Tarcísio Go-

mes de Freitas fez uma visita
técnica às obras de implan-
tação do Contorno Rodoviário
de Barra do Garças. O Con-
torno vai interligar as rodo-
vias federais BR-070, BR-158
e a rodovia estadual MT-100,
na divisa de Mato Grosso com
o Estado de Goiás. De acordo
com o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), 85% da
obra já foi executada. “A pre-
visão do ministro é entregar
o Contorno até o final deste
ano”, informa Medeiros.

Nova legislação
O novo Marco Legal das

Ferrovias, previsto na Medi-
da Provisória 1.065/2021 cria
condições para aumentar os
investimentos privados no
setor ferroviário. A medida
reduz a burocracia para a
construção de novas ferro-
vias e inova no aproveita-
mento de trechos ociosos e
na prestação do serviço de
transporte ferroviário.

Entre as mudanças previs-
tas no texto está a permissão
da construção de novas ferro-
vias por autorização, à seme-
lhança do que já ocorre na ex-
ploração de infraestrutura em
setores como telecomunica-
ções, energia elétrica, portuá-
rio e aeroportuário. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Ferrovia terá 383 quilômetros entre GO e MT
FICO
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Maiara Dal Bosco

Goiás pode receber um
grupo de 150 refugiados afe-
gãos. A informação foi con-
firmada pela Superintendên-
cia de Direitos Humanos do
Governo de Goiás e pela Se-
cretária de Direitos Huma-
nos da Prefeitura de Goiânia,
Dra. Cristina Lopes. Em con-
versa com o jornal O Hoje, a
secretária explicou que ainda
não há mais detalhes concre-
tos sobre a chegada dos res-
pectivos refugiados.

“O aceite [em recebê-los]
vem do Governo Federal, de
acordo com as convenções
internacionais. Estamos na
expectativa de recebê-los, mas
ainda não houve solicitação
oficial”, afirmou. Segundo ela,
o Governo Estadual está no
aguardo para a solicitação es-
pecial. “Estamos inclusive as-
sinando um decreto, desse
arcabouço legal. Criamos um
grupo para pensar as políticas
dos imigrantes no município,
já que hoje já trabalhamos
com as comunidades vene-
zuelana, indígena, angolano,
haitiana e colombiana”, afir-
ma Dra. Cristina.

A esse respeito, a secretária
explica que o papel da Secre-
taria é tentar buscar inicial-
mente a regularização dos do-
cumentos destes imigrantes.
“Após, oficializar essas pessoas

para que elas possam ter en-
dereço, um local para morar e
um emprego. O segundo passo,
em paralelo, é buscar com-
preender o talento dessas pes-
soas, fazer entrevistas com pes-
soas de RH para entender qual
treinamento, qual vaga de em-
prego se adequa a cada uma e,
depois de contratadas, um
acompanhamento”, frisa. Ela

destacou a importância da im-
plantação de ações em Goiânia,
que é onde esses refugiados
vão morar. “Eles precisam con-
tar com um aluguel social até
que a situação se resolva, mas
isso ainda não é previsto em
nossa legislação”, disse.

Interiorização
Segundo o que apurou o

jornal O Hoje, caso a chegada
desse grupo se confirme, deve
ser encaminhado para o inte-
rior do Estado. À reportagem
de O Hoje, a titular da Secreta-
ria de Direitos Humanos da
Prefeitura de Goiânia já havia
declarado que os refugiados
chegarão inicialmente em
Goiânia e que não se pode fa-
lar ainda em uma definição

com relação ao processo de
interiorização, isto é, para
quais cidades do interior do Es-
tado estes refugiados serão en-
caminhados e ficarão sob res-
ponsabilidade dos respectivos
poderes municipais.

A partir do momento em
que o Talibã assumiu o con-
trole do Afeganistão com a
saída de tropas americanas do
País, no mês passado, cida-
dãos afegãos tentaram fugir
do país, em cenas que ganha-
ram o mundo. Com isso, a Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU) fez um apelo para que
os países vizinhos abrissem
suas fronteiras e recebam os
refugiados. Já na situação do
Brasil, viabilizar um sistema
de visto humanitário para afe-

gãos pode ser um caminho
para facilitar este acesso.

Em agosto, a Agência da
ONU para Refugiados (ACNUR)
declarou que o apoio reforça-
do para a resposta humanitá-
ria dentro do próprio Afega-
nistão é urgentemente neces-
sário para prestar assistência
ao povo afegão, incluindo cer-
ca de meio milhão de pessoas
deslocadas somente em 2021.
“O ACNUR saúda os esforços
de vários estados para prote-
ger cidadãos afegãos em risco
por meio de programas bila-
terais de evacuação. Esses pro-
gramas não devem, entretan-
to, substituir uma resposta
humanitária internacional ur-
gente e mais ampla”, pontuou.
(Especial para O Hoje)

Ainda não há
pedido oficial, mas
preparação vem
sendo tratada para
atender também
refugiados de
outros países

Goiás poderá receber 150
refugiados do Afeganistão

A expectativa é de
que os refugiados
cheguem a Goiás
daqui no máximo
duas semanas em
um avião militar
americano

Trilhos vão ligar
Mara Rosa e 
Água Boa (MT),
interligando o Vale
do Araguaia à
Norte-Sul
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"A Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique [OAM]
não concorda com situa-
ções em que o mesmo réu
seja interrogado por mais
de nove horas consecuti-
vas, não obstante peque-
nos intervalos. Isto pode
consubstanciar violação
de direitos humanos e tra-
tamento degradante", de-
clarou nesta sexta-feira
(17) João Nhampossa, ad-
vogado da OAM. 

A Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM) exer-
ce o papel de assistente e au-
xiliar do Ministério Público
no julgamento do processo
das chamadas 'dívidas ocul-
tas', que decorre na cadeia
de máxima segurança de
Maputo, em tendas adequa-
das à dimensão do caso. 

