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Presença de
estrangeiros na
política goiana

Criada em 2019, a Semana Brasil
2021 foi pensada para fomentar
o setor de comércio e de varejo
do Brasil. No ranking de melhores
desempenhos estaduais, Goiás
ocupa o quinta lugar, com cres-
cimento real de 6,5% das vendas
entre os dias 3 e 13 de setembro.
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Goiás se destaca
na semana Brasil
pela retomada

O médico e pesquisador goiano,
Mayler Olombrada, de 40 anos,
natural do município de Caçu,
foi o principal investigador em
Goiás de um estudo internacional
que busca novos métodos para
o tratamento contra a Covid-19.
Os estudos são coordenados pela
Universidade do Canadá.
Cidades 10

Goiano participa
de estudo para
tratar Covid-19

Parlamentar quer alterar regra
que impede a divulgação de emen-
das parlamentares para obras,
mas exclui promoção pessoal.
Política 6

Deputado quer
publicidade
para emendas

A grave crise hídrica que o estado de Goiás e o
país enfrenta já acomete a distribuição de água
em pelo menos oito municípios. São Luiz do
Norte, Goianésia, São Luís de Montes Belos,
Crixás, Anápolis, além de Senador Canedo, Aba-

diânia e Caldas Novas já enfrentam falta de água
ou rodízio de abastecimento. Com os reservatórios
abaixo da capacidade, autoridades públicas bus-
cam medidas para controle responsável do uso
da água e medidas de contenção. Cidades 11

Oito cidades goianas
já enfrentam rodízio
ou falta de água

treinAdor 
agradece confiança
em trabalho
Marcelo Cabo tem a frente do
Goiás sequência positiva de dez
jogos invicto, fala em objetivo de
clube mirando retorno e comenta
sobre volante Caio Vinicius.
Esportes 7

Atlético perde
e se despede de
invencibilidade
Rubro-negro é superado pelo
São Paulo por 2 a 1, jogando no
Morumbi, e volta a ser derro-
tado na Série A; foram seis em-
pates e uma vitória.
Esportes 8

Jota Eurípedes

O presidente da Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal (CLDF),
Rafael Prudente (MDB), deve
informar à justiça que no legis-
lativo já tramitam duas Comis-
sões Parlamentares de Inquérito
(CPI) e que não é possível a
abertura de mais uma. 
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CLDF tenta
manobra para
evitar CPI

Bhaskar, Alok e Tom Enzy mostram que nasceram
para a música no single 'Born To Kill' Essência 13

Apresentações caíram mais
de 80% no ano passado
Essência 15

Banda Tuyo integra disco para
apresentar duas músicas
Essência 14

Alta do desemprego, medidas de isolamento e fecha-
mento dos comércios abriu o gargalo de pessoas em
situação de rua na Capital. Entidades realizam cam-
panhas de doações para reduzir impacto. Cidades 9

Pandemia fez crescer
pessoas em situação de rua

Essência



O presidente Jair Bolsonaro não apoia a fusão entre
DEM e PSL e articula para impedi-la. Segundo o colunista
Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Palácio do Planalto es-
calou para a missão o presidente nacional do Progressistas
e ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Ainda de acordo com o colunista, Ciro mantém con-
versas com o presidente e o vice do PSL, Luciano Bivar e
Antonio Rueda, respectivamente.

“Sem alarde”, escreve Lauro Jardim, “Ciro tem
trabalhado com armas tradicionais do Centrão para
que Bivar e Rueda reconsiderem uma decisão prati-
camente tomada”.

A provável fusão entre DEM e PSL criaria o maior
partido em Goiás e um dos maiores do Brasil, com a ban-
cada mais forte na Câmara dos Deputados e grandes
fatias dos fundos partidário e eleitoral.

Em Goiás, a fusão deve ter impacto direto nas eleições
de 2022, já que o governador Ronaldo Caiado, do DEM,
será candidato à reeleição, enquanto o deputado federal
Delegado Waldir, do PSL, apresentou seu nome para a
disputa ao Senado.

A questão é que não se sabe se haverá espaço para
um mesmo partido ter duas vagas na chapa majoritária.
Alexandre Baldy, do mesmo partido de Ciro Nogueira,
também busca espaço como candidato a senador em
aliança com Caiado.
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Bolsonaro
articula para
barrar fusão
entre DEM e PSL

Marcelo Mariano

Em ano de eleições, é co-
mum o eleitor se deparar com
candidatos, de diferentes
ideologias, com sobrenome
árabe, especialmente sírio e
libanês. Temer, Haddad, Kas-
sab, Maluf e Sebba são apenas
alguns exemplos.

Recém-lançado, o livro
“Brimos: imigração sírio-liba-
nesa no Brasil e seu caminho
até a política” (Editora Fósforo,
272 páginas), do jornalista e
pesquisador Diogo Bercito, já
nasce como uma referência
no assunto.

Com uma escrita tão pra-
zerosa quanto hommus no pão
sírio, a obra é dividida em duas
partes. A primeira faz um con-
texto histórico da imigração
sírio-libanesa para o Brasil,
com resgate até mesmo de uma
viagem de Dom Pedro II ao
Oriente Médio, enquanto a se-
gunda trata mais especifica-
mente da participação dos ára-
bes na política brasileira.

Como o Brasil é enorme e
há muitos árabes que se aven-
turaram na política país afora,
naturalmente não se espera
que todos os casos sejam abor-

dados. Goiás, por exemplo, fi-
cou de fora, mas a seleção de
nomes e sobrenomes é de pri-
meira linha.

Vale dizer que a persona-
lidade goiana, que não deixa
de estar vinculada à política,
com maior destaque no livro
é a médica anapolina Ludh-
mila Hajjar, cotada para as-
sumir o Ministério da Saúde
no início de 2021.

Braço direito do médico
Roberto Kalil, ela aparece no
capítulo “O hospital dos pre-
sidentes", que explica a his-
tória do Hospital Sírio-Liba-
nês. Seu pai, Samir Hajjar, já
foi pré-candidato a prefeito
de Anápolis.

Brimos goianos
Dos 41 deputados esta-

duais em Goiás, pelo menos
quatro têm origem árabe: Cai-
ro Salim (Pros), Gustavo Sebba
(PSDB), Humberto Aidar
(MDB) e Lucas Calil (PSD). A
proporção é de quase 10%, o
dobro de deputadas mulheres,
que são apenas duas.

Em relação aos 17 depu-
tados federais goianos, só um
é brimo: Zacharias Calil
(DEM), que, até onde se sabe,

não tem parentesco próximo
com Lucas Calil.

Há, ainda, prefeitos e ex-pre-
feitos, como Adib Elias (Pode-
mos), atual prefeito de Catalão,
e Issy Quinan Júnior (Progres-
sistas), ex-prefeito de Vianópolis,
entre tantos outros brimos goia-
nos com atuação política.

Em seu livro, Diogo Bercito
destaca que não é possível ma-
pear todos políticos brasileiros
de origem árabe somente por
meio do sobrenome. Em Goiás,
há o caso do ex-governador
Maguito Vilela (MDB), que, ape-
sar de o sobrenome não indicar,
é neto de libanês.

Aliás, na campanha para
prefeito de Goiânia em 2020,
Maguito, que faleceu poucos
meses depois em decorrência

de complicações da Covid-
19, recebeu apoio da comu-
nidade árabe.

Um dos principais articula-
dores desse apoio foi Michel
Magul (MDB), candidato a ve-
reador no ano passado e atual-
mente secretário-executivo da
Secretaria de Governo (Segov)
e da Secretaria de Planejamento
Urbano e Habitação (Seplanh)
da Prefeitura de Goiânia.

“Historicamente, houve diá-
logo entre políticos árabes re-
presentantes da colônia, como
Issy Quinan, Abdul Sebba, Pe-
drinho Abrão, Adib Elias e Jar-
del Sebba'', conta Michel ao
jornal O Hoje. 

No entanto, segundo ele,
esse diálogo diminuiu nos úl-
timos tempos e agora está vol-

tando a crescer. Michel é filho
do Padre Rafael Magul, da
Igre ja Católica Apostólica
Ortodo xa de Antioquia – o ce-
libato entre ortodoxos não é
obrigatório –, e se coloca à
disposição para fortalecer os
laços entre a política goiana
e a comunidade árabe.

“A formação cultural do
árabe o faz se envolver na po-
lítica de uma forma natural”,
afirma Michel. “Nascemos fa-
lando de política.”

De acordo com ele, “muitos
não fazem um trabalho especí-
fico para a comunidade árabe
nem foram eleitos com essa
pauta, mas tenho certeza que
se identificam com a origem e
têm orgulho dela”. (Especial
para O Hoje)

Comunidade árabe declarou apoio a Maguito na campanha para prefeito de Goiânia em 2020

Recém-lançado, livro sobre políticos
brasileiros de origem árabe já nasce
como uma referência no assunto, mas
não aborda casos de Goiás

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Sírios e libaneses têm presença
de destaque na política goiana

Presidente não aprovação formação de partido de direita

Presidente do MDB em Anápolis, o em-
presário Márcio Corrêa refuta compor alguma
eventual dissidência no MDB contra a aliança
com o governador Ronaldo Caiado e garante
que a sigla está coesa. “Foi uma decisão pra-
ticamente unânime no MDB em formalizar
esta aliança e não vejo espaço para dissidência,
a não ser uma ou outra insatisfação pessoal,
o que é natural. E eu estou ao lado do nosso
partido. A maioria absoluta do MDB decidiu,
de forma democrática, que o
melhor caminho era a união
com o governo, então este
é o caminho que vamos se-
guir”, afirma Márcio Cor-
rêa, que surpreendeu na
eleição municipal de
2020 ao conseguir,
em sua primeira
disputa eleitoral,
ter 16,49% dos votos
na cidade e é aponta-
do como nome forte para dis-
putar mandato de depu-
tado ano que vem.

Presidente do MDB Anápolis é
favorável a aliança com o DEM

À espera  
Protocolado há três meses, o parecer do Tri-

bunal de Contas do Estado das contas do Governo,
de 2020, relatado pelo deputado Chico KGL (DEM),
ainda não foi apreciado em votação única.  

Previdência  
Chegou à Assembleia Legislativo projeto

em que Ronaldo Caiado pede autorização da
Casa para representar o Estado no Plano
Goiás Seguro, assim como para aderir ao
plano de benefícios de outra entidade de pre-
vidência complementar.  

Prêmio 
A Secretaria de Educação do Estado vai

pagar 869 bolsas de apoio técnico aos ser-
vidores que atuam no Programa de Alfa-
betização AlfaMais Goiás. Os valores vão
de R$ 600 a R$ 2 mil. 

Sem manifestação  
Autor do projeto que trata de ações con-

traterroristas, o deputado federal Major
Vitor Hugo (PSL-GO) ainda não comentou o
ato de um homem ainda não identificado
que jogou um explosivo contra o Consulado
da China no Rio de Janeiro.

Comissão Mista 
Com a aprovação do novo código tributá-

rio, em primeira votação, a matéria será
agora avaliada pela Comissão Mista, que tem
reunião agendada para esta segunda-feira.
Em seguida, será encaminhada ao plenário
para votação definitiva. Depois, vai à sanção
do prefeito Rogério Cruz. 

Barrado  
Não passou pelo crivo da Alego o convite

feito pelo deputado Delegado Humberto Teó-
filo (PSL), ao presidente do Ipasgo, Hélio
José Lopes, para falar sobre a situação fi-
nanceira do instituto. Base governista barrou. 

Acordo  
A decisão do senador Jorge Kajuru (Po-

demos) ir ao STF para que a CCJ do Senado
paute sabatina de André Mendonça, indicado
para compor a Corte, mereceu elogios de
Flávio Bolsonaro (Patriota). Mendonça foi
indicado por Jair Bolsonaro. 

Defesa cega 
Mesmo diante do vídeo apresentado pelo

deputado Amauri Ribeiro (Patriota), sobre
o lançamento de esgoto da empresa Kraft
Heinz em um córrego de Nerópolis, o tucano
Talles Barreto saiu em defesa dela, até depois
da aplicação de multa de R$ 50 milhões. 

2 A prefeitura de Goiânia decidiu auto-
rizar, excepcionalmente, o funciona-
mento da Feira Hippie no dia 8 de outubro
de 2021, em virtude do Dia das Crianças. 
2 Por decreto, o governo decidiu conce-
der 28 medalhas Mérito da Inteligência
em Segurança Pública a quem presta ser-
viço nessa área. 

CURTAS
t
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Cobrança ilegal e abusiva de
energia pela média anual

Henrique Ricardo Batista

Como dito pelo estudioso Luca Pacioli, o pai
da contabilidade moderna “Dentre as verdades,
como afirmam Aristóteles e Averróis, as nossas
matemáticas são as mais verdadeiras e estão no
primeiro grau de certeza, e a estas seguem-se
todas as demais ciências naturais”. 

Neste 22 setembro, comemora-se o Dia do Con-
tador em razão da criação do primeiro curso de
Ciências Contábeis no Brasil, regulamentado
através do Decreto-Lei nº 7.988, assinado pelo
Presidente Getúlio Vargas no ano de 1945.

O contador é parte da estrutura básica de qual-
quer entidade, sejam elas públicas ou privadas,
sendo responsável pela interpretação dos atos,
de fazer os registros, elaborar os demonstrativos
e oferecer as informações sobre o resultado eco-
nômico e a composição do patrimônio.

O período de crise mundial que enfrentamos
fez a sociedade repensar sua forma de vida, tor-
nando necessário o reajuste nos mais diversos se-
tores, principalmente na gestão financeira das
empresas. Não existe mais uma tarefa sequer que
seja simples e rápida e que possa ser feita sem
calcular e prever possíveis contratempos. 

A ciência da contabilidade sempre foi funda-
mental para manter os negócios estáveis e com-
petitivos. Muitos empresários não compreendiam
ou ainda não entendem a real importância de
contar com o auxílio contábil. Os contadores são
responsáveis por cuidar do setor financeiro, tri-
butário, econômico e patrimonial das organizações,
auxiliando na gestão de crise, ou seja, peça essencial
no momento em que nos encontramos.  