Segundo João Nham-
possa, o interrogatório do
mesmo réu por mais de
nove horas consecutivas
pode ser considerado uma
"tortura psicológica", em-
bora se compreenda que é
necessário cumprir com a
agenda do julgamento. 

"Compreendemos nós
que é preciso trabalhar e
avançar. E até podemos es-
tar aqui durante nove ou 10
horas, mas que não seja
com o mesmo réu", frisou o
advogado, acrescentando
que, além da Constituição

da República, o interroga-
tório do mesmo réu por
mais de nove horas pode
ser entendido como uma
violação de vários instru-
mentos internacionais de
que Moçambique é signa-
tário, como é o caso da Car-
ta Africana dos Direitos Hu-
manos e dos Povos. 

"A posição em que estão
os réus não é igual a posi-
ção em que estão os vários
intervenientes processuais
aqui presentes. Para nós é
sim também desgastante,
mas para os réus é muito
mais complexa pela posi-
ção em que estão", decla-
rou João Nhampossa. 

Embora tenha permitido
que o posicionamento da
Ordem dos Advogados de
Moçambique fosse consig-
nado na ata, o juiz da causa,
Efigénio Baptista, não con-
cordou com as observações,
considerando que em ne-
nhum momento o tribunal
violou os direitos dos réus,
tanto que há intervalos du-
rante as sessões longas. 

"A audiência é contínua,
nos termos do artigo 414 do
Código do Processo Penal e
ela continua até não mais
estarmos em condições. O
tribunal respeita os direitos
dos réus e não entende que
agora estejam a ser violados
estes direitos", frisou o juiz. 

Advogados denunciam
“tortura psicológica”
nos interrogatórios

MOÇAMBIQUE

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, reu-
niu líderes mundiais nesta sex-
ta-feira (17) para debater a in-
tensificação dos esforços no
combater às mudanças climá-
ticas. O objetivo é se preparar
para uma cúpula internacional
sobre o aquecimento global,
que será realizada no fim des-
te ano. Biden promoverá uma
reunião virtual do Fórum das
Grandes Economias (MEF) na
Casa Branca, uma sequência
ao encontro do Dia da Terra,
que sediou em abril, para
apresentar novas metas de re-
dução de emissões de gases de
efeito estufa e induzir outros
países a fazerem mais para
conter as suas.

O presidente destacou a
mudança climática diversas
vezes nas últimas semanas, na
esteira dos danos causados por
inundações e incêndios flores-
tais devastadores nos EUA.

Tratar do assunto é uma de
suas maiores prioridades do-
mésticas e internacionais. A
Conferência das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáti-
cas de 2021 (COP26) em Glas-
gow, de 31 de outubro a 12 de
novembro, é vista como um
momento crítico para o mun-
do se comprometer a fazer
mais para deter a elevação da
temperatura. Biden quer reu-
nir grandes poluidores para
tornar a COP26 um sucesso.

A Casa Branca não divul-
gou os nomes dos países par-

ticipantes da reunião desta
sexta-feira. O encontro de
abril inclui comentários do
presidente chinês, Xi Jinping,
do presidente russo, Vladi-
mir Putin, da chanceler ale-
mã, Angela Merkel, e de ou-
tros líderes mundiais.

Ainda nesta semana, a
Casa Branca informou que Bi-
den espera usar o MEF, depois
da cúpula da Organização das
Nações Unidas (ONU), para
continuar pressionando por
medidas em favor do clima.

"O presidente delineará
planos para alavancar o MEF
pós-Glasgow como plataforma
de esforços coletivos concre-
tos de escalada da ação cli-

mática ao longo desta década
decisiva", disse a Casa Branca
em comunicado.

Também em abril, Biden
anunciou nova meta para re-
duzir as emissões de gases de
efeito estufa dos EUA em 50%-
52% até 2030, na compara-
ção com os níveis de 2005.

A reunião de hoje pôde se
concentrar especialmente no
metano. Os EUA e a União Eu-
ropeia concordam em tentar
cortar as emissões de metano
em cerca de um terço até o fim
desta década e estão pressio-
nando outras grandes econo-
mias a se unirem a eles, de
acordo com documentos a que
a Reuters teve acesso. (ABr)

Cúpula global
sobre o tema será
realizada no fim
deste ano

Biden reúne líderes mundiais
para debater mudança climática

O número de dias extremamente quentes, quando a temperatura passa de 50°C, registrados a cada ano dobrou desde 1980

A Coreia do Norte lançou
um míssil, a partir de um sis-
tema de transporte ferroviário,
em mais uma demonstração de
força. A agência central de no-
tícias do país informou que se
trata de um sistema desenhado
para um potencial contra-ata-
que a quaisquer forças que
ameacem o país. O míssil voou
cerca de 800 quilômetros até
que caiu no mar, ao norte da

costa norte-coreana. 
Na última quarta-feira (15),

o país tinha lançado dois mís-
seis balísticos e, antes disso, ou-
tro míssil cruzeiro que a Coreia
do Sul suspeita que tenha ca-
pacidade nuclear.  A tensão
entre as Coreias subiu de nível
nos últimos tempos.

Esse teste dos norte-corea-
nos ocorre no momento em
que a Coreia do Sul testou um

míssil balístico lançado a par-
tir de um submarino, tornan-
do-se o primeiro país sem ar-
mas nucleares a desenvolver o
sistema, diz a Reuters.

Apesar dos protestos da co-
munidade internacional sobre
o constante desenvolvimento
de armas pela Coreia do Norte,
com suspeita de capacidade
nuclear, o país continua a ca-
minhada de desafio. (ABr)

Lançado míssil balístico a
partir de sistema ferroviário

CORÉIA DO NORTE

Esse é o quarto lançamento feito nos últimos dias pela Coréia do Norte

Biden quer reunir grandes poluidores pelo sucesso da COP26

A África precisa de cerca
de 470 milhões de doses para
atingir a meta de vacinar
40% de sua população contra
a Covid-19 até o final do ano,

disse a OMS (Organização
Mundial da Saúde). 

A iniciativa internacional
Covax, que visa a garantir o
acesso global às vacinas,

anunciou recentemente que
será obrigada a reduzir as
entregas previstas para o con-
tinente em cerca de 150 mi-
lhões de doses.

EXPRESSA
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Paulinho Gogó apresenta suas histórias divertidas em Goiânia neste sábado (18) e domingo (19)

O filme ‘No Gogó do Paulinho’ estreou em 2020, e ao lado de Maurício Manfrini, Carol Protásio interpretou a famosa Nega Juju

O malandro carioca
chega à Goiânia

Lanna Oliveira

Após passar pela TV e pelo
cinema, Paulinho Gogó chega
aos teatros com muita história
divertida para contar. O co-
mediante Maurício Manfrini
apresenta neste fim de semana
na capital goiana seu novo
show de Stand Up, ‘No Gogó do
Paulinho’, e já adianta que as
risadas são garantidas. As apre-
sentações ocorrem no Teatro
Goiânia neste sábado (18), às
20h e no domingo (19), às 19h.
Tudo obedecendo todas as exi-
gências para o combate ao Co-
vid-19, sob supervisão e pro-
dução da Cultura do Riso.

Com uma carreira de 25
anos, o humorista, locutor, du-
blador, compositor e cantor
iniciou sua vida artística ilus-
trando o imaginário dos ou-
vintes do programa ‘Patrulha
da Cidade’, na Rádio Tupi. Em
entrevista ao Essência ele con-
ta como foi até chegar a rádio.
“Trabalhava de office boy no
centro do Rio de Janeiro e sem-
pre ficava observando as figu-
ras que circulavam por ali. Fi-
cava imitando na escola, para
os meus familiares e amigos.
Um dia fui na rádio que era
perto do meu trabalho fazer
um teste. Gostaram de mim e
depois disso as coisas foram
acontecendo”.

Foi ali que nasceu seu per-
sonagem de maior sucesso,
Paulinho Gogó, um típico ma-
landro carioca. Com os bor-
dões "quem num tem dinhei-
ro, conta história" e "fato ve-
nério", o personagem con-
quistou o Brasil. “O persona-
gem surgiu através da minha
observação nos tipos que fre-

quentavam o bares e restau-
rantes do centro do Rio. Na
época os homens usavam
muito essas roupas que o Pau-
linho Gogó usa hoje em dia,

calça branca, sapatos colori-
dos e bem engraxados, cami-
sas coloridas, coletes”, relem-
bra Manfrini.

Paulinho Gogó estreou na
televisão em 1999 no progra-
ma ‘Na Boca do Povo’. Logo
em seguida, integrou a última
temporada da ‘Escolinha do
Professor Raimundo’, liderada
por Chico Anysio e em 2004, o
personagem começou a inte-
grar o elenco do programa ‘A
Praça É Nossa’ do SBT, apre-
sentado por Carlos Alberto de
Nóbrega. Por lá ele permane-
ceu 16 anos e o humorista re-
vela que foram anos maravi-
lhosos. “Aprendi muita coisa e
contracenei com feras do hu-
mor, como Ronald Golias, Jor-
ge Loredo, entre outros. E cla-
ro, um prazer dividir o banco

o Carlos Alberto”.
De acordo com o próprio

Maurício Manfrini, Paulinho
Gogó é seu personagem de
maior sucesso. “Sim, até mes-
mo porque personagem fixo
mesmo é o Paulinho Gogó. Ele
que guia minha carreira“, diz.
Por ter essa constância e cre-
dibilidade, o espetáculo foi
criado em cima de histórias
contadas pelo personagem,
com suas percepções da vida,
o que causa grande identifica-
ção por parte do público. “Fui
reunindo minhas histórias, pe-
gando as que o público mais
gostava de ouvir e só fui azei-
tando para ficar o mais diver-
tido possível”, explica.

Paulinho Gogó já levou
Manfrini aos programas de Sil-
vio Santos, maior apresentador

da televisão brasileira e ao ‘De
frente com Gabi’, apresentado
por ninguém menos que a in-
contestável Marília Gabriela.
Devido a sua repercussão, o
ator também desempenhou
papeis como o Paulo Lima no
filme ‘Os Farofeiros’ e o Bebe-
to do Vidigal no programa hu-
morístico ‘Vai que Cola’. E sim,
seu personagem mais querido
ganhou seu próprio filme em
2020. ‘No Gogó do Paulinho’
apresentou para o público os
amigos desse querido malan-
dro carioca.

Hoje seu sucesso e carisma
o traz para os palcos goianos,
onde o artista diz se sentir
sempre muito bem recebido.
Em um espetáculo que não
conta com cenário, ilumina-
ção sofisticada o público fica
preso durante 70 minutos em
uma atmosfera criada pelo hu-
morista. “Espero poder levar
um pouco de alegria para todos
e quem for ao teatro possa
sair feliz”, conta Manfrini sobre
suas expectativas. Ele finaliza
a entrevista com um convite:
“Espero vocês no Teatro Goiâ-
nia para darmos boas risadas”.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

SERVIçO

Show no Gogó de Paulinho
Quando: Sábado (18) e do-
mingo (19)
Horário: 20h e 19h
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
Central - Goiânia
Ingressos: A partir de R$ 35
Vendas Online: www.ingres-
sosdigital.com
Informações: (62) 4141-2270
ou culturadoriso.com

O filme ‘No Gogó do
Paulinho’ estreou em
2020, e ao lado de
Maurício Manfrini,
Carol Protásio
interpretou a
famosa Nega Juju



O século XIX foi marcado
pela falsa estruturação do
sistema educacional brasi-
leiro, principalmente dos co-
légios internos frequenta-
dos pelos filhos da elite. Os
internatos, onde a educação
era impregnada de mode-
los severos e regimes auto-
ritários, eram vistos como
objetivo final da escola. E é
neste contexto que se passa
o enredo de ‘O Ateneu’, obra-
prima de Raul Pompeia.