O governo federal adotou diversas medidas
trabalhistas a fim de reduzir os efeitos negativos
na economia do país. A Medida Provisória nº
1.046/2021, em abril, trouxe mudanças signifi-
cativas na forma de se trabalhar com contabili-
dade. Os empregadores puderam adotar ao tele-
trabalho sem necessidade de aditivo ao contrato

de trabalho, antecipação de férias individuais
mesmo sem completar o período aquisitivo, con-
cessão de férias coletivas, antecipação de feriados
federais, estaduais, distritais e municipais e par-
celamento no FGTS. 

Vivemos na "pele", dentro das organizações e
na prestação dos serviços, essas transformações
que ocorreram nas legislações. Se antes era preciso
reduzir os riscos, hoje isso é uma questão que
pode manter a empresa presente no mercado, de
modo saudável e sustentável. 

O contador abandonou os arranjos empíricos,
e está utilizando a linguagem tecnológica, tornando
um especialista em consultoria e gestão, atuando
lado a lado com a área de gestão da empresa, for-
necendo dados sobre a saúde do negócio, no
intuito de ajudar, com ações para alavancar o de-
sempenho da entidade como a finalidade de
reduzir os custos, aumentar o faturamento e pla-
nejar os encargos tributários.

O saudoso contador Lopes de Sá, diz: “É preciso
que o indivíduo que entende o que está sendo in-
formado é que possa usar a informação. O conta-
dor é este homem. Este é o verdadeiro papel do
contador. É observar o que acontece, anotar o
que acontece, arrumar o que acontece, evidenciar
o que acontece, e depois dizer: está acontecendo
isso ou aquilo. Ou seja, a explicação dos fatos e a
interpretação dos
acontecimentos com-
petem exatamente ao
contador”.

Parabenizo a to-
dos os Contadores e
Contadoras, que não
veem somente núme-
ros, mas também con-
seguem vislumbrar o
futuro de uma enti-
dade. Tudo isso a par-
tir de sua sabedoria
e dedicação. 

Julio Gomes 

A cobrança do consumo de energia elétrica
pelo cálculo da média dos últimos doze meses de
fornecimento tornou-se prática recorrente entre
algumas concessionárias desse serviço público
essencial. Essas empresas deixaram de fazer a
leitura dos relógios que medem consumo de forma
presencial, o que justificam pela crise sanitária
da Covid-19 e com base em resolução da ANEEL-
Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão en-
carregado para regulamentar o setor, cobrar pela
média referida. Muitas das empresas consumidoras
não consumiram e não faturaram
coisa alguma durante a pandemia,
muitas outras consumiram ou fatu-
raram 10% ou 20% em comparação
com o período anterior.

É irrefutável que se trata, pois,
de uma cobrança inaceitável, abu-
siva, imoral, que fere mais de uma
dezena de normas jurídicas: prin-
cípios como proporcionalidade, ra-
zoabilidade,  abuso de poder e mes-
mo de direito, enriquecimento sem
causa, expediente que provoca de-
sequilíbrio econômico financeiro,
contrariando norma que validam
os contratos.  Acrescente-se que a
pandemia é um fenômeno impre-
visível, de força maior.  Agravando os efeitos da
pandemia, as empresas de energia, com base
em norma da ANEEL, contribuíram para quebrar
mais empresas, especialmente de pequeno porte,
muitas nos setor de eventos, de alimentação
fora do lar, de turismo, tais como hotéis,  trans-
portadoras, agências de viagens.

Embora a resolução da ANEEL autorize co-
brança pela média aritmética, não faz sentido
aplicar a regra de forma indiscriminada, em si-
tuação excepcional, para setores cujo consumo
de energia foi praticamente inexistente. A ENEL,
distribuidora de energia em São Paulo e alguns
outros estados e demais empresas que usaram
esse expediente pelo país, agiram de forma imoral.
Há que se acrescentar que os consumidores que
tentavam contato com a ENEL não eram atendidos
pessoalmente, a pretexto da possibilidade de con-
taminação dos funcionários e se tentassem por
telefone eram jogados de um lado para o outro, e
jamais atendidos de fato. Temos então mais uma
ilegalidade, infração ao Código de Defesa do Con-
sumidor. Lembremos que mesmo empresas podem

ser consumidoras especialmente quando um for-
necedor gigantesco atende milhares de pequenos
negócios, que com ele assinam contratos de adesão,
sem influenciar em qualquer cláusula.

O reconhecimento dessa falta de equilíbrio,
tem sido objeto de discussão na justiça, sendo
que em recentes sentenças obtidas por nosso
escritório junto a magistrados de 1° Instância
no fórum de São Paulo, a cobrança pela média
de consumo foi configurada como cobrança
ilegal e abusiva, tendo em vista o quadro con-
figurado pela pandemia.

Estamos confortáveis para afirmar que a apli-
cação indiscriminada dessa norma
da ANEEL é irregular, um acinte ao
interesse e ao equilíbrio que devem
ter os contratos, e com relação aos
interesses do país, a quem interessa
que tais empresas continuem aber-
tas, fornecendo serviços à população,
gerando empregos, PIB, contribui-
ções tributárias etc.

Cabe a ANEEL dizer o que justi-
fica essa norma e a não suspensão
de seus efeitos quando a pandemia
tomou dimensões dramáticas, trá-
gicas, uma hecatombe. Não bastasse
os lançamentos de cobranças ex-
torsivas, as distribuidoras de ener-
gia ainda protestaram títulos de

quem não conseguia pagar ou até nem sabia
que eles existiam, pois com empresas fechadas
não havia como saber do lançamento, da co-
brança ou do envio do título correspondente a
protesto, uma conduta inadmissível para quem
presta serviço público essencial.

Tem essas vítimas direito a indenização por
dano material e moral, a nosso ver até contra a
ANEEL, por editar normas delirantes e omitir-se,
não cuidar de evitar seus efeitos nocivos durante
a pandemia. Quem pagou os títulos emitidos pelas
distribuidoras de energia deve exigir devolução
do valor e também pode intentar ação por dano
moral, pois nada mais
humilhante que pagar
uma conta que não é
devida, em época em
que tudo que se pode
almejar é fazer o ne-
gócio sobreviver, es-
perar compreensão,
tolerância, um míni-
mo de humanidade.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Julio Gomes é advogado

Henrique Ricardo Batista,
Contador e Vice-presidente
de Fiscalização Conselho
Regional de Contabilidade
de Goiás (CRCGO) 

Saúde sem descanso
Não é inacreditável a nossa aceitação com re-

presentantes que não respeitam a saúde pública,
um dos nossos bens mais preciosos sofre desvios
e uma série de condutas ilegais enquanto a po-
pulação assiste a isso. Recentemente diversos
hospitais de Goiânia e Aparecida denunciaram a
falta de repasses, vocês já conhecem os prefeitos
de ambas as cidades né? Basta não apoiar suas
candidaturas e exigir dos próximos que cumpram
suas funções. Os prefeitos são funcionários da
população, foram eleitos e são bem pagos para
prestar um serviço limpo e coerente. 

Maria de Oliveira 
Trindade

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por
serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa.
Não quero virar estatística. Essas mortes comple-
tamente evitáveis se tornam uma lição para mim,
que é a de que minha mulher não é minha pro-
priedade. Ficaria muito triste se nos separássemos,
mas matá-la por não querer que ninguém mais a
tenha, seria um absurdo. Uma pena que esses as-
sassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar 
Goianira

{
Temos quase 200 mil
pessoas que ainda
não se vacinaram 
em Goiás e não há
falta de vacina, 
até o momento.
Precisamos da
conscientização das
pessoas que estão
aptas a se vacinarem
que busquem pela
vacina pela sua 
saúde e pela saúde 
de todos os goianos
O secretário também lembra os ges-
tores municipais que as doses Coro-
naVac não são indicadas para a
vacinação de adolescentes. “Em
Goiás, não vamos paralisar a vacina-
ção dos adolescentes. No entanto, a
Anvisa não autoriza o uso desse
imunizante para menores de 18
anos”, lembrou.

O Contador vislumbra o futuro
e saúde das organizações

@jornalohoje
Autor de "Pedagogia do oprimido", livro
brasileiro mais citado em trabalhos acadê-
micos pelo mundo, segundo a plataforma
open syllabus, o intelectual completaria
100 anos neste domingo. morto em 1997,
Paulo Freire passou a ter seu legado con-
testado pelo governo nos últimos anos,
tornando-se um dos assuntos principais
nas discussões sobre educação.

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.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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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
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A previsão do mercado financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consi-
derada a inflação oficial do país, subiu, novamente, de
7,58% para 8%, neste ano. É a 23ª elevação consecutiva
na projeção. A estimativa está no boletim Focus, pesquisa
divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), com
a projeção para os principais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 4,03%.
Para 2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3,03%,
respectivamente.

A projeção para 2021 está acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de
2,25% e o superior de 5,25%.

Em agosto, puxada pelos combustíveis, a inflação
subiu 0,87%, a maior inflação para o mês desde o ano
2000, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Com isso, o indicador acumula
altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos últimos 12 meses,
o maior acumulado desde fevereiro de 2016, quando o
índice alcançou 10,36%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central

usa como principal instrumento a taxa básica de juros,
a Selic, estabelecida atualmente em 5,25% ao ano pelo
Comitê de Política Monetária (Copom). Para o mercado
financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre 2021
em 8% ao ano. Para o fim de 2022, a estimativa é de
que a taxa básica fique nesse mesmo patamar. Tanto
para 2023 como para 2024, a previsão é 6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a demanda aquecida e isso causa
reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas
mais altas podem dificultar a recuperação da economia.

Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é de que
o crédito fique mais barato, com incentivo à produção
e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e esti-
mulando a atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC redu-

ziram a projeção para o crescimento da economia brasi-
leira este ano de 5,15% para 5,04%. Para 2022, a expectativa
para Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país - é de crescimento de
1,72%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,30% e 2,50%, respectivamente.

A expectativa para a cotação do dólar subiu de R$
5,17 para R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim de
2022, a previsão é que a moeda americana também
fique em R$ 5,20.

FGTS
Criado em 1966, por meio de uma lei sancionada no

dia 13 de setembro daquele ano, o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) completa 55 anos de existência.

A data ocorre em meio a um momento em que os
trabalhadores se veem às voltas com os efeitos da alta
inflacionária (5,67% no ano e 9,68% nos últimos 12
meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo – IPCA), elevado índice de desemprego
(14,1% de acordo com a mais recente Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - Pnad Contínua) e retração
da atividade econômica nacional.

O temor de que a inflação prejudique os trabalhadores
com contas vinculadas, fazendo com que os rendimentos
do fundo não acompanhem o aumento dos preços, rea-
cende o debate em torno da forma como os correntistas
são recompensados pelos valores poupados compulso-
riamente. Já as dificuldades econômicas motivam par-
lamentares a proporem mudanças nas regras de fun-
cionamento do FGTS. Modificações que vão da possibi-
lidade do beneficiário usar parte do dinheiro guardado
para pagar dívidas ativas com a União a novas modali-
dades de saque, passando pela possibilidade do corren-
tista escolher a instituição financeira e a modalidade
de aplicação financeira de sua preferência. (ABr)

Previsão para expansão do PIB caiu para 5,04%

Instituições
financeiras
elevam
estimativa de
inflação para 8%

Fanta Mistério Halloween
Para tornar o Halloween deste ano ainda mais divertido e cheio de mistério,

Fanta lança uma nova versão em edição limitada, nos formatos lata e PET In-
dividual (500/600ml). Com líquido e embalagem pretos (representados por
um fantasma assustador), Fanta Mistério chega ao mercado de um jeito hor-
ripilante e enigmático, para desafiar a todos com um convite para descobrir
e conhecer o seu sabor misterioso, único e enigmático. Agora, cada sabor re-
presenta uma ilustração de um personagem: a abóbora assustadora representa
a Fanta Laranja, o Yeti representa a versão uva, o Ogro representa o sabor
guaraná e o fantasma que representa a nova Fanta Mistério. Disponível por
tempo limitado, a bebida inspirada no Halloween já está chegando aos
pontos de venda de todo o Brasil e estará disponível em todo o Brasil e mais
sete países da América Latina até o Halloween, para que mais pessoas
possam colocar suas garras nela, enquanto podem.

Bolsas Integrado 2022
Estão abertas as inscrições para o Concurso de Bolsas 2022, do Colégio Integrado. O

processo seletivo concede bolsas de estudos de até 50% de desconto para estudantes que
desejam cursar o Ensino Fundamental II ou o Ensino Médio na instituição. As inscrições
podem ser feitas até o dia 22 de setembro, através da página digital da escola
(pp.souintegrado.com). A taxa de inscrição é 5kg de arroz ou 5kg de feijão ou 5 litros de óleo
de soja, que serão destinados a projetos sociais.

Pokémon
Os fãs de Pokémon podem comemorar, este mês o McLanche Feliz se une a celebração

dos 25 anos desses personagens adorados no mundo todo.  A campanha ainda traz uma
inovação importante. Os brinquedos foram desenvolvidos exclusivamente em papel e
cartolina. Os Pokémons são animais de um universo paralelo que possuem características
especiais e são divididos em diversas classes como água, elétrico, fogo, pedra, venenoso
entre outras. São conhecidos por sua capacidade de evolução, mudando de forma e tornan-
do-os mais fortes. O consumidor poderá escolher entre quatro brinquedos de papel, cada
um deles composto por 4 Pokémon Game Cards e 1 item de papel sortido. Para ficar sempre
por dentro das novidades e campanhas, acesse: https://www.mcdonalds.com.br.

Na contramão da crise pandêmica
Levantamento da Juceg aponta que são 6.721 empresas a

mais na comparação com mesmo período de 2020, prova disso
foi a inauguração na última terça-feira (14), em um dos maiores
polos atacadistas do país, a 44, do show room ASTUTO Menswear.
A nova marca de moda masculina da Capital já conta com sua
primeira filial na Bernardo Sayão, loja on-line para vendas
virtuais, e agora o showroom no Mercadão da Moda 44 – setor
Norte Ferroviário, um espaço de 50 metros quadrados para
atender no atacado e varejo. Idealizada pelo casal de empresários
Daiane Gonzaga e Ader Gonzaga, juntamente com os sócios
Maicon Rodrigues e Clarislene Gonzaga.