Publicado inicialmente em
folhetins, no ano de 1888,
esse clássico da literatura
brasileira ganha uma edição
moderna pelo selo Via Leitu-
ra (Editora Edipro). O ro-
mance remonta à trajetória
de Sérgio, então com 11 anos,
por um importante internato
no Rio de Janeiro, o Ateneu.
Uma experiência de dois anos
frente a uma rígida disciplina,
que marca o fim da infância
e o início da maturidade.

A história é contada pelo
próprio protagonista, já
adulto, portanto escrita em
primeira pessoa. Por meio
da narrativa, Raul Pompeia
critica diversos aspectos da
sociedade, o moralismo e a
perversão das instituições
de ensino da época. Assim,
dá vazão ao que ele próprio
viveu, pois também foi in-
terno em um colégio no Rio
de Janeiro.

Alimentado pelo caráter
autobiográfico e de crítica
social, ‘O Ateneu’ marca o
início da literatura moderna
brasileira. É considerada uma
das obras mais importantes
do movimento realista, prin-
cipalmente pela presença de
um narrador que expressa
suas emoções, até então guar-
dadas, por meio de uma des-
crição memorialista.

“A educação não faz al-
mas: exercita-as. E o exercí-
cio moral não vem das belas
palavras de virtude, mas do
atrito com as circunstân-
cias.” (O Ateneu, p. 148). A
linguagem densa, rebuscada,
é repleta de figuras de lin-
guagem, que ganham notas
explicativas para melhor
compreensão. A nova edi-
ção foi produzida com base
na segunda publicação, de
1905, considerada a versão
definitiva da principal obra
de Raul Pompeia, que publi-
cou seu primeiro livro aos 17
anos e faleceu aos 32.

Sobre o autor
Raul Pompeia (1863-1895)

publicou seu primeiro ro-

mance aos 17 anos, no Rio de
Janeiro. Estudou Direito na
Faculdade do Largo de São
Francisco, em São Paulo, en-
volvendo-se ativamente nas
causas abolicionista e repu-
blicana. A perseguição por
suas bandeiras o levou a
concluir o curso na Faculda-

de de Direito do Recife. De-
pois de se formar, dedicou-
se a escrever para as gazetas
cariocas, publicando em fo-
lhetim sua grande obra, O
Ateneu. Conflitos políticos
com amigos o levaram ao
suicídio quando ele tinha
apenas 32 anos de idade.
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Busca de 
um lar
Shopping Cerrado e Grupo Miau
Auau promovem Tarde de Adoção
de cães e gatos, neste sábado (18)

Elysia Cardoso

Com o objetivo de con-
tribuir para a diminuição
da superpopulação de cães
e gatos, principalmente
nas ruas, o Shopping Cer-
rado e o Grupo Miau Auau
se uniram e realizam, nes-
te sábado (18), uma Tarde
de Adoção. A iniciativa
acontece das 14 às 18 ho-
ras, na varanda da entrada
principal do mall, com cer-
ca de 30 cães e gatos, entre
filhotes e adultos, disponí-
veis para posse responsá-
vel. Todos os animais são
castrados e estão com va-
cina e vermífugo em dia.

A presidente do Miau
AuAu, Camila Amorim, vê
com muito otimismo a re-
tomada das ações presen-
ciais de adoção. Ela conta
que, com a pandemia da
Covid-19 e a suspensão dos
eventos, houve uma su-
perlotação de animais nos
lares temporários, abrigos
e casas de protetoras in-
dependentes.

“Isso também gera um
aumento no número de ani-
mais nas ruas já que, quem
costuma proteger os cães e
gatos que estão em situação
de abandono, não está em
condições de continuar esse
trabalho. Estávamos muito
ansiosas para retomar esse
trabalho, mas será aos pou-
cos, em um formato menor,
com controle de entrada e
saída e demais medidas de
segurança para conseguir-
mos fazer da forma mais se-
gura possível”, garante.

Camila reitera ainda a
importância da castração
nesse controle populacio-
nal de cães e gatos. “Não
adianta tirar o animal da
rua e promover a adoção
sem que ele esteja castrado,
pois continuará procriando

e a situação não será con-
trolada. Dentro dessas
ações de adoção, além de
entregarmos todos os ani-
mais castrados, também
fazemos um trabalho de
educação para conscienti-
zar as pessoas a castrar os
animais que já têm em casa
e transmitir esta informa-
ção para amigos, familiares
e vizinhos, pois não há lar
para todos”, destaca.

Como adotar
Para adotar um pet, é

preciso ser maior de 18
anos e apresentar docu-
mento de identificação pes-
soal e comprovante de en-
dereço. Uma taxa de ado-
ção, no valor de R$ 40, tam-
bém é cobrada como forma
de contribuição ao trabalho
do Grupo Miau Auau, que
depende exclusivamente
de doações e vendas de
produtos para a manuten-
ção das suas atividades.

Os adotantes ainda pas-
sam por uma triagem que,
além de avaliar disponibi-
lidade de tempo e condi-
ções do abrigo, conscienti-
za sobre os cuidados ne-
cessários e custos de uma
alimentação de qualidade e
vacinas. Isso com o intuito
de atestar se a pessoa real-
mente tem condições de
adotar um animal.

Na ocasião, o público ain-
da terá a chance de garantir
uma plaquinha de identifi-
cação para seu pet, com gra-
vação digital de nome e te-
lefone feita na hora. Além de
vários outros itens, como
coleiras, brinquedos pets,
camisetas e canecas. O
Shopping Cerrado oferece
estacionamento gratuito e
fica na Avenida Anhangue-
ra nº 10.790, no Setor Aero-
viário, em Goiânia. (Espe-
cial para O Hoje)

São cerca de 30 cães e gatos para posse responsável

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

NOTA AO LEITOR
t

Raul Pompeia após  se formar, dedicou-se a
escrever para as gazetas com folhetins 

LIVRARIA
t

Marco 

da literatura moderna 

Em nova edição pelo selo Via Leitura, obra-
prima de Raul Pompeia apresenta críticas
ao moralismo e à perversão dos internatos 

CELEBRIDADES

Monique Evans segue
animada por já ser vovó,
mas a apresentadora não
deixou de lamentar a perda
de um dos embriões da fi-
lha, Bárbara Evans, que es-
perava gêmeos após uma
bem-sucedida fertilização
in vitro. Por meio do Insta-

gram, a modelo se pronun-
ciou, visivelmente emocio-
nada, explicando que hora
antes a filha não havia pas-
sado ainda pela ultrassono-
grafia, ou seja, não havia re-
cebido a notícia, por isso
ela estava feliz nos vídeos.
(Flávia Ávila, Ofuxico) 

Monique Evans lamenta perda 
de Bárbara Evans: “Não quero

demonstrar que eu estou triste”
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia pode ter atrasos e al-
guns desafios, mas é importan-
te ter capacidade de ver a situa-
ção com sabedoria, saindo das
suas armadilhas mentais, como
paranoias e julgamentos incor-
retos. Saiba ser flexível e se aliar
às pessoas certas, que poderão
te auxiliar em suas questões pes-
soais ou profissionais.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia traz poder E lide-
rança. Saiba ajudar as pessoas
sempre usando sua inteligência
com distanciamento emocional;
isso vai te ajudar a ver as coisas
com imparcialidade. Bons limites
podem te ajudar hoje.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia traz ganhos e prospe-
ridade. Você pode ver um proje-
to ganhando forma e pode con-
seguir finalizar um trabalho. É um
dia que traz dedicação com co-
lheitas, ou seja, tudo que você se
dedicar a fazer hoje terá bons re-
sultados. Bom dia para cuidar
melhor da sua saúde também.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Você pode estar muito sensí-
vel hoje, além de inspirado, aju-
dando as pessoas à sua volta. Só
tome cuidado com a falta de ob-
jetividade. Além disso, fique aten-
to com a dificuldade de cumprir
suas promessas e mantenha seu
ritmo, embora possa ser mais di-
fícil produzir hoje. Algumas coi-
sas, porém, precisam ser feitas.
Tome cuidado com a dificuldade
de fechar ciclos.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Você pode receber boas no-
tícias hoje. Existe uma boa ener-
gia vinda das pessoas à sua vol-
ta, então você pode contar com
a ajuda e o companheirismo dos
outros. Além disso, você pode re-
solver problemas chatos e buro-
cráticos ou seguir o conselho
dos amigos e ter sucesso.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Existe uma energia de con-
tentamento ou de tédio hoje.
Nada de muito novo pode acon-
tecer, mas é importante manter
uma postura de gratidão e ge-
nerosidade. Talvez você esteja
sem muita vitalidade. Não des-
cuide da sua saúde. Além disso,
tome cuidado com excessos.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Sua mente pode estar calma
e, ao mesmo tempo, dispersa.
cuidado com as ansiedades.
Pode ser um dia com passeios
agradáveis e boas conversas.
Hoje, você pode ter ideias criati-
vas ou vontade de se declarar a
alguém. O amor pode estar me-
xendo com a sua cabeça, então
busque abrir seu coração.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia tem uma energia de fi-
nalização. Você pode ficar mais de-
sanimado hoje, por não ter obti-
do o resultado que esperava.
Tome cuidado com os apegos ou
a necessidade de manter as coisas
sempre da mesma forma. Saiba
seguir em transformação. A fa-
mília pode ter destaque.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje, o dia traz você para a rea-
lidade. Cuidado com a dificuldade
de assumir as responsabilidades
ou de ficar excessivamente tei-
moso, vendo apenas um caminho.
Fique atento à tagarelice, porque
você pode deixar escapar infor-
mações cedo demais.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia pode ter perigos escon-
didos. cuidado com maus negócios
ou com o mau uso do seu dinhei-
ro. Pessoas invejosas também po-
dem estar muito perto, pedindo
sua ajuda por interesse. Esteja
atento e saiba colocar limites. No
mais, o dia segue exigindo mais
foco e resolução de problemas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia pede dedicação. Pode
haver muito a ser feito. Se manti-
ver a postura de leveza e alegria
em cada tarefa, seu dia pode ser
mais leve e com boa produtivida-
de. Se mantiver uma postura de
preguiça ou procrastinação, seu
dia quase não terá avanços. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Sua criatividade está em alta
hoje. Mantenha essa postura de
autoconfiança e o seu dia poderá
ser cheio de pequenos milagres,
ainda que seja cheio de atividades.
Não tentar controlar tudo é o
grande trunfo deste dia para não
se tornar vítima da ansiedade.

t
HORÓSCOPO

ESTREIAS

Escape Room 2 (Escape
Room: Tournament of Cham-
pions, 2021, EuA). Duração:
1h28min. Direção: Adam Ro-
bitel. Elenco: Taylor Russell
McKenzie, Logan Miller, Tho-
mas Cocquerel. Gênero: Ter-
ror, suspense. Em Escape
Room 2, trabalhar em equipe
é a única forma de encontrar
pistas e resolver os misté-
rios para conseguirem esca-
par dos cômodos repletos
de armadilhas e, principal-
mente, salvarem suas vidas.
Cinemark Flamboyant:
14h45, 17h10, 19h30, 21h50.
Cinemark 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 Carna-
han. Elenco: Frank Grillo, Mel
Gibson, Naomi Watts. Gênero:
Ação, suspense, ficção cientí-
fica. Em Mate ou Morra,
acompanhamos a história de
Roy Pulver (Frank Grillo), um
oficial da polícia aposentado
que inexplicavelmente fica
preso no tempo e é obrigado

a vivenciar repetidamente o
dia de sua morte. Enquanto
tenta evitar ser morto, ele
percebe que existe uma razão
maior para que tudo isso
aconteça. Cinemark Flam-
boyant: 15h40, 18h15, 20h50.
Cinemark Passeio das Águas:
15h40, 18h15, 20h50. Kino-
plex Goiânia: 16h20, 18h40,
21h. Cineflix Aparecida: 17h,
19h15, 21h30. Cineflix Buriti:
16h15, 19h30, 21h45.