Inauguração 
A Dra. Lana Bezerra inaugura em Goiânia no próximo dia 02 de Outubro, um novo

conceito em clínica de dermatologia. O espaço Vitalux, localizado na rua 1125, no St
Marista, proporcionará uma verdadeira experiência de Spa às pacientes. Tudo foi pensado
para trazer o máximo de conforto e relaxamento para aqueles que buscarem os tratamentos
estéticos. A clínica conta com os mais modernos equipamentos faciais e corporais, máquinas
de última geração que trazem os melhores resultados com o mínimo de dor. Lana é
médica dermatologista com mestrado e doutorado, reconhecida pela naturalidade nos
procedimentos, sempre respeitando as características individuais e os pontos fortes de
cada paciente. Quem for ao Vitalux, será recebido por manobrista, terá cafezinho e
quitutes preparados na hora e ainda desfrutará do luxo e requinte de uma sala VIP. O
cuidado será levado ao pé da letra, do começo ao fim da experiência.

Consórcio inédito
A plataforma de soluções habitacionais MRV, em parceria com a administradora Bamaq,

lançou o Consórcio Casa Programada MRV. A iniciativa disponibiliza cartas de crédito de
R$ 16,5 mil a R$ 33 mil. O prazo é de até 48 meses e as parcelas variam entre R$ 500 e R$ 1
mil. O objetivo da parceria é facilitar a aquisição da casa própria para pessoas que ainda
não realizaram esse sonho por questões burocráticas ou por falta de recursos financeiros.
Outro benefício para os futuros moradores oferecido pelo consórcio é a disponibilização
do Serviço de Saúde à Distância (telemedicina com consultas onlines) por um período de
seis meses, sem custos para os clientes que mantêm as parcelas em dia. A oportunidade já
está disponível em todos os canais de vendas da MRV e da Bamaq Consórcio.

Novidade 
A partir deste mês de setembro todas as embalagens do Leite Integral

Marajoara e do Leite Condensado Marajoara de 395g chegam aos pontos de
venda em todo Brasil com uma novidade: elas passam a contar com QR Code. A
proposta é criar um novo canal de comunicação e interatividade com o consumidor
final. Apontando a câmera do celular para o QR, o cliente será direcionado a um
hotsite que trará conteúdos exclusivos sobre lançamentos, receitas, ações institu-
cionais e de sustentabilidades desenvolvidas pela empresa. De acordo com o pre-
sidente do Grupo Marajoara, André Luiz Rodrigues Junqueira, a ferramenta
digital irá agregar aos vários canais de comunicação com o consumidor já dis-
ponibilizados pela marca como Instagram, Facebook e o portal da Marajoara.

Setembro Amarelo no Buriti Shopping
Durante todo o mês de setembro, quem for ao Buriti Shopping, poderá utilizar o

“Cantinho do Desabafo”, ação que faz parte da campanha Setembro Amarelo. Volun-
tários da ONG Help FJU estarão em um lounge, montado ao lado da Kopenhagen
(Piso 1), oferecendo apoio emocional para aquelas pessoas que querem sentar e de-
sabafar. Neste local, também será possível retirar as cartinhas com conteúdo de aco-
lhimento e superação, produzidas pela ONG. Além disso, foram instalados oito
mobiles suspensos pelo shopping, com mensagens motivacionais. 

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br
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Representantes de traba-
lhadores defenderam, em au-
diência na Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço
Público, que a Câmara dos De-
putados não modifique as hi-
póteses de uso do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para não comprometer
a sustentabilidade do fundo.

Segundo o diretor de Fun-
dos de Governo da Caixa Eco-
nômica Federal, Edilson Car-
rogi, em 121 projetos em tra-
mitação analisados, o impac-
to financeiro estimado é de
R$ 4,6 trilhões, o que é oito
vezes maior que o ativo atual
do fundo.

Hoje, o dinheiro do fundo
é usado pelos trabalhadores
em várias situações, princi-
palmente nas demissões sem
justa causa, que respondem
por 60% dos saques. Mas o
dinheiro em caixa é aplicado
em habitação, saneamento,
infraestrutura e saúde.

O presidente do Instituto
Fundo de Garantia do Traba-
lhador, Mário Avelino, afirma
que é necessário ampliar os
empréstimos para saneamen-
to, que hoje correspondem a
apenas 5,43% do total. Mas
condena os projetos em tra-
mitação que pretendem au-
torizar saques para hipóteses

como compra de segundo imó-
vel, pagar despesas com edu-
cação, garantia de contrato
de aluguel e custeio de inse-
minação artificial. A Covid-
19 também é citada em pro-
postas mais recentes.

Como mais de 90% dos em-
préstimos do FGTS são para
habitação de baixa renda, Ma-
ria Henriqueta Alves, da Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI), afirma que é preciso
manter a sustentabilidade do
fundo. Segundo ela, o déficit
de moradias no País é de 5,8
milhões, sendo que 42% de fa-
mílias que ganham até um sa-
lário mínimo.

Gustavo Tilmann, diretor

de FGTS no Ministério da Eco-
nomia, disse que o momento
atual, com pandemia e res-
trições fiscais, não é bom para
mudar as regras do fundo.
Isso porque o Orçamento da
União não tem como absorver
o que o FGTS não conseguir
financiar.

Mudanças sugeridas
Mário Avelino defende, po-

rém, projetos que aumentam
o prazo prescricional das
ações contra as empresas, re-
duzido de 30 para 5 anos pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF) em 2014 (PECs 13/15,
99/15 e 385/17). Ele também
apoia os projetos que permi-

tem o uso do fundo para com-
pra de órteses e próteses para
dependentes (PLs 388/19,
4994/16 e 1232/19).

O deputado Paulo Ramos
(PDT-RJ) disse que a comissão
pode analisar todas as propos-
tas para ver as que poderiam
ser aproveitadas. “Vamos tentar
fazer essa sistematização na
Comissão de Trabalho para ver
qual o caminho a seguir e quais
propostas que seletivamente
poderiam, em última análise,
dependendo da destinação do
atendimento, ainda serem con-
siderada”, ponderou.

Mário Avelino e o presi-
dente da Central Sindical
União Geral dos Trabalhado-

res, Ricardo Patah, defende-
ram a substituição da TR como
índice de correção do fundo.
Segundo eles, o FGTS já teria
perdido R$ 584 bilhões desde
1999 ao comparar-se a varia-
ção pelo INPC.

Segundo Avelino, o fundo
rende TR mais 3% ao ano, mas
a TR tem sido de zero desde
setembro de 2017. “Para um
trabalhador que trabalha há
21 anos ganhando salário mí-
nimo, começou em janeiro de
1999, ele já perdeu R$ 11 mil
em rendimentos. Oficialmente,
ele está com R$ 19.500 na conta
de FGTS daquela empresa
quando deveria ter R$ 30 mil”,
exemplificou. (ABr)

Propostas em análise na Câmara ampliam hipóteses de saques e podem comprometer sustentabilidade do fundo

O presidente Jair Bolsonaro
editou decreto, na última sex-
ta-feira (17), que institui o Pro-
grama Amazônia Integrada e
Sustentável (Pais), e cria o seu
Comitê Gestor, com o objetivo
de implantar rede de trans-
porte de fibra óptica de alta
capacidade ao longo dos rios
da Região Amazônica e de re-
des metropolitanas nos muni-
cípios conectados à rede de
transporte. Segundo o governo,

o decreto atende exigências
formuladas pelo Tribunal de
Contas da União (TCU). O texto
foi publicado em edição extra
do Diário Oficial da União. 

As redes a serem implanta-
das permitirão a conexão de
estabelecimentos públicos,
como instituições de ensino,
unidades de saúde, hospitais,
bibliotecas, instituições de se-
gurança pública e tribunais. O
programa prevê parcerias com

órgãos ou entidades, públicas
ou privadas, para utilização da
capacidade excedente das redes
implantadas, garantindo a sus-
tentabilidade econômica da
ação e permitindo a oferta de
serviços de telecomunicações. 

Além de dotações orçamen-
tária, o programa poderá re-
ceber, de acordo com o decreto,
contrapartidas financeiras, fí-
sicas ou de serviços, de origem
pública ou privada; doações

de origem pública ou privada;
e recursos de origem pública
ou privada oriundos de fontes
nacionais e internacionais. 

O decreto também cria um
comitê gestor do programa,
coordenado pelo Ministério
das Comunicações, para mo-
nitorar e executar as ações
previstas. O comitê será com-
posto por representantes dos
ministérios das Comunicações,
da Defesa, da Educação, da

Saúde, da Ciência, Tecnologia
e Inovações e da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel). Poderão participar
do comitê gestor três repre-
sentantes de entidades com
estrutura de governança com-
posta por órgãos públicos que
fazem uso da rede do Progra-
ma Amazônia Integrada Sus-
tentável, desde que aprovado
pelo ministro das Comunica-
ções.  (ABr)

Governo cria programa para expandir telecomunicações 
AMAZÔNIA

Hoje, o dinheiro do
fundo é usado pelos
trabalhadores em
várias situações,
principalmente nas
demissões sem
justa causa

Representantes de trabalhadores
temem mudanças no FGTS

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Departamento comercial: (062) 3095-8700 | e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Projeto de lei que tramita
na Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) pretende au-
mentar a publicidade de
obras e projetos das emendas
parlamentares. A proposta
admite a publicidade de atos
com conteúdo informativo,
educativo ou de orientação
social, mas exclui atos de pro-
moção pessoal.

Na proposta do deputado
Henrique Arantes (MDB), ma-
terializada no processo nº
7021/21, o parlamentar explica
que a Constituição do Estado
de Goiás admite, no §1° art.
92, a publicidade de atos com
conteúdo informativo, educa-
tivo ou de orientação social,
desde que não haja promoção
pessoal e lesão ao erário. “A
lei que se visa alterar veio jus-
tamente normatizar a divul-
gação institucional das ações
parlamentares, em conformi-
dade com os princípios da le-
galidade, publicidade e eficiên-
cia, esclarecendo quais ativi-

dades estariam sujeitas à pro-
palação e de que meios de in-
formação o parlamentar pode
se utilizar”, pontua. 

Entretanto, o parlamentar
salienta que importantes dis-
positivos da lei restaram veta-
dos, impossibilitando, na prá-
tica, que os parlamentares pu-
dessem exercer o direito cons-
titucional de informar à popu-
lação em geral e, especifica-
mente, aos seus eleitores, as
conquistas e projetos de seu
mandato, notadamente obras,

eventos e melhorias de inte-
resse público que tenha con-
corrido o deputado para sua
efetivação. Mas ressalta no texto
legislativo, as restrições impos-
tas pela legislação eleitoral.

Interesse público
“Não há dúvidas quanto ao

interesse público agregado à
presente matéria, ao instituir
como um direito-dever do par-
lamentar transmitir à popula-
ção a prestação de contas e os
resultados alcançados no de-

correr do seu mandato, po-
dendo-se valer dos meios de
informação impresso, visual
ou virtual para tal finalidade”,
defende Arantes.

O parlamentar ressalta que
o projeto em pauta vem justa-
mente suprir uma lacuna
quanto a conferir a legítima
publicidade aos atos parlamen-
tares quando destinam recur-
sos a obras e projetos por meio
das respectivas emendas. 

Por fim, Henrique reitera
o direito da população de co-

nhecer a atuação do candidato
que elegeu, e encontra-se im-
plícito aí informar as emendas
parlamentares à Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). “O cidadão
não só tem o direito como quer,
de fato, conhecer o trabalho
do parlamentar em prol da so-
ciedade e o que efetivamente
está fazendo pelos municípios”,
garante Arantes.

A proposta está sob relato-
ria do deputado Wilde Cambão
(PSD) na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação.

A proposta admite
a publicidade de
atos com conteúdo
informativo,
educativo ou de
orientação social,
mas exclui atos de
promoção pessoal

Presidente da Câmara Legislativa tenta barrar CPI

Parlamentar aponta que é preciso dar mais publicidade para ações e emendas parlamentares da Assembleia de Goiás

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(CLDF), Rafael Prudente (MDB), deve informar à justiça
que no legislativo já tramitam duas Comissões Parla-
mentares de Inquérito (CPI) e que não é possível a
abertura de mais uma. A ação ocorreu após intimação
apresentada pelo Sindicato dos Médicos do DF que
busca a instalação imediata da CPI do IGESDF.

Para o adv. Paulo Goyaz, que representa o SindMédico,
comandado pelo Dr. Gutemberg, a manobra em nada altera
o pedido do Mandado de Segurança, porque a questão em
discussão é que o Regimento Interno da CLDF não pode ir
além do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e o § 3º
do art. 68 da Lei Orgânica do Distrito Federal, não preveem
limitação no número de CPI e assim não se aplica às limi-
tações impostas em Regimentos Internos, por ausência
de previsão constitucional e na Lei Orgânica, conforme
decidiu o STF, ao instalar a CPI do Covid.

Para o Dr. Gutemberg, presidente do SindMédico, há
muita manobra jurídica e administrativa para evitar a
instalação da CPI do IGESDF, o que comprova a sua real
necessidade de instalação. Ou instala a CPI do IGESDF ou
o sistema de saúde do Distrito Federal entrará em colapso
muito em breve, porque o IGESDF é um parasita sugando
os recursos da saúde como um todo. O Dr. Gutemberg
lembrou que o IGESDF é o novo Instituto Candango de So-
lidariedade, cuja situação atual se assemelha.

CLDF tenta
manobra para
evitar abertura
de CPI

Deputado quer maior
publicidade para emendas 

Flechada nas costas
Enquanto os índios protestam em frente do

Surpremo Tribunal Federal contra o processo do
Marco Temporal – a ação segue a conta-gotas
com pedidos de vistas – as tribos perderam a
atenção para o outro lado da Praça dos Três Po-
deres. Está pronto para votação no plenário da
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que dá
poder ao Congresso de palavra final sobre novas
demarcações de terras indígenas. Se de um lado,
no Judiciário, correm o risco de perder o direito
à ocupação sobre algumas terras em que hoje vi-
vem, de outro o Parlamento – com forte base ru-
ralista – pode lhes tirar a voz para novas homo-
logações. É um golpe duplo nas etnias.

Mexe-mexe
Cláudio Panoeiro é o novo Secretário Na-

cional dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
em lugar da apadrinhada da dona Michelle
Bolsonaro, Priscilla Gaspar, promovida.