Reação em Cadeia (Reação
em Cadeia, 2021, Brasil). Di-
reção: Márcio Garcia. Elenco:
Márcio Garcia, Braulio Man-
tovani. Gênero: Ação, aven-
tura, drama. Em Reação em
Cadeia, Guilherme (Bruno
Gissoni), um tranquilo con-
tador, descobre um grande
desfalque na empresa onde
trabalha. Graças ao fato, ele
acaba se envolvendo em uma
rede de corrupção que abas-
tece o sistema político brasi-
leiro. Cinemark Flamboyant:
18h35, 19h, 21h10, 21h40.

EM CARTAZ

Maligno (Malignant, 2021,
EuA). Duração: 1h51min. Di-
reção: James Wan. Elenco:
Annabelle Wallis, Maddie Has-
son, George Young. Gênero:

Terror, suspense. Em Maligno,
Madison (Annabelle Wallis)
passa a ter sonhos aterrori-
zantes de pessoas sendo bru-
talmente assassinadas. Ela
acaba descobrindo que, na
verdade, são visões dos cri-
mes enquanto acontecem.
Aos poucos, ela percebe que
esses assassinatos estão co-
nectados a uma entidade do
seu passado chamada Ga-
briel. Para impedir a criatura,
Madison precisará investigar
de onde ela surgiu e enfren-
tar seus traumas de infância.
Cinemark Flamboyant: 18h35,
21h20, 22h. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h35, 15h,
19h25, 22h05, 22h15. Kino-
plex Goiânia: 20h50. Cineflix
Aparecida: 19h20, 21h25. Ci-
neflix Buriti: 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 quan-
do conhece Ally (Lady Gaga),
uma insegura cantora que

ganha a vida trabalhando em
um restaurante. Jackson se
encanta pela mulher e seu ta-
lento, decidindo acolhê-la de-
baixo de suas asas. Ao mes-
mo tempo em que Ally as-
cende ao estrelato, Jackson
vive uma crise pessoal e pro-
fissional devido aos proble-
mas com o álcool. Cinemark
Flamboyant: 18h10. 

Patrulha Canina: O Filme
(Paw Patrol: The Movie, 2021,
EuA). Duração: 1h26min. Dire-
ção: Cal Brunker. Elenco: Iain Ar-
mitage, Marsai Martin, Yara
Shahidi. Gênero: Animação, fa-
mília, aventura, comédia. Pa-
trulha Canina: O Filme é uma
produção Nickelodeon e a Spin
Master em parceria com a Pa-
ramount Pictures. O longa
acompanha um grupo de cães
falantes que utilizam equipa-
mentos especializados para in-
vestigar e resolver crimes, evi-
tando desastres na pequena ci-
dade onde moram. Cinemark
Flamboyant: 13h40, 14h10,
14h20, 14h40, 16h, 16h30,
16h45, 17h. Cinemark Passeio
das Águas: 13h30, 14h15,
14h30, 15h30, 15h50, 16h45,
17h45, 18h10. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h50, 16h50, 18h50. Ci-
neflix Aparecida: 17h10, 19h10.
Cineflix Buriti: 16h20.

Filme 'Escape Room 2: Tensão Máxima' é a sequência do thriller psicológico que foi sucesso de bilheteria

tCINEMA

Oficina de escrita 
É possível aprender a des-

travar na hora de escrever
um texto. Essa é a proposta
da Oficina Escrita Afetiva,
ofertada por meio do Proje-
to Levanta e Anda, realizado
pela Igreja Metodista Central
de Goiânia. A oficina será
ministrará em conjunto com
a também professora licen-
ciada em Letras-Português
Rosileine Croner, no dia 18
de setembro, das 14h às
17h, gratuitamente. O even-
to é presencial, na  Igreja Me-
todista Central e será desti-
nado exclusivamente para o
público feminino. Quando:
sábado (18). Onde: Rua 20,
Setor Central - Goiânia. Ho-
rário: a partir das 14h. 

Miscelânea Cultural 
Para fechar a programa-

ção de oficinas do Miscelânea
Cultural, o Lowbrow Lab Arte
& Boteco promove, neste sá-
bado (18), a partir das 10h,
uma oficina de arte e musi-
calização com reaproveita-
mento de materiais. A ativi-
dade, que é online e gratuita,
será comandada pelo com-
positor, cantor, musicista,
poeta, ator, produtor cultural
e audiovisual Afrika Billy. As
inscrições são gratuitas e es-
tão abertas para crianças aci-
ma de 6 anos de idade, jo-
vens e adultos até às 9 horas
de sábado (18), pelo link dis-
ponível na bio do perfil da

casa no Instagram (@low-
brow.galeria). Quando: sá-
bado (18). Onde: Plataforma
Google Meet. Horário: 10h. 

Show ao vivo
Sábado (18), às 19h, Badi

Assad faz show online e gra-
tuito no Circuito Sesc de Ar-
tes, com transmissão ao vivo.
Badi se apresenta acompa-
nhada pela percussionista e
baterista Priscila Brigante.
O repertório trará músicas
autorais de Badi, como 'Eu
vim daquele lugar'. O Cir-
cuito Sesc de Artes ocorre
online com mais de 250 atra-

ções e segue até o dia 19.
Quando: sábado (18). Onde:
(@sescaovivo). Horário: 19h.