Tradição e fé
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,

visitou Dom Valmor Oliveira, Arcebispo de
Belo Horizonte, para típica conversa mineira
regada a café e pautas conservadoras.

Alô, TRE
‘Em São Paulo, você votaria no Abraham

Weintraub para governador?’. A pergunta foi
feita no Instagram pelo ex-ministro do MEC e
pode configurar campanha antecipada.

Aliás..
.. Weintraub saiu chutado do MEC e quer

ser candidato a governador. Não é um ex- bol-
sonarista, mas já avisou a próximos que não
quer Bolsonaro em seu palanque.

Choque..
Deu curto-circuito forte a relação do secre-

tário de Economia do Distrito Federal, André
Clemente, com a nova diretoria da Neoenergia
– que comprou a CEB. Técnicos da concessio-
nária que organizavam cabos de fiação de um
poste cortaram há dias, por engano, a rede de
TI da secretaria. O secretário chamou a PM,
que prendeu dois deles.

..e faíscas
O episódio rendeu um boletim de

ocorrência também por parte do Jurídico
da Neoenergia. Após as faíscas se apa-
garem, coube ao secretário, mais calmo,
propor um almoço com a diretoria da
concessionária, uma das maiores paga-
doras de ICMS do DF.

Rescaldo
Para o rescaldo das pazes na quinta-

feira, no restaurante Caminito do Su-
doeste, foram chamados também os prin-
cipais deputados distritais da base go-
vernista. A Secretaria informa que a
pauta foram planos para o DF, que o in-
cidente foi superado e que as relações
hoje são as melhores possíveis.

Muita reza
O ex-AGU André Mendonça, o ‘terri-

velmente evangélico’ indicado por Bol-
sonaro para o STF, não tem os votos
para ser aprovado na sabatina no Senado
– que sequer foi agendada. Vai ter que
rezar muito, porque a bancada não en-
trou nessa oração.

Dois na fila
Jair Bolsonaro tem dois planos B, caso

Mendonça seja barrado: William Douglas,
desembargador do Rio de Janeiro e pastor
evangélico; e o PGR Augusto Aras. 

Até Moraes
Mendonça não é o único que passa

por aperto. O hoje todo-poderoso ministro
do STF Alexandre de Moraes foi reprovado
em votação no plenário do Senado, anos
atrás, para vaga no Conselho Nacional de
Justiça. Jeitinho congressual À ocasião,
Moraes foi salvo pelo senador Romero
Jucá, com ajuda da bancada paulista, em
especial dos senadores Aloysio Nunes e
Romeu Tuma. Jucá alegou que havia 72
senadores presentes, mas só 57 votaram
– porque os outros estavam no Cafezinho
da Casa. E num jeitinho regimental, o Se-
nado fez nova votação. Moraes passou.
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Victor Pimenta

O Goiás conquistou três
pontos importantíssimos ao
vencer o Brasil de Pelotas no
último sábado (18), por 2 a 1,
no estádio Hailé Pinheiro. O
time segue cada vez mais pró-
ximo do acesso e de quebra,
na cola do líder Coritiba. 

Além dos jogadores em
campo, uma peça importante
nessa sequência de dez jogos
invictos, trata-se de Marcelo
Cabo. O treinador que foi cam-
peão da Série B em 2016 com
o rival Atlético Goianiense,
também conquistou o acesso
a primeira divisão com o CSA
em 2019 e agora tenta recolo-
car o Goiás na elite.

“É acreditar, é sonhar, é
trabalhar, corresponder às ex-
pectativas que confiam no seu
trabalho e muita dedicação.
Mas eu não construí esses dez
jogos de invencibilidade neste
momento que o Goiás está vi-
vendo, sozinho. Sempre agra-
deço a diretoria que confiou
no meu trabalho, aos meus
companheiros de comissão
técnica, roupeiros, massagis-
tas, cozinheiros e todos os jo-
gadores. Não adianta eu ter a
melhor ideia de futebol do
mundo, se os jogadores não
comprarem a ideia, dedicarem

como foi hoje (contra o Brasil).
Continuamos buscando, tra-
balhando, sempre acreditando
que Deus possa capacitar e
que a gente continue vivendo
esse momento bacana em que
estamos vivendo e presentear
nossa torcida com uma vitória
importantíssima”, disse Mar-
celo Cabo.

Agora o Goiás terá uma
sequência desgastante pela
frente, afinal, nos próximos
sete dias, três jogos. O time
já viaja para enfrentar o Avaí,
na próxima terça-feira (21),
depois retorna a Goiânia para
o clássico diante do Vila Nova,
na sexta-feira (24) e finalizam
o mês de setembro, quando
voltam a viajar para na se-
gunda-feira (27) encarar o
Vasco da Gama.

“Agora temos uma sequên-
cia árdua. Não são quatro jo-
gos em dez dias, são quatro

em nove dias. Duas viagens
intercalando isso, então, pre-
cisamos nestes quatro jogos
ir além do limite de cada pro-
fissional aqui do Goiás, porque
eles podem decidir muita coi-
sa, mas eu tenho muita con-
fiança neste grupo de traba-
lho”, ressaltou o treinador.

Peça importante no elenco
esmeraldino e a principal li-
gação entre o sistema defensi-
vo e o ofensivo é o volante
Caio Vinícius. O jogador que
chegou ao clube contestado
devido aos seus últimos tra-
balhos, sendo um deles, no
Atlético Goianiense, hoje é fun-
damental na movimentação
da equipe esmeraldina. Já são
vinte e três jogos pelo clube e
dois gols marcados, o último,
na vitória deste sábado por 2
a 1 sobre o Brasil de Pelotas.

“Ele estava buscando seu
espaço no futebol profissional

e é muito legal quando a gente
chega em um lugar onde so-
mos contestados e a gente res-
peita essa contestação e com
a humildade, silêncio e traba-
lho, demonstra nossa capaci-
dade e isso é o Caio, além de
outros profissionais que aqui
chegaram. Futebol é trabalho,
respeito e gratidão para quem
te dá oportunidade. O Goiás
deu a mim, assim como deu a
Caio. Me surpreendi quando
vi jogar Vasco e Goiás, vi o ta-
manho da atuação dele na-
quele jogo e a capacidade dele.
Quando cheguei aqui, sabia
que ia contar com um volante
completamente moderno e ele
trabalha duro no dia-a-dia e
eu fico muito feliz com ele pre-
miado com um gol na vitória
hoje e dando os três pontos a
nossa torcida”, concluiu o téc-
nico esmeraldino. (Especial
para O Hoje)

Marcelo Cabo
acredita que
acesso está cada
vez mais próximo
e agradece a
todos funcionários
do clube:
“Compraram
minha ideia”

O Goiás continuou sua série
invicta, agora de dez jogos, ao
vencer o Brasil de Pelotas por
2 a 1, na noite do último sábado
(18), no estádio Hailé Pinheiro
e segue na caça ao líder Cori-
tiba. Porém, a vitória esmeral-
dina ficou em segundo plano,
já que a partida em questão
teve o retorno do público ao
estádio após dezoito meses.

A última vez que o Goiás
contou com a presença de seu
torcedor apoiando nas arqui-
bancadas foi no dia 7 de mar-
ço de 2020, na vitória sobre o
Iporá por 1 a 0, porém na
ocasião a partida aconteceu
no estádio Olímpico.

Neste último sábado (18),
parte de sua torcida, 15% da
capacidade do estádio permi-
tido, pode presenciar a vitória
esmeraldina sobre o Brasil de
Pelotas por 2 a 1 e quem estava
presente nas arquibancadas
foi a torcedora ilustre do Goiás,
Lorrayne Paiva que não es-
condeu a emoção ao voltar a
ver seu time de muito perto.

“Sensação única, uma mis-
tura de felicidade com espe-
rança, de que aos poucos tudo
está se normalizando. Para
muitos torcedores a ida ao es-
tádio era o único momento de
lazer, então sei que a falta da
ida ao estádio fez muita falta
e com toda certeza a volta será
de saldo positivo para muitos,
e sem contar que para muitos
jogadores foi o primeiro jogo
com torcida pelo Goiás, então
acredito que isso dê uma mo-

tivação maior para todos, a
torcida presente faz toda dife-
rença ao clube”, disse a torce-
dora esmeraldina.

Mas para isso, o Goiás fez
uma série de exigências para
que tudo ocorresse conforme o
combinado. Os torcedores con-
vidados tiveram que se subme-
ter a exames de PCR entre outras
coisas para serem aprovados
para ir ao estádio. Chegando lá,
ainda passaram pela nova tec-
nologia implementada no clube,
de reconhecimento facial.

“Com toda certeza, o clube
seguiu com excelência todos
os protocolos de segurança,
antes, durante e depois, uma
equipe extremamente grande,
e com vontade de fazer tudo

acontecer, muita segurança,
seguindo todos os protocolos
e um e investimento em tec-
nologia extremamente novo
para nós, para facilitar a ida
dos torcedores até o estádio
com todos requisitos necessá-
rios”, comentou Lorrayne.

Com a aprovação nesta pri-
meira partida diante do Brasil
de Pelotas, tudo indica que já
na próxima partida, no clássico
diante do Vila Nova, a capaci-
dade em relação ao público na
Serrinha aumente de 15% para
30%. Assim, o Goiás estudará
formas para a venda de ingres-
sos visando que o torcedor apoie
o time ainda mais visando o
retorno a Série A. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Lorrayne não escondeu a felicidade em retornar ao estádio 

A Aparecidense já sabe
quem será seu adversário
na próxima fase da Série
D. Depois de eliminar a Cal-
dense, de Minas Gerais, ti-
rando uma desvantagem
de 1 a 0 no jogo de ida, o
time comandado pelo téc-
nico Thiago Carvalho en-
frentará o Cianorte do Pa-
raná, nas oitavas de finais
da quarta divisão nacional.

O Leão do Vale, como é
conhecida a equipe para-
naense, chega às oitavas
após eliminar o Cascavel,
em um duelo estadual. No
agregado, o Cianorte avan-
çou com um empate por 0
a 0 e uma vitória de 3 a 0,
com um dos três gols tendo
sido marcado pelo lateral-
direito Bruno Leite, velho
conhecido do futebol goia-
no e que já atuou pelo pró-
prio Camaleão.

Por ter uma campanha
melhor, a Aparecidense
fará o segundo jogo em
sua casa. Porém, as datas
dos jogos ainda não foram
definidas. A tendência é
que as partidas aconteçam
nos próximos dois finais
de semana.

Após o término do triun-
fo diante dos mineiros,
Thiago Carvalho afirmou
que a classificação premia
seus comandados, que fo-
ram eficientes em vários

critérios durante o embate
da última sexta (17).

“Acho que os atletas fo-
ram premiados (com a
classificação) pela compe-
tência, pela ousadia, por
tentarem, por não desis-
tirem, pela tranquilidade
no início difícil do jogo e
por terem reagido rápido.
Enfim. São todas as situa-
ções que a gente está ama-
durecendo e ganhando ex-
periência. E isso nos for-
talece bastante. Foi uma
vitória de superação, de
tranquilidade, de equilí-
brio. Estou muito feliz
com tudo que tem acon-
tecido. Espero que possa
continuar assim e que
passemos pelo próximo
mata-mata, para chegar
ao mata-mata do acesso”,
disse Thiago Carvalho. 

Na fase seguinte, o
chaveamento será dife-
rente, onde as equipes só
saberão seus adversários
com base em seus desem-
penhos no campeonato.
Hoje, o Camaleão possui
a terceira melhor campa-
nha, com 31 pontos no
total. No entanto, pode
ser ultrapassado pelo
Guarany de Sobral, do
Ceará, que tem 29, e de-
cide hoje sua classifica-
ção. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Cianorte será o
adversário da
Aparecidense nas oitavas

SÉRIE D

Torcedora esmeraldina comenta emoção
em voltar ao estádio após mais de um ano

SENSAÇÃO ÚNICA

Afonso Cardoso

confiAnçA no trabalho 

Divulgação pessoal

Treinador falou 

da sequência

desgastante pela

frente e elogiou mais

uma grande atuação

do volante Caio

Vinícius



VILA NOVA

Depois de três rodadas sem
derrota, o Vila Nova voltou a
sofrer um revés na Série B.
Na última sexta-feira (17), o
time comandado pelo técnico
interino Higo Magalhães aca-
bou sendo derrotado, fora de
casa, pelo Coritiba, que lidera
a competição nacional.

Após o término do confron-
to, disputado no Estádio Couto
Pereira, Higo classificou o re-
sultado como doloroso, prin-
cipalmente por conta do bom
desempenho ofensivo que teve
durante os 90 minutos e das
várias oportunidades criadas.

“É uma derrota dolorosa.
Tínhamos um sentimento de
que estávamos bem confiantes
dentro do jogo. Imprimimos
um ritmo muito forte, com
marcação alta, trabalhando no
campo do adversário e envol-
vendo-o. Eles (Coritiba) têm
muita qualidade, com dois jo-

gadores muito velozes pelos
lados (do campo) e com um
centroavante que tem a sua
estrela de ser artilheiro. Infe-
lizmente, produzimos muito,
mas não conseguimos a vitória.
Mas quero ressaltar a força
do nosso elenco. Os atletas es-
tão de parabéns. Não conse-
guimos o resultado, mas tive-
mos um grande desempenho”,
lamentou Higo.

Na visão do treinador vila-
novense, seus comandados me-
reciam sair do Paraná com, no
mínimo, um empate. De acordo
com ele, sua equipe teve até
condições de derrotar o líder
da Segundona, mas não foi efe-
tiva, o que aumenta ainda mais
sua responsabilidade para a
sequência do campeonato.

“Acredito que merecíamos,
no mínimo, um empate. Por
tudo que construímos e que
desenvolvemos de proposta de

jogo, creio que o mais justo
seria um empate. Tivemos con-
dições até de vencer. Mas o
futebol é assim. É efetividade.
Quem for efetivo no momento
que tiver as oportunidades e
não tomar (gol), sairá com a
vitória”, disse Higo.

Por fim, Higo falou da volta
do torcedor colorado ao OBA.
Amanhã, às 21h30, o Tigre re-
cebe o Confiança, pela 25ª ro-
dada do torneio, e poderá con-
tar com a presença de até
1500 torcedores.

“Vamos ter o apoio do nos-
so torcedor. Sabemos que a
cobrança é enorme, até por
conta da nossa situação. Mas,
por tudo que eles viram con-
tra o Coritiba, acredito que
vão nos apoiar muito. Vamos
tentar fazer o nosso melhor
jogo, para tentar ganhar”, fi-
nalizou Higo. (Breno Modes-
to, especial para O Hoje)
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No Couto Pereira, o Tigre foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0

Coritiba FC

Felipe André

Após sete partidas de in-
vencibilidade na Série A, com
seis empates e uma vitória, o
Atlético Goianiense foi der-
rotado na primeira divisão.
O rubro-negro foi superado
pelo São Paulo, no Morumbi,
na tarde de ontem, por 2 a 1,
com gols de Rigoni e Luciano
para os mandantes, enquanto
Matheus Barbosa descontou
para os visitantes. Com o re-
sultado, o Dragão permaneceu
com 26 pontos e o Tricolor
chegou aos 25.

“Foi um resultado justo. Co-
meçamos os 10 primeiros mi-
nutos bem, tivemos uma chan-
ce boa com o André Luis e de-
pois houve um grande domínio
deles. Tivemos dificuldade em
sair do estilo de jogo deles,
com imposição física, marca-
ção individual e eles jogaram
mais tempo no nosso campo.
Começamos bem o segundo
tempo até tomar o gol, depois
do segundo fomos atrás, dimi-
nuímos o placar, mas no con-
texto geral foi um resultado
justo”, analisou Eduardo Bar-
roca após o jogo.

Sem contar com João Pau-
lo e Zé Roberto, que estavam
suspensos, Eduardo Barroca
optou por Rickson no meio-
campo e Brian Montenegro
como centroavante. Além de-
les, o treinador promoveu o
retorno de André Luis entre
os titulares e manteve a do-
bradinha pelo lado esquerdo
com Igor Cariús e Natanael,

com isso Janderson ficou no
banco de reservas.

Dentro de campo, o início
do primeiro tempo pareceu
promissor para o time visitan-
te. Logo aos dois minutos An-
dré Luis recebeu na grande
área, driblou o adversário, mas
finalizou para fora. No restante
dos 45 minutos iniciais, o ru-
bro-negro pouco ofertou de
perigo ao goleiro Tiago Volpi,
André chegou a marcar nos
minutos finais, mas estava mui-
to impedimento e o lance cor-
retamente anulado.

Sem os visitantes não mar-
caram, os donos da casa ba-
lançaram as redes. Rodrigo
Nestor recebeu pelo lado di-
reito da grande área atleticana
e alçou na área, Rigoni apa-
receu entre Wanderson e Ar-
naldo para cabecear sem
chances para Fernando Mi-
guel. Além do gol marcado, o
Tricolor quase ampliou com
o próprio atacante argentino,
Gabriel Sara, Igor Vinicius,
Rodrigo Nestor e até do za-
gueiro Arboleda, que apareceu
duas vezes para finalizar.

No segundo tempo, o cená-
rio permaneceu o mesmo. Ape-
sar de voltar com as entradas
de Janderson e Ronald, o Atlé-
tico Goianiense não conseguiu
levar perigo ao São Paulo, que
manteve a posse de bola e as
melhores ações dentro do jogo,
até ampliar o placar. Em uma
escapada pelo lado direito, Ga-
leano cruzou rasteiro, Nestor
tentou de letra, mas a bola so-
brou para Luciano, ex-atleta

do time goiano, só escorar para
o fundo da rede.

Com a desvantagem ainda
maior, o Atlético Goianiense
se mandou de vez para o cam-
po de ataque e o panorama do
jogo foi alterado. O rubro-negro
aproveitou uma cobrança de
lateral em direção ao André
Luis, o atacante girou sobre
três marcadores e cruzou ras-
teiro para Matheus Barbosa,
que de primeira mandou no
contrapé de Tiago Volpi, que
nada conseguiu fazer. Foi o
primeiro gol do meio-campista
que estava no Cruzeiro, onde
era o artilheiro da equipe.

O Atlético-GO seguiu pres-
sionando o São Paulo, que re-
tomou o esquema com três za-
gueiros e apostou nas jogadas
de transição. O rubro-negro
quase deixou tudo igual em
uma finalização de Dudu, mas
o lateral mandou na rede pelo

lado de fora. O placar não foi
alterado e os goianos foram
derrotados fora de casa.

Na próxima rodada, o Atlé-
tico Goianiense volta a disputar
uma partida em Goiânia, quan-
do recebe o Cuiabá, no próxi-

mo domingo (26). O duelo
acontece às 20h30 (horário de
Brasília). O São Paulo, por sua
vez, vai receber o Atlético-MG
novamente no Morumbi, o con-
fronto será no sábado (25), às
21h. (Especial para O Hoje)

Após sete jogos, Atlético Goianiense volta
a perder na Série A ao ser superado pelo
São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1

Fim da invencibilidade AtleticAnA

Luciano, autor do segundo gol do São Paulo, sendo marcado por Igor Cariús, do Atlético-GO

Rubens Chiri/saopaulofc

Higo classifica derrota para
o Coxa como “dolorosa”

Data: 19 de setembro, 2021; Horário: 16h (de Brasília); Local: es-
tádio do morumbi, em são Paulo-sP; Árbitro: Caio max Augusto
Vieira (RN); Assistentes: Jean marcio dos santos (RN) e lorival
Candido das Flores (RN); VAR: emerson de Almeida Ferreira (mG);
Gols: Rigoni e luciano (sPFC) e matheus Barbosa (ACG)

TÉCNiCA

São Paulo: Tiago Volpi; igor
Vinicius (Galeano), Arbole-
da, léo e Reinaldo; luan, li-
ziero (shaylon), Nestor (Ga-
briel Neves) e Gabriel sara
(Bruno Alves); Rigoni e lu-
ciano (Calleri). 

Técnico: Hernán Crespo

Atlético-GO: Fernando mi-
guel; Arnaldo (Dudu), Wan-
derson, Éder e igor Carius
(Janderson); Willian mara-
nhão (matheus Barbosa), Ga-
briel Baralhas e Rickson (Ro-
nald); Natanael, André luis e
Brian montenegro (lucão). 
Técnico: eduardo Barroca

São Paulo 2x1 Atlético-GO
t
FICHA

Rua 132-A nº 124 - Setor Sul - 

Fone (62) 3095-8700 - Goiânia-GO
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João Paulo Alexandre

Não é difícil passar por um
cruzamento de Goiânia e se
deparar com algumas famílias
que estão vivendo em situação
de rua. Além de visível, essa é
a realidade de quem tira um
tempo para ajudar pessoas
que se encontram nesta situa-
ção. Flávia Abreu de Sousa,
coordenadora da Pastoral da
Rua da Paróquia Sagrada Fa-
mília, destaca que as marmitas
entregues às terças e sextas
na região Central de Goiânia
teve que aumentar de maneira
significativa. “Passou de 350
para quase 1,5 mil marmitas
entregues por dia. A gente per-
cebe muitas famílias chegando
com todas as crianças para
pedirem alimentos”, pontua.

Ela conta que as entregas
ocorrem na Avenida Indepen-
dência. E que não são apenas
moradores que já estavam alí.
Houve um aumento de pessoas
de outras cidades que vieram
para Goiânia e não consegui-
ram nada e até mesmo de ve-
nezuelanos. “Em uma situação
no Centro, nos deparamos com
um local com 24 quartos divi-
didos por 100 famílias. Eram
muitas crianças e adultos no
local. Foi uma realidade muito
triste”, destaca.

Flávia diz que em deter-
minadas situações se deparou
com pessoas pedindo alimen-
tos e até móveis. “Teve um
caso de uma mulher que che-
gou para gente e relatou ter
vendido todos os móveis para
poder comprar comida para
os filhos e estava pedindo aju-
da para comprar outros mais
simples. A situação era tão
pesada que até o botijão de
gás foi vendido”, relembra.

Ela lembra que também
já realizou entregas para fei-
rantes da Avenida Paranaíba,
que, com a queda das vendas,
recorreram para as entregas
de marmitas. Além disso, lem-

bra que a ação desenvolvida
nesta pandemia conseguiu
que cerca de 30% de pessoas
que eram atendidas pelo gru-
po fossem encaminhadas
para clínicas de reabilitação.

Ela afirma que as doações
acabaram caindo neste mo-
mento e pede ajuda para que
novas remessas de alimenta-
ção possam ser arrecadadas
e sejam levadas aos mais ne-
cessitados. “Quem quiser, pode
me procurar na igreja e esta-
mos aceitando todos os tipos
de alimentos, materiais de hi-
giene, roupas, calçados. O que
as pessoas realmente precisam
nesse momento”, afirma.

Aumento de pessoas
Coordenadora de um pro-

jeto de ações coletivas sem vín-
culo político ou governamental,
Ludymilla Lima destaca que o
Invisível GO voltou a fazer
ações no último mês de agosto
por causa da pandemia e que
já notou que há mais pessoas
vivendo nas ruas. Segundo ela,
não é possível precisar se são
famílias pela dificuldade de

identificação dos membros.
Entretanto, ela afirma que

as ações prezam em arreca-
dar produtos de higiene para
levar mais dignidade para es-
sas pessoas. Além disso, levam
outros produtos básicos como
absorventes para mulheres e
até  mesmo camisinhas, para
evitar a propagação de Infec-
ções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs).

Ludymilla destaca que a
maioria das pessoas que vi-
vem nesta situação encontra-
se na região Central da Capital,
assim como nas proximidades
de postos de saúde e hospitais.
“Eles relatam que adotaram
as ruas por causa do desem-
prego, da falta de dinheiro,
enfim. São histórias comple-
tamente variadas”, pontua. 

Prefeitura
De acordo com a Secretaria

de Desenvolvimento Humano
e Social (SEDHS), o levanta-
mento mais recente realizado
sobre o assunto é de 2019, e
mostra que Goiânia conta com
cerca de 1,2 mil pessoas em

situação de rua.  Deste total,
40% são pessoas que têm as
ruas como o seu lar, 30% são
homens que trabalham em
semáforos vendendo produtos
para sobrevivência, 20% são
mulheres com crianças que
mendigam ou vendem balas
nos sinaleiros e 10% são casais
que decidiram trabalhar pelas
ruas da cidade ou mendigam
juntos com os filhos.

O gerente do Centro Pop,
Marcos Prado, destaca que
muitas dessas pessoas ficam
nas ruas até certo momento
para realizar pedido ou ven-
der algum produto no sina-
leiro. Logo após isso, ela vai
para casa. “E não são pessoas
apenas de Goiânia. Tem gente
que vem de outras cidades
como Goianira, Trindade, Se-
nador CanedoPara essas pes-
soas, Goiânia é mais vantajosa
para sobreviver devido ao
grande movimento de uma
Capital”, reforça

Já outra parcela é composta
por pessoas que realmente vi-
vem na rua. Para tentar re-
verter essa situação, ele conta

que Goiânia tem duas casas
da acolhida, onde as pessoas
podem tomar café da manhã,
fazer a sua higienização, dor-
mir e até mesmo gerar novas
vias de documentos. Além de
ter todo aparato com uma equi-
pe multidisciplinar. “Porém,
não é fácil. Tem pessoas que
já estão há mais de 20 anos na
rua. Estas, por exemplo, não
estão dispostas a cumprirem
regras. Então, no local, não se
pode ingerir bebida alcoólica
ou usar drogas. E muitos não
querem e preferem voltar para
as ruas. Mesmo assim, a gente
continua fazendo o nosso tra-
balho e foca nas pessoas que
ainda não pegaram esse ‘vício’
das ruas”, pontua.

Censo das ruas
É notório que há mais pes-

soas nas ruas da Capital. Mar-
cos afirma que há o interesse
de outro censo voltado para
saber a quantidade mais atua-
lizada de pessoas nesta situa-
ção. Entretanto, ele afirma que
a preferência da gestão foi
acolher todas as pessoas que
estão nesta situação. “Desde
que começou a pandemia, ti-
vemos dificuldades em reali-
zar os trabalhos in loco devido
ao distanciamento social e até
mesmo afastamento de cola-
boradores por causa de servi-
dores contaminados”, explica.

Marcos explica que uma
nova casa de acolhimento será
construída em breve para que
mais pessoas possam ser abra-
çadas pelo projeto. Mas ele
também sabe que acolher es-
sas pessoas não é suficiente.
“Nós vamos buscar profissio-
nalizar as pessoas que tenham
interesse em ter uma profissão.
Dessa forma, conseguiremos
que ela apareça apresentável
em um empresa para concor-
rer a uma vaga de emprego.
Dessa forma, eles conseguem
a dignidade deles”, reforça.
(Especial para O Hoje)

De acordo com a cientista
social Lella Malta, dados do
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), quase
222 mil brasileiros estão em
situação em março do ano
passado - início da pandemia
do novo coronavírus. Porém,
segundo ela, esse número é
bem maior. “Desemprego, cri-

se financeira, experiência do
luto e esgarçamento das re-
lações familiares são alguns
dos motivos”, afirma.

Segundo ela, o aumento
de famílias na rua "torna ain-
da mais evidente o aumento
da vulnerabilidade de pessoas
em situação de rua, assim
como a fome.” “Quantos se

vacinaram? Quantos morre-
ram por complicações da CO-
VID-19? Quantos conseguiram
receber auxílio emergencial
sem ter acesso à internet?
Quantos morreram de frio no
último inverno? Nos faltam
dados para avaliar o impacto
da pandemia nesse grupo,
mas basta olhar nas calçadas

e semáforos para ver, ao vivo,
as nossas mazelas sociais des-
mascaradas”, completa.

Além disso, ela questiona
o fato da pandemia exigir
que todos ficassem em casa,
mas não levaram em consi-
deração aqueles que não têm
um lar. “Ações céleres a fim
de evitar que essas pessoas

fiquem mais tempo nas ruas,
como espaços de acolhimento.
O mais importante, no entan-
to, são políticas públicas es-
truturantes eficazes para pre-
venir que o indivíduo se en-
contre nessa situação. Vive-
mos, muito antes da Covid-
19, um apagão nas políticas
públicas da área”, finaliza.