Cena Instrumental 
Os clássicos da obra de

Johnny Alf são lembrados
pelo músico carioca Mauro
Senise na edição inédita do
programa Cena Instrumental
deste sábado (18), às 23h30,
na TV Brasil. O convidado faz
um show exclusivo para res-
gatar sucessos desse ícone da
Bossa Nova que marcaram
época. Saxofonista, flautista e
arranjador, Mauro Senise bate
um papo com a apresenta-
dora Bia Aparecida no estúdio
da emissora pública. Quando:
sábado (18). Onde: TV Brasil.
Horário: 23h30. 

Primavera da Esperança

O Instituto Goiano de Es-
tudo Espíritas (IGESE), com o
apoio da Federação Espírita
do Estado de Goiás (FEEGO),
realizam neste sábado (18) e
domingo (19), uma série de Li-
ves com o tema: 'Primavera
da Esperança' das 10h às 12h
e das 15h às 17h. Por meio
dos canais do Youtube das
Instituições, o público verá
durante dois dias profissionais
da área de saúde (ligados ao
movimento espírita), estu-
diosos e grupos artísticos le-
vando mensagens de confor-
to e estímulo a um entendi-
mento do valor à vida. Quan-
do: sábado (18) e domingo
(19). Onde: (youtube.com/co-
municafeego). Horário:das
10h às 12h e das 15h às 17h.
Maiores informações: (@fee-
go_oficial).

Homenagem ao 
centenário

A Praça CEu de Juiz de
Fora/MG  exibirá neste do-
mingo (19), às 17h, uma mos-
tra de teatro que será uma
homenagem ao centenário
do educador Paulo Freire e ao
Dia Nacional do Teatro.  As
apresentações serão trans-
mitidas por meio do seu canal
do Youtube.O educador, his-
toriador e filósofo Paulo Frei-
re completaría 100 anos na
data. Quando: domingo (19).
Onde: YouTube (Centro de
Artes e Esportes unificados
Juiz de Fora). Horário: 17h.

AGENDA
t

CuLTuRAL 

Afrika Billy comanda
oficina de arte e
musicalização neste
sábado (18)



Os apaixonados por moda aguardam o MET Gala
todo ano para admirar os limites da criatividade. Viu-
se de tudo no tapete vermelho — ou melhor, nude —
no evento de 2021, que aconteceu no Metropolitan Mu-
seum of Art, em Nova York. Seu acontecimento geral-
mente é no mês de maio, esse ano aconteceu em se-
tembro por causa da pandemia de Covid-19. Desde o
misterioso look total black de Kim Kardashian — co-
berta da cabeça aos pés —, à homenagem de Billie Ei-
lish a Marilyn Monroe, passando pelos três looks Ver-
sace de Lil Nas X, além da presença da brasileira Anit-
ta, acompanhada do estilista de sapatos Alexandre Bi-
rman, o famoso baile mostrou que também é espaço
para conscientização social.

O baile mais excêntrico do mundo da moda teve
como propósito angariar fundos para a exposição A
Lexicon of Fashion (O léxico da moda, em tradução
livre) do Costume Institute, do Metropolitan Museum
of Art. O dress code é livre e os convidados vestiram-
se a rigor. Em uma celebração heterogênea, as cele-
bridades cumpriram o propósito de homenagear a
moda norte-americana, tema da festa deste ano, e a
análise vai até o colonialismo. Como de costume, a an-
fitriã foi Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue dos
Estados Unidos, que chegou vestida por Oscar de La
Renta. A inauguração da nova exposição do museu fi-
cou a cargo de Billie Eilish, Timothée Chalamet,
Naomi Osaka e Amanda Gorman. A cantora da mú-
sica “Bad Guy” foi um dos destaques da noite, com
uma ode ao vestido que Marilyn Monroe vestiu na ce-
rimônia do Oscar de 1951, também  assinado por Os-
car de La Renta. Não é comum ver Billie em looks tão
femininos, mas a artista quis homenagear uma mu-
lher que tanto contribuiu para a cultura americana
e, segundo a editora de estilo da revista Vogue, Dena
Giannini, o vestido já estava definido ainda antes da
pandemia cancelar a gala do ano passado.

Kendall Jenner também buscou a inspiração do seu
look nas grandes divas de Hollywood. A supermodelo
surgiu em um revelador longo da Givenchy inspira-
do em Audrey Hepburn no longa "My Fair Lady". Di-
versos outros famosos apostaram em produções
exuberantes, em sua maioria grifadas. Houve quem
apostasse em uma pegada mais urbana e extrava-
gante, como a anfitriã do after-party Rihanna e o na-
morado, A$AP Rocky, um dos casais que atraíram os
holofotes no tapete vermelho.

Além da pegada vintage, com os looks holly-
woodianos,  a transparência também apareceu em
alta no MET Gala, reforçando indícios já vistos na Se-
mana de Moda de Nova York de que a Primavera-
Verão 2021 será com mais pele à mostra. A modelo
Irina Shayk aderiu à chamada "nudez fashion"
usando um longo Moschino transparente e com apli-
cações de flores estrategicamente posicionadas.
Para quem acha que jeans não pode aparecer no ta-
pete vermelho, Lupita Nyong'o res-
significou o tecido. A atriz roubou a
cena com um vestido Versace todo
denim, com uma vibe street style.

Conscientes de que a moda vai
muito além do que a aparência, a con-
gressista Alexandria Ocasio-Cortez e a
modelo Cara Delevingne transmiti-
ram mensagens com suas produ-
ções. Membro da Câmara dos Re-
presentantes dos Estados Unidos,
Alexandria cobrou a taxação de
grandes fortunas. "Taxem os ricos",
traduzido do inglês. Com cauda lon-
ga e volumosa, ele foi criado por
Aurora James, da Brother Vellies.
Já Cara dispensou o longo e usou
um conjunto assinado por Maria
Grazia Churi, designer italiana à
frente da Dior que tem defendi-
do a equidade de gênero em co-
leções da marca. "Mirem no pa-
triarcado", dizia o bordado do
top. "É sobre o empodera-
mento feminino e a igualda-
de de gênero", disse a nor-
te-americana.