Maioria está na região Central da Capital e reforça ainda mais as mazelas sociais

Quase 222 mil pessoas vivem nas ruas, segundo o IPEA

Entidades alegam que houve um aumento de pessoas de outras cidades que vieram para Goiânia e não conseguiram trabalho nem moradia

Em uma organização social quadruplicou o número de marmitas doadas todos os dias 

Entidades apontam crescimento
de famílias vivendo nas ruas
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A maioria dos consumido-
res brasileiros gostaria que os
veículos elétricos estivessem
disponíveis no mercado, mos-
tra a pesquisa SAE Mobilidade
– Edição 2021. O estudo que
ouviu consumidores e execu-
tivos da indústria automotiva
foi feita pela consultoria KPMG
com apoio da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea).
Segundo a pesquisa, 89,7% dos
consumidores queriam que os
carros elétricos fossem uma
opção para compra.

Para o sócio-líder para in-
dústria automotiva da KPMG,
Ricardo Bacellar, há uma vi-
são positiva consolidada no
país sobre o uso dessa energia
na mobilidade individual. “O
brasileiro percebe o veículo
elétrico como uma inovação
tecnológica, e o brasileiro
sempre gostou muito de tec-
nologia”, comentou.

Pelo lado dos executivos
da indústria, o estudo mostra
que a maior parte também
considera que os veículos elé-
tricos são uma boa possibili-
dade para o futuro próximo.

Cerca de 30% dos executivos
de empresas ligadas à cadeia
automotiva consideram os
veículos elétricos plenamente
viáveis. Para 42,9%, é par-
cialmente viável. Já 20,3% dos
altos funcionários das em-
presas do setor acreditam es-
ses modelos são parcialmente
ou completamente inviáveis.

Inovação
A inovação nas formas de

comercialização dos veículos
também é uma expectativa
dos executivos do setor. Entre
esse público, 89,7% conside-
ram uma necessidade a cons-
trução de alternativas para
a venda de automóveis pela
internet. Na opinião de

78,6%, esse novo modelo
deve ser gerido em parceria
entre as montadoras e as
concessionárias.

Ainda na linha de abrir
novas possibilidades de ne-
gócio, mais da metade dos
consumidores (53,5%) disse
que poderia se interessar pe-
los veículos por assinatura.

Essa modalidade funciona
de forma semelhante a um
aluguel em que o usuário
paga uma taxa fixa por mês
em um contrato por prazo
determinado, em geral, pelo
menos 12 meses, e fica com
o automóvel, arcando apenas
com o custo do abastecimen-
to. Os impostos, as taxas e a
manutenção ficam a cargo
da locadora.

Cerca de 30% dos consu-
midores disseram não conhe-
cer esse tipo de oferta e 16,8%
afirmaram não ter interesse.

De acordo com Ricardo
Bacellar, como essa alterna-
tiva reduz consideravelmen-
te os custos relacionados
aos veículos, pode ser uma
opção de negócio para as
empresas. (ABr)

Maioria dos consumidores quer carros elétricos
OPÇÃO DE COMPRA

Almeida Mariano

O médico e pesquisador
goiano, Mayler Olombrada, de
40 anos, natural do município
de Caçu, foi o investigador
principal em Goiás de um es-
tudo internacional que busca
novos métodos para o trata-
mento contra a Covid-19. Os
estudos coordenados pela Uni-
versidade de Manitoba, no Ca-
nadá, contaram com a partici-
pação de pesquisadores de di-
versos outros países do mundo,
como: Austrália, Brasil, Espa-
nha, Estados Unidos, Holanda,
México, Nepal, e Reino Unido.

Os estudos com o uso de
anticoagulantes no tratamento
contra a Covid-19 acompanha-
ram 2.219 pessoas em estado
moderado e 1.098 com quadro
considerado grave, totalizando
3.317 pacientes envolvidos.

Em entrevista ao Jornal O
Hoje, Mayler Olombrada falou
sobre os desdobramentos da
pesquisa e sobre a participa-
ção de Goiás, que foi um dos
centros brasileiros que mais
recrutou pacientes para a rea-
lização do estudo.

Como foi a participação da
coordenação de Goiás exer-
cida junto à pesquisa?

‘’Fui investigador principal
do centro de Goiás, então a
gente tinha reuniões periódi-
cas para a tratativa junto com
os coordenadores dos outros
centros, tanto do Brasil quanto
do resto do mundo. A pesquisa
acompanhou mais de três mil
pacientes no mundo todo, sen-
do que no Brasil foram um
pouco mais de 400 pacientes,

a maioria deles provenientes
de Goiás, com 111 pacientes
recrutados. Esses pacientes,
uma vez que internados com
o diagnóstico de Covid-19,
eram convidados a participar
da pesquisa, e aqueles que ti-
nham interesse, após terem
todas as suas dúvidas escla-
recidas, assinavam o termo
de consentimento e eram ran-
domizados para poder receber
os anticoagulantes em dose
terapêutica ou preventiva. ‘’

Qual foi conclusão que a pes-
quisa obteve?

‘’A conclusão do estudo é
que para pacientes modera-
damente enfermos, ou seja,
aqueles que têm indicação de
internação, mas ainda não ne-
cessitam de suporte de terapia
intensiva, uma estratégia de
utilizar uma anticoagulação
plena, já na admissão, foi su-
perior ao uso profilático. Isso
reduziu a ocorrência de des-
fechos de maneira significa-
tiva, ou seja, pacientes com
menos complicações e um nú-
mero menor de mortes’’

Quais as diferenças entre
as estratégias utilizadas no
estudo?

‘’Com relação a diferenças
das estratégias de tratamento
do estudo, quando a gente
fala de dose profilática, seria
uma dose mais baixa da me-
dicação, e dose terapêutica
uma dose mais elevada. Por
exemplo, pensando em um
medicamento que se chama
Enoxaparina, para um pacien-
te de 80 quilos, a gente utili-
zaria na dose profilática 40mg
uma única vez ao dia, en-
quanto na dose terapêutica a
gente utilizaria 1mg por quilo,
ou seja, 80mg, duas vezes por
dia. Então a diferença básica
das estratégias é a dose a ser
utilizada da medicação’’.

Diante dos resultados dos
estudos, qual sua perspec-
tiva sobre o desenvolvimen-
to de melhorias futuras para
o tratamento contra Covid?

Comparando a evolução
do tratamento da Covid-19, a
gente consegue constatar que
houve um grande aprendiza-

do do início de 2020 até a
data atual. O que pode ser
evidenciado pela redução da
mortalidade dos pacientes.
Isso se deve a um aprendizado
de como manejar melhor os
pacientes, tanto do ponto de
vista de estratégias não me-
dicamentosas, como oxigeno-
terapia, fisioterapia com pro-
nação nesses pacientes, quan-
to ao uso desses medicamen-
tos, os próprios anticoagulan-
tes que a gente abordou nesse
estudo, quanto por exemplo
o uso de corticoides nesses
pacientes, reduzindo então o
processo inflamatório.

Necessitamos de pesquisas
sérias com rigor metodológi-
co, para evidenciar o que real-
mente funciona e o que não.
Seguindo aquilo que funciona
e abandonando várias tera-
pias que foram aventadas
como de possível benefício,
e que ao serem colocadas em
prática, no ponto de vista em-
pírico, demostraram não te-
rem sucesso, como é o caso
de inúmeras drogas testadas
anteriormente.

Com a situação atual da
doença e dos tratamentos
disponíveis, qual a sua opi-
nião sobre a retomada das
atividades?

‘’Com relação ao cenário
da pandemia, a gente constata
que só no Brasil foram mais
de 580 mil vidas perdidas.
Então tudo aquilo que a gente
conseguir desenvolver para
poder melhorar, seja na pre-
venção com a vacina, seja no
tratamento com a estratégia
de novos medicamentos, ou
uso de medicamentos já con-
sagrados, o estudo é extre-
mamente relevante para que
a gente possa, gradualmente,
retornar a nossa vida pré-
pandemia sem as restrições
que esse momento trouxe a
todos, tanto do ponto de vista
social quanto sanitário

De maneira geral, o que a
gente precisa é ter uma reto-
mada a vida com segurança,
e aí é fundamental a gente
utilizar os preceitos da ciência
na busca das melhores formas
de prevenção e de tratamento.
(Especial para O Hoje)

Estudo envolve
alternativas de
tratamento 
como o uso de
anticoagulantes
para pacientes
infectados com 
a doença

Goiano participa de estudo
internacional para tratar Covid
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Médico goiano contribuiu para pesquisa que envolveu vários países do mundo

Estudo ouviu

consumidores e

executivos da

indústria

automotiva



A Prefeitura de Goiânia se-
gue hoje (20), com a vacinação
contra Covid-19 e disponibiliza
29 pontos para aplicação de
1ª, 2ª e 3ª doses. De acordo
com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Goiânia,
podem buscar um desses lo-
cais de vacinação as pessoas
com os pré-requisitos estabe-
lecidos pela campanha de va-
cinação, como os idosos com
idade acima de 70 anos, idosos
imunossuprimidos, adolescen-
tes entre 12 e 17 anos, e os
moradores da Capital com ida-
de acima de 18 anos.

Hoje, poderá receber a 1ª
dose, sem agendamento, quem
tiver idade acima de 18 anos e
comparecer às Unidades de
Saúde da Família: Condomínio
das Esmeraldas, Jardim Curi-
tiba, Boa Vista, Vila Mutirão,
Criméia Oeste, Cerrado IV e
Recanto das Minas Gerais Mi-
litão R. de Araújo. A vacinação
ocorrerá em modalidade pe-
destre com a disponibilização
de senhas. As gestantes, puér-
peras e os idosos em atraso
também poderão receber 1ª
ou 2ª dose sem agendamento. 

Para os idosos de 70 anos
ou mais, é necessário que a
segunda dose tenha sido apli-
cada há seis meses. Quanto
aos imunossuprimidos, a se-
gunda dose precisa ter sido

aplicada há mais de 28 dias,
com apresentação da autode-
claração. Já no caso dos ado-
lescentes, a pasta destaca os
critérios de prioridade a serem
seguidos: deficiência perma-
nente, comorbidades, com
apresentação de formulário
médico, gestantes e puérperas
(45 dias pós-parto), além dos
adolescentes em medida so-
cioeducativa.

A SMS destaca ainda, que
no drive-thru do shopping Pas-
seio das Águas, o atendimento

continua sendo exclusivo aos
idosos com mais de 70 anos
para aplicação da terceira dose.
O horário de funcionamento
das unidades é das 8h às 17h,
exceto na Área I da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) que é das 8h às 16h.
Todos os locais de vacinação
para 1ª, 2ª e 3ª dose, bem como
onde cada imunizante (Coro-
navac, Astrazeneca e Pfizer)
será disponibilizado, podem
ser conferidos no site da Pre-
feitura de Goiânia.

Testagem
Também hoje (20), a Pre-

feitura de Goiânia realiza
testagem de antígeno da Co-
vid-19. O objetivo é continuar
rastreando casos assintomá-
ticos, em ação que contem-
plará moradores da região
Oeste da Capital com atendi-
mento das 8 às 16h, na mo-
dalidade pedestre, por meio
do agendamento, que já está
aberto. A tenda será montada
na Avenida Santa Maria, no
bairro Goiá. 

“A expectativa é que 800
pessoas sejam testadas du-
rante a ação. Com essa estra-
tégia continuaremos a ras-
trear o comportamento do ví-
rus na nossa capital para rea-
lizar medidas de contenção
cada dia mais eficazes”, ex-
plica o secretário de Saúde,
Durval Pedroso.

O agendamento para a
modalidade pedestre é rea-
lizado pelo site da Secretaria
de Saúde de Goiânia. Podem
realizar o exame pessoas a
partir de 5 anos que tiveram
contato com casos suspeitos
ou confirmados e que não
apresentam sintomas. Quem
estiver sintomático deve pro-
curar uma unidade de saúde
logo em seguida testou posi-
tivo. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)

Prefeitura disponibiliza vacinação em 29 locais
COVID-19

Vacinação ocorre em

29 pontos da Capital

e testagem acontece

no bairro Goiá,

região Oeste de

Goiânia 
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Alzenar Abreu

A crise hídrica causada
pela forte estiagem em Goiás
já chegou às torneiras da po-
pulação de oito cidades. São
Luiz do Norte, Goianésia, São
Luís de Montes Belos, Crixás,
Anápolis, além de Senador Ca-
nedo, Abadiânia e Caldas No-
vas já enfrentam falta de água
ou rodízio de abastecimento.
Os reservatórios que abaste-
cem o Estado estão bem abai-
xo da capacidade. Com os ín-
dices em níveis preocupantes,
a previsão é que se tenha me-
nos água nas torneiras. 

Destas, Senador Canedo,
Abadiânia e Caldas Novas não
são atendidas pela Companhia
de Saneamento de Goiás S/A
(Saneago) e possuem serviço
próprio de cada município e
também estão com revezamen-
to do sistema de abastecimento. 

Em nota, a Saneago infor-
ma que a vazão dos manan-
ciais goianos está em níveis
drásticos e que até o momen-
to apenas as cidades de Cri-
xás, Goianésia, São Luiz dos
Montes Belos e São Luiz do
Norte, atendidas pela empre-
sa, estão com racionamento
de água. A empresa divulgou
em seu site quais bairros so-
frem revezamento. A Saneago
não apontou outras possíveis
cidades que podem entrar no
mesmo estado crítico.

Em Anápolis há relatos
também de torneiras secas,
mas segundo a assessoria do
órgão, os casos na cidade são

pontuais e o sistema de abas-
tecimento global está funcio-
nando em perfeitas condições.

Segundo a Saneago, o pe-
ríodo de estiagem demanda
cuidados, e que o país en-
frenta em 2021 a maior es-
tiagem dos últimos 100 anos.

Emergência
A Companhia faz alerta de

que a emergência hídrica tam-
bém afeta outros estados da
Região Centro-Sul do País (in-

cluindo Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, São Paulo e Pa-
raná); conforme documento
emitido pelo Sistema Nacional
de Meteorologia (SNM), junto
a órgãos de meteorologia fe-
derais e ao Centro Nacional
de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais (Cemaden).

Aos goianos, a empresa sa-
lienta que no período de es-
tiagem façam uso consciente
das reservas domiciliares de
água tratada. Não desperdicem

e informem a Companhia caso
verifiquem vazamentos nas
ruas e calçadas, para que os
técnicos possam efetuar o con-
serto o mais rápido possível.