O MET Gala também é
uma plataforma para se di-
vertir com a moda. Os con-
vidados fazem verdadei-
ras performances com os
seus figurinos. Compro-
vando que, de vez em
quando, no mundo da
moda mais é mais! 
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Uma celebração do A ao Z do mundo fashion

Kendall Jenner também buscou a inspiração
do seu look nas grandes divas de Hollywood.
A supermodelo surgiu em um revelador
longo da Givenchy inspirado em Audrey
Hepburn no longa "My Fair Lady"

Billie Eilish trouxe o glamour de Marilyn Monroe

Kendall Jenner com 
longo Givenchy inspirado
em Audrey Hepburn

Enigmática Kim Kardashian de all black

Lil Nas X usou três 
looks Versace

Anitta e Alexandre Birman
marcaram presença

Lupita Nyong'o 
ressignificou o jeans 



Alice Orth

Um levantamento realizado
pela Junta Comercial do Estado
de Goiás (Juceg) mostrou que o
número de empresas abertas
entre janeiro e agosto de 2021
foi o maior desde 2017. Entre
janeiro e agosto, foram regis-
tradas 23.270 novas empresas
no estado - 6.721 CNPJs a mais
em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

A pesquisa mostra que 766
das novas empresas têm capi-
tal social (ou seja, valor inves-
tido por sócios) de mais de R$
500 mil. A participação femi-
nina também se torna expres-
siva, com 38,51% dos negócios
com mulheres em seus qua-
dros, equivalente a 9.008 em-
preendimentos.

A análise por setor mostra
que os serviços de escritório e
apoio administrativo registra-
ram abertura de 288 empresas,
seguido pelos segmentos de
construção de edifícios (199),

comércio varejista de roupas e
acessórios (193) e de bebidas
(182). Os dados, que não in-
cluem os microempreendedo-
res individuais (MEIs), tam-
bém revelam que os municí-
pios que mais atraíram em-
preendimentos foram Goiânia,
com 281 mil empresas ativas
no momento, Aparecida de
Goiânia (63 mil), Anápolis (52
mil), Rio Verde (27 mil) e Val-
paraíso de Goiás (20 mil).

Empreendedorismo
O presidente da Juceg, Eu-

clides Barbo Siqueira, afirma
que o crescimento do número

de novas empresas abertas
nesse período confirma que o
empreendedorismo tem sido
visto como alternativa em meio
à pandemia. Ele acredita ainda
que seja um reflexo dos in-
centivos oferecidos pelo Go-
verno de Goiás para abrir e
manter novos negócios. 

“Estamos colhendo os frutos
do investimento feito pelo Go-
verno do Estado na moderni-
zação e desburocratização do
processo de abertura de em-
presas. O cidadão tem tirado
proveito disso e percebe as van-
tagens de trabalhar com o seu
próprio negócio”, comenta.

A burocracia para a aber-
tura também é um fator con-
tribuinte para o aumento de
novas empresas. Pela segunda
vez consecutiva, Goiás lidera o
ranking de agilidade na aber-
tura de empresas do País. Se-
gundo a Rede Nacional de Sim-
plificação do Registro e da Le-
galização de Empresas e Ne-
gócios (Redesim), o mapea-
mento dinâmico realizado pela
Receita Federal comprova que
o mês de agosto fechou a média
de um dia e uma hora de aná-
lise de processos, somando
2.724 solicitações, à frente de
Espírito Santo (1 dia e 5 horas),
Sergipe (1 dia e 7 horas) e Pa-
raná (1 dia e 14 horas). A média
nacional no mês de julho,
quando Goiás já ocupava o
primeiro lugar no ranking, foi
de 2 dias e 20 horas.

O titular da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Serviços,
José Vitti, disse que o cresci-
mento exponencial se justifica
porque o empreendedor sabe
que investir em Goiás é sinô-
nimo de retorno certo para o
seu negócio. “Temos uma lo-
gística de transportes fantásti-
ca. Estamos localizados no Cen-
tro do País. Contamos com uma
legislação de incentivos fiscais
que garante segurança. E apre-
sentamos um governo que per-
mite ao empreendedor crescer.
Então para quem gosta de cres-
cer, gerar empregos e renda,
Goiás é o caminho certo”, co-
memora o secretário.

Ranking nacional
O Brasil apresentou um

aumento de 17,3% em rela-
ção ao último quadrimestre
de 2020, com 1.392.758 em-
presas abertas, de acordo
com o Mapa de Empresas do
1º quadrimestre do ano, ela-
borado pelo Ministério da
Economia. Além disso, houve
aumento de 32,5% quando
comparado com o primeiro
quadrimestre de 2020. Du-
rante o mesmo período, fo-
ram fechadas 437.787 em-
presas, aumento de 22,9% no
quantitativo de portas tran-
cadas se comparado com o
último quadrimestre de 2020,
e aumento de 23,1% em rela-
ção ao mesmo período no ano
anterior. Os resultados reve-
lam um saldo positivo de
954.971 empresas abertas,
com um número total de
17.173.284 empresas ativas.

Pequenas e micro-empre-
sas (PMEs) se destacam no
ranking, superando 1 milhão
entre os negócios criados ao
longo do ano passado. Ainda
assim, o número ainda se
mantém abaixo do ano ante-
rior, mostra uma pesquisa do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresa
(Sebrae). Com expressividade
do comércio varejista, de ves-
tuário e de acessórios, são
até o momento 25% do ano
passado – quando somou-se 4
milhões de novas PMEs.  (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Com menos
burocracia, estado
fica em quarto
lugar entre os que
mais abriram CNPJs
no Brasil.
Levantamento da
Juceg aponta que
são 6.721 empresas
a mais na
comparação 
com o mesmo
período de 2020

Criação de novas empresas
cresce em Goiás durante 2021

Pandemia não
impediu a abertura
de novas empresas
em Goiás e número
cresce em relação
ao ano passado