A nota também ressalta, in-
clusive, sobre a importância
da manutenção das caixas
d'água, que auxiliam na reser-
va domiciliar. Por meio desses
reservatórios, é possível que,
em caso de eventuais inter-
rupções no sistema, não haja
desabastecimento nos imóveis.
Além disso, as caixas d´água
minimizam a pressão hidráu-
lica que entra nas casas, o que
evita sobrecargas nas tubula-
ções. “Até que o período de
chuvas retorne, o uso de água
tratada deve ser apenas para
o essencial”, diz a empresa.

Calamidade em Caldas
Cidade turística, que de-

pende das fontes de águas
quentes para manter a prin-
cipal atividade econômica lo-

cal, Caldas Novas entrou em
calamidade pública decretada
pela falta de água, desde o
último dia 14. A medida é vá-
lida por 90 dias.

A população fica com ser-
viço suspenso das 10h às 22h,
em dias pares e dias ímpares.
O abastecimento de Caldas
Novas fica por conta do De-
partamento Municipal de
Água e Esgoto (Demae).

Sem chuvas, o Ribeirão Pi-
rapitinga, que abastece a cap-
tação e tratamento de água
do município, está sofrendo
com os baixos níveis nos re-
servatórios. O prefeito de Cal-
das Novas, Kleber Marra, não
descarta a possibilidade de
um colapso no abastecimento
de água potável.

Segundo ele, a falta de e
investimento de infraestrutura
para abastecimento da cidade
há mais de 20 anos, piorou,
ainda mais, o caos eminente.
(Especial para O Hoje)

Caldas Novas
entrou em
calamidade pública
decretada pela
falta de água desde
o último dia 14

A Saneago informa que a vazão dos mananciais goianos está em níveis drásticos

Oito cidades goianas enfrentam
rodízio ou falta de água

PrinciPais dicas Para economizar água

l diminua o tempo no chuveiro
para cerca de cinco minutos

l evite lavar calçadas. Quando
for limpar a calçada e o quin-
tal, utilize uma vassoura para
tirar as folhas, poeira e sedi-
mentos maiores

l utilize a máquina de lavar na
capacidade máxima. e se pos-
sível, utilize-a com menos fre-

quência
l use balde para lavar o carro. a

mangueira gera um desperdí-
cio de 300 litros de água a
cada 10 minutos

l uma boa prática para econo-
mizar água ao lavar a louça é
retirar os restos de comida dos
pratos, talheres e panelas
antes de lavar



ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 202112 n MUNDO

Alunas da escola secun-
dária foram excluídas do
retorno às aulas no Afega-
nistão neste sábado (18/09),
depois que o novo governo
liderado pelo Talibã orde-
nou que apenas meninos
e professores homens vol-
tassem às salas de aula.

"Todos os professores e
alunos do sexo masculino
devem comparecer às suas
instituições de ensino", afir-
mou um comunicado do
Ministério da Educação afe-
gão, pouco antes do início
das aulas neste sábado. A
nota, divulgada na sexta-
feira, não faz qualquer men-
ção a professoras e alunas.

As escolas secundárias,
frequentadas geralmente
por estudantes de 13 a 18
anos, costumam ser segre-
gadas por sexo no Afega-
nistão. Ao longo da pande-
mia de covid-19, as insti-
tuições enfrentaram repe-
tidos fechamentos, e as au-
las estavam totalmente sus-
pensas desde que o Talibã
tomou o poder em agosto.

O grupo fundamentalis-
ta islâmico havia prometi-
do um governo mais bran-
do que seu regime repres-
sivo na década de 1990,
quando mulheres eram em
grande parte proibidas de
estudar e trabalhar. Mas
agora, o mais recente co-
municado sobre a reaber-

tura das escolas secundá-
rias elevou os temores so-
bre as ameaças aos direitos
das mulheres no país.

Desde que uma invasão
liderada pelos Estados Uni-
dos derrubou o regime ta-
libã em 2001, um progres-
so significativo foi feito na
educação de meninas e
mulheres, com o número
de escolas triplicando e a
alfabetização feminina
quase dobrando para 30%
– embora essa mudança
tenha sido amplamente li-
mitada às cidades, excluin-
do as zonas rurais.

As Nações Unidas dis-
seram estar "profunda-
mente preocupadas" com
o futuro da escolaridade
feminina no Afeganistão.

As escolas primárias já
foram reabertas no país,
com meninos e meninas
frequentando classes sepa-
radas e algumas professoras
retornando ao trabalho.

"As meninas estudam
de manhã, e os meninos
estudam à tarde", contou
uma professora de uma
escola particular em Cabul,
que antes do Talibã tinha
classes mistas. 

O novo regime talibã
também permitiu que as
mulheres frequentem uni-
versidades privadas, embo-
ra com fortes restrições às
suas roupas e movimentos.

Garotas são excluídas de
volta às aulas no Afeganistão

ORDEM TALIBÃ

Portugal passou a reconhe-
cer os certificados de vacina-
ção e recuperação emitidos
por outros países. Com a me-
dida, até o dia 30 de setembro
passa a ser permitida a en-
trada naquele país, "para efei-
tos de viagens não essenciais,
sob reserva de confirmação
de reciprocidade", de cidadãos
detentores de certificados de
vacinação ou recuperação.

Na prática, a medida sig-
nifica que deixa de ser obri-
gatória a apresentação de tes-
tes negativos apenas na che-
gada de turistas aos aeropor-
tos portugueses. A dispensa
de testes não se aplica a ati-
vidades culturais e gastronô-
micas em Portugal, onde são
obrigatórios, como restauran-
tes nos finais de semana ou
hospedagem em hotéis.

O Brasil e os Estados Unidos
estão na lista, mas a autoriza-
ção vale apenas para as vacinas
reconhecidas pela Agência Eu-
ropeia do Medicamento (EMA)
da União Européia: Janssen,
AstraZeneca, Moderna e Pfizer.
No caso brasileiro, a CoronaVac
não foi autorizada pelo órgão
de controle sanitário europeu.

Testagem
A testagem também conti-

nua sendo alternativa na che-
gada em Portugal para aqueles
sem certificado válido. São acei-
tos testes negativos PCR ou rá-
pido de antígenos feitos 72 ou
48 horas antes do embarque.

Os testes precisam obri-
gatoriamente ser os que cons-
tam na lista de aprovação do
Comitê de Segurança da Saú-
de da União Europeia. As in-
formações devem indicar
identificação do viajante, tipo
e nome do teste, fabricante,
data, hora e local do recolhi-
mento, resultado, entidade
emissora e número de auten-
ticação. Sem estas especifica-
ções, um novo teste, pago pelo
passageiro, deverá ser reali-

zado no aeroporto, onde per-
manecerá até o resultado.

Cruzeiros
A nova regra, válida tam-

bém para passageiros de cru-
zeiros e atrelada à renovação
quinzenal dos voos de turismo,
vigora até 30 de setembro e
pode ser prorrogada ou revo-
gada de acordo com a situação
da pandemia de coronavírus.

Outros países que também
tiveram o reconhecimento
dos certificados de vacinação
desde que haja reciprocidade
são Arábia Saudita, Austrália,
Bósnia-Herzegovina, Canadá,
Coreia do Sul, Jordânia, Nova
Zelândia, Qatar, República da

Moldova, República Popular
da China, Singapura, Ucrânia,
Uruguai, Hong Kong, Macau
e Taiwan.

Os certificados desses paí-
ses devem incluir os nomes
dos titulares, data de nasci-
mento, a vacina tomada e nú-
mero de doses, além da data
de vacinação e a data da últi-
ma dose administrada. Tam-
bém há necessidade de de-
clarar o país em que a vacina
foi administrada e a entidade
emitente do certificado.

Quarentena
No caso de cidadãos pro-

cedentes da África do Sul, Ín-
dia e Nepal continua a exi-

gência de "um período de iso-
lamento profilático de 14 dias,
no domicílio ou em local in-
dicado pelas autoridades de
saúde" de Portugal.

Competições
O governo português tam-

bém listou as competições
desportivas profissionais in-
ternacionais que estão dis-
pensadas "do cumprimento
do dever de confinamento ob-
rigatório, independentemente
da origem dos respectivos par-
ticipantes".A lista traz os jogos
da Liga dos Campeões do Ben-
fica e do Porto e a partida da
Liga Europa da equipe do
Sporting, de Braga. (ABr)

Medida que
desobriga a
apresentação de
testes negativos na
chegada de turistas
aos aeroportos
portugueses,
entrou em vigor
neste sábado

Portugal reconhece certificados
de vacinação emitidos pelo Brasil

Em Portugal 1.061.371 infecções e 17.902 mortes relacionadas ao coronavírus foram registradas desde o início da pandemia

A missão Inspiration4, a
primeira totalmente civil a
subir ao espaço, chegou ao
fim ontem (19/09), quando a
cápsula Dragon, da empresa
privada SpaceX, pousou com
sucesso no Oceano Atlântico,
ao largo da costa da Flórida,
nos EUA, após três dias orbi-
tando a Terra.

A Dragon chegou quase
na hora programada, 19h07
(horário local, 20h07 de Bra-
sília), com os quatro tripu-
lantes a bordo, que foram ao
espaço pela primeira vez na
vida. Esta foi a primeira equi-
pe a orbitar a Terra sem um
astronauta profissional —
marcando assim um novo ca-
pítulo no turismo espacial.

"Foi uma grande jornada
para nós e estamos apenas co-
meçando", disse o comandante
da missão, Jared Isaacman, se-
gundos após a cápsula atingir
as águas do Atlântico com o
apoio de quatro paraquedas.

A Inspiration4 encerrou
desta forma uma viagem de
três dias, viajando a uma ve-
locidade de 28.160 quilôme-
tros por hora, o que lhe per-
mitiu dar uma volta no pla-
neta a cada 90 minutos.

Nesses dias, a cápsula Dra-
gon atingiu uma altura de
cerca de 575 quilômetros da
Terra, mais do que as missões

da Estação Espacial Interna-
cional (ISS) e do telescópio
espacial Hubble.

Tripulação civil
Além de Isaacman, a mis-

são incluiu a assistente mé-
dica Hayley Arceneaux, de 29
anos, sobrevivente de câncer
e a mais jovem americana a
chegar ao espaço, assim como
o engenheiro aeroespacial
Chris Sembroski, de 41 anos,
e a professora universitária
Sian Proctor, de 51 anos, a
quarta mulher afro-america-
na a chegar ao espaço. 

Os membros da missão es-
tudaram o comportamento
do corpo humano no espaço,
além de observar o planeta
de uma cúpula na ponta do
Dragon, que oferecia vistas

de 360 graus.
A missão também busca

arrecadar 200 milhões de dó-
lares para o St. Jude Chil-
dren's Hospital, em Memphis,
no estado americano do Ten-
nessee, especializado em tra-
tamento de câncer.

Em uma transmissão ao
vivo com os pacientes, Hayley
Arceneaux mostrou a eles
como era a cápsula enquanto
flutuava, mas especialmente
a bela vista da Terra que os
quatro civis tinham da enor-
me janela na cúpula da nave.

O bilionário Isaacman fi-
nanciou os ingressos dos ou-
tros membros da equipe e
também iniciou a campanha
de arrecadação de fundos
com uma doação de 100 mi-
lhões de dólares.

SpaceX conclui missão
após três dias no espaço

VOLTA AO MUNDO

Nave pousa no Atlântico sustentada por quatro paraquedas



Elysia Cardoso 

Nem sempre as coisas saem como o
esperado e obstáculos podem aparecer
no caminho, mas há sempre a certeza
de que, sim, os desafios existem para
serem superados. Com uma mensagem
que deve ficar no repeat da vida e das
playlists nas plataformas digitais, 'Born
To Kill' é o novo lançamento de Bhaskar,
Alok e Tom Enzy. 

Lançada pelo Austro, selo de música
eletrônica da Som Livre, a track dos ir-
mãos Bhaskar e Alok em colaboração
com o também DJ e produtor português
aposta no sentimento de superação e
de fortalecimento da autoestima, refor-
çando a ideia de que é preciso acreditar
em nossa grandeza para vencer as ba-
talhas do dia a dia.

Para Bhaskar, a maior expectativa
é que 'Born To Kill' traga coisas boas
para quem a ouve, independente de
ser um sucesso. "Ela tem uma mensa-
gem forte e nós gostamos muito de
transmitir essa ideia motivacional. Fiz
muito isso com a série de vídeos ‘Cartas
para o Jovem DJ’. Então, nós três pen-
samos que, independente de ser um
sucesso ou não, pelo menos tentamos
levar algo bom para as pessoas. Se po-
demos motivar alguém, então com cer-
teza vamos fazer!", revela.

Com uma sonoridade super fresh,
que remete a lugares futurísticos, a
capa da faixa foi desenvolvida por meio
de uma ilustração dos três artistas, ves-
tidos como se estivessem prontas para
a guerra. Atingindo o público com um
título provocativo e uma arte curiosa, a
track contempla três DJs e produtores
muito parecidos, que começaram suas
carreiras na música ainda muito jovens
e que, com certeza, nasceram para isso.

A colaboração surgiu a partir de
Tom, que entrou em contato com Bhas-
kar via Instagram e enviou algumas
ideias. Ao ouvir, o brasileiro mostrou o
potencial da música para o irmão, Alok,
que na hora sugeriu o trabalho em par-
ceria. A partir daí, a sonoridade parecida
de Bhaskar e Tom se encaixou com a
identidade de Alok de maneira fácil.

O resultado é uma faixa que não en-
tra em uma definição fechada dentro
das vertentes. "Para mim, é uma música
híbrida, que pode se enquadrar em vá-
rios lugares e que atende diferentes pú-
blicos, o que acho muito legal, na ver-
dade. Ela tem um leque grande e uma
pegada que pode entrar em sets de DJs
de vários estilos", considera Bhaskar.

'Born To Kill' é a quinta colabora-
ção dos irmãos, que já lançaram 'Fue-
go' (mais de 250 milhões de plays),
'This City', 'Bella Ciao' e 'Killed By
the City' (com quase 25 milhões de
transmissões).

Sobre o Austro Music
O Austro Music chegou ao mercado

em 2016 com o objetivo de fortalecer
a cena da música eletrônica brasileira,
adaptando à realidade do país o mo-
delo de negócios já usado na Europa
e nos EUA. O selo contempla diversos
estilos musicais dentro da música ele-
trônica e conta com Bhaskar, MOJJO,
Ralk e Sam Hara em seu cast. Além da
contratação de artistas de represen-
tatividade no meio, o Austro também
projeta novos talentos no mercado e
atua em outras duas frentes: licencia-
mento de conteúdo nacional e inter-
nacional. (Especial para O Hoje) 

Com mensagem de
superação, Bhaskar,
Alok e Tom Enzy
mostram que nasceram
para a música no single
'Born To Kill'
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Lançamento
traz
sonoridade
fresh
remetendo a
lugares
futurísticos

Sonoridade futurística



De vendedor
de sacolas a fun-
dador de um gru-
po multimilioná-
rio. O empresário
serial José Paulo
Pereira Silva com-
partilha experiên-
cias, obstáculos e
estratégias que o
levaram a ser um
dos maiores cases
de sucesso nas di-
versas áreas que
empreendeu. ‘Li-
ções para você
construir negócios
exponenciais’ che-
ga como o título
de estreia da Ideal
Books, editora do
Grupo Ideal
Trends.

As característi-
cas mais requisita-
das pelo mercado para se tor-
nar um profissional de alto
valor; as habilidades funda-
mentais de um líder; as ati-
tudes de um empresário se-
rial; os pilares do negócio
ideal. José Paulo aponta téc-
nicas conceituadas e neces-
sárias para uma gestão de
sucesso, tomando por exem-
plo erros e acertos ao longo
da trajetória iniciada em 1995,
então com 21 anos.

Paulista, radicado em Or-
lando (EUA) e autor de outros
20 livros, também dedica par-

te das 352 páginas a questões
essenciais não apenas para
os negócios, mas para a gran-
deza de um homem. São va-
lores como integridade, dis-
ciplina e a liderança pelo
exemplo, uma prática que
rompe com o conceito tradi-
cional de hierarquia e per-

mite inspirar profis-
sionais a se tornarem
líderes e empresários
exponenciais.

“Não construo em-
presas para vender.
(...) Minha missão é
ajudar pessoas a se
desenvolverem, então
dividido a empresa
com quem me ajudou
a construí-la, pois
essa é a melhor forma
de fortalecer o negó-
cio, as pessoas envol-
vidas e, consequen-
temente, a socieda-
de.” (Lições para você
construir negócios ex-
ponenciais, p. 93)

O autor
José Paulo Perei-

ra Silva é graduado
em Engenharia de

Produção, Mestre e Doutor
em Administração de em-
presas e Pós-Doutor em Re-
lações Internacionais pela
Florida Christian Univer-
sity (FCU/USA). É presiden-
te e fundador do Grupo
Ideal Trends, atualmente
com 25 empresas em 30
países e projetos de cres-
cimento exponencial. For-

mou centenas de em-
preendedores e tor-
nou colaboradores

seus sócios. “Dividir
é multiplicar!”.

Paulista, radicado em
Orlando (EUA), José Paulo
Pereira Silva é também
autor de outros 20 livros
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Malhação - Sonhos 
Pedro se declara e convence

Karina a beijá-lo. Wallace pede
para fazer parte da academia
de lobão e Nat avisa a Heide-
guer. Karina percebe a arma-
ção de Pedro e vai embora fu-
riosa. João conta para Karina
sobre a gravidez de Dandara.
marcelo apoia Pedro. Karina
chora ao observar Gael com
Dandara e Bianca. Gael implora
para Karina ficar com ele. Hei-
deguer consegue fazer com
que lobão aceite Wallace.

Nos Tempos do Imperador
Germana e licurgo sofrem

um acidente. leopoldina pro-
voca luísa. Tonico e Borges
selam uma parceria. samuel
decide se tornar engenheiro,
e Pedro afirma que o ajudará.
Guebo reprova a decisão de
samuel de abandonar a mú-
sica. lupita seduz Batista em
troca de dinheiro e faz um
acordo com Borges. luísa co-
menta com Pedro sobre sua
desconfiança com leopoldina.
Passam-se alguns anos. 

Coração Indomável 
maricruz pensa que se per-

doar otávio, talvez ele não se
case mais com simone. otávio
chega a Fazenda e simone vê
sua camisa manchada. mari-
cruz diz a José Antonio que
não será necessário que ele a
acompanhe ao casamento de
otávio. maricruz diz a José An-
tonio que irá ao casamento
apenas com lupita. simone
pede a miguel que a considere
como uma irmã. maricruz che-
ga a fazenda de simone.

Gênesis
sheshi tem uma triste des-

pedida. José recebe uma pro-
posta de Potifar, enquanto o
faraó pressiona o eunuco.
Judá encontra muriel.Kamesha
tenta se explicar para o faraó.
uma festa agita o palácio.
José é surpreendido por Ase-
nate. sheshi sofre com a ati-
tude de Kamesha.muriel e
Judá se aproximam ainda
mais. Neferíades se surpreen-
de com as palavras de José e
tem um sonho com ele. 

Império
maria marta se desespera

com a revelação de João lucas.
Cristina vai ao apartamento
de maria isis. maria marta de-
sabafa com João lucas sobre
a possibilidade de José Alfredo
estar vivo. Cristina conta a
José Alfredo que maria marta
quer se encontrar com ele.
José Alfredo revela a Cristina
que maurílio não é filho de
sebastião Ferreira e que pre-
cisa descobrir quem está por
trás do plano de maurílio. 

RESUMO
t

De NoVelAs

Pertencimento
e existência
Com projeto novo, a banda Tuyo integra
disco e audiovisual para apresentar
duas músicas em uma versão deluxe

Lanna Oliveira

Lio, Lay e Machado for-
mam a banda Tuyo, que
agora apresenta a versão
deluxe do segundo disco
de estúdio ‘Chegamos So-
zinhos em Casa’. O projeto
lançado em maio e dividido
em dois volumes tem como
objetivo apresentar a indi-
vidualidade de cada um do
grupo, de forma que seus
processos particulares fos-
sem escancarados com de-
talhes. O grupo percorreu
por caminhos que levaram
à reflexão de pertencimen-
to e da existência. O novo
trabalho ganha a música
inédita ‘Abismo’ e uma
nova versão para ‘Toda Vez
Que eu Chego Em Casa’. 

A banda apresentou no
mesmo dia da chegada da
versão deluxe, o lançamen-
to do primeiro episódio da
série ‘Chegamos Sozinhos
em Casa – Fragmentos’. Tra-
ta-se de registros documen-
tais e musicados que bus-
cam mostrar a atmosfera
das canções tocadas ao vivo.
Com lançamentos semanais,
sempre às quintas-feiras,
com um red carpet para
um bate-papo, no canal de
YouTube da Tuyo. O projeto
audiovisual vem para com-
plementar essa mostra do
universo intimo da banda.

“Ao longo do processo
fomos entregando trechos
do nosso mapa, fomos nos
expondo, porque ele é um
trabalho íntimo. A versão
deluxe é como uma última
peça que se encaixa", reflete
Lio. "A faixa 'Abismo' ficou
inédita para esse momento
de conclusão. Ao mesmo
tempo em que ela é tão
dura, acho que talvez ela
seja a mais desarmada das
canções dessa sequência",
ela analisa. Além de ‘Abis-
mo’, que tem produção de
Lucs Romero, o disco deluxe
traz uma nova versão para
‘Toda Vez Que eu Chego Em
Casa’, que ressurge com as
participações de Jonathan
Ferr e Kamau. 

Já a série documental
musicada, a Tuyo costura
as narrativas das dezoito
faixas que compõem os dois
volumes do disco. “Cada
show é um feitiço, um bo-
rogodó, um elemento que
tem muito a ver também
com as pessoas, elas sempre
oferecem coisas diferentes
pra nós e é muito da energia
do público que mobiliza o
artista no palco. A ideia da
série foi muito pautada nes-
sa questão do espetáculo,
de como é que a gente con-
segue replicar, de alguma
forma, um pouco do que
sentimos quando tá ao
vivo”, resume Lio.

O ‘Chegamos Sozinhos
em Casa’ foi selecionado
pelo programa Natura Mu-
sical, ao lado de nomes
como Linn da Quebrada,
Bia Ferreira, Juçara Marçal,
Kunumi MC, Rico Dalasam.
“Natura Musical sempre
acreditou na força da mú-
sica para mobilizar as pes-
soas. Para refletir esse pro-
pósito e dar espaço à dife-
rentes vozes, a plataforma
apoia artistas, bandas e pro-
jetos de fomento à cena ca-
pazes de amplificar debates
como a diversidade, a sus-
tentabilidade e o impacto
positivo na sociedade”, afir-
ma Fernanda Paiva, Head
of Global Cultural Branding.

Tuyo é uma banda bra-
sileira formada em Curitiba,
em 2016. Formada por Jean
Machado e pelas irmãs Li-
lian e Layane Soares, ex-
integrantes da banda Simo-
nami. O trio traz uma mis-
tura de elementos sintéticos
somados ao folk e ao soul.
Em 2017 lançaram o EP ‘Pra
Doer’ e em 2018 o disco ‘Pra
Curar’. Possuem parcerias
com nomes como Baco Exu
do Blues, Lucas Silveira da
banda Fresno, Rael e Terno
Rei. Ela foi eleita pelo The
New York Times como des-
taque do Festival SXSW 2021
e agora segue trabalhando
no novo projeto (Lanna Oli-
veira é estagiária do jor-
nal O Hoje)

O projeto ‘Chegamos Sozinhos em Casa’ 
desnuda os integrantes da banda A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
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LIVRARIA
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Como construir os 
valores de uma empresa?
CEO de grupo empresarial publica livro com lições que orientam
profissionais e líderes a criar uma cultura de larga escala
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O mercado de shows e
eventos começa a se movi-
mentar no Brasil, apesar das
restrições e dos protocolos
ainda impostos pela pande-
mia do Coronavírus. Já é pos-
sível ver a programação de
shows e de grandes festivais,
como o Rock in Rio e o Lolla-
palooza, anunciados para
2022. Diante da esperança
pela volta desse mercado, que
se dará a partir do avanço da
vacinação no País, o Ecad (Es-
critório Central de Arrecada-
ção e Distribuição) lança mais
uma edição do relatório ‘O
que o Brasil ouve’ e, desta
vez, com dados que mostram
o impacto da pandemia no
mercado de shows e eventos.

O estudo revela os efeitos
da Covid-19 na arrecadação
e distribuição de direitos au-
torais de compositores e ar-
tistas, que não conseguiram
mais subir aos palcos e nem
fazer suas apresentações
diante do público desde o
ano passado. Foram coletados

dados dos anos de 2021, 2020
e 2019, que apontam o que
aconteceu neste mercado a
partir da paralisação dos
eventos em todo o país.  Nos
seis primeiros meses de 2021,
por exemplo, o segmento de
shows sofreu um forte im-
pacto, apresentando uma
queda significativa de mais
de 75% no valor do repasse
na distribuição de direitos
autorais em comparação com
o primeiro semestre de 2020.

Durante todo o ano de
2020, a quantidade de shows

e eventos realizados no país
apresentou uma queda de
mais de 80% comparado a
2019, quando foram registra-
dos mais de 83 mil espetácu-
los e eventos por todo o país.
No ano passado, foram ape-
nas 15 mil apresentações,
com a grande maioria reali-
zada ainda no primeiro tri-
mestre, antes de decretada a
pandemia.

“O segmento de Shows e
Eventos é muito importante
para os compositores e artis-
tas no Brasil. Esse foi um dos

segmentos que mais sofreu e
é o que mais depende do
avanço da vacinação e da
imunização da população
porque promove eventos e
atividades que reúnem as
pessoas e a música. A expec-
tativa de todos na indústria
da música é que haja segu-
rança para a volta dos shows
e a retomada do setor”, disse
Isabel Amorim, superinten-
dente executiva do Ecad.

O documento também
apresenta dados sobre as re-
giões do país que mais reali-
zam shows até a suspensão
dos eventos, e as maiores
apresentações realizadas nos
últimos dois anos, além das
músicas mais tocadas em
shows e eventos realizados
em 2020 e em 2019. Essa foi
a segunda edição do relatório
“O que o Brasil ouve”, pro-
duzido pelo Ecad. O primeiro
foi lançado em março deste
ano, com informações sobre
a participação das mulheres
na música em todo o Brasil.

Ecad lança relatório com impacto da
pandemia no mercado de shows e eventos

Esporte gratuito
sesc Go oferece ativida-

des esportivas gratuitas du-
rante a semana moVe e
hoje (20) é a vez do chal-
lenge 'Na ponta do Pé' e da
aula de Yoga. o sesc Goiás
preparou uma semana in-
teira de atividades para todo
mundo se movimentar. É a
semana latino-Americana
de esporte e Atividade Física
- semana moVe, uma cam-
panha que ocorre em toda
América-latina e tem por
objetivo ressaltar os bene-
fícios de manter um estilo
de vida mais ativo por meio
da prática regular de ativi-
dades físico-esportivas. As
atividades são gratuitas, o
challenge pelo YouTube e
aula via Zoom, às 7h30. mais
informações pelo site ses-
cgo.com.br. Quando: segun-
da-feira (20). onde: youtu-
be.com/sescgo e Zoom.

Entrevistado paraolímpico
Após a melhor participa-

ção do Brasil nos Jogos Pa-
ralímpicos, na edição de To-

kyo 2020, o programa ‘sem
Censura’ recebe o atleta Wen-
dell Belarmino, medalhista
de ouro na natação. A jorna-
lista e mediadora marina ma-
chado, conversa com o na-
dador nesta segunda-feira
(20), ao vivo, a partir de
21h30 na TV Brasil. Na pauta,
os treinamentos e competi-
ções do nadador no Brasil e
no exterior. os debatedores
convidados desta edição, são
Gustavo Cunha, jornalista es-
portivo, e maíra Nunes, jor-
nalista do Correio Braziliense.
Quando: segunda-feira (20).

onde: TV Brasil. Horário:
21h30.

Inscrições abertas
Ainda estão abertas as

inscrições para a progra-
mação virtual dos cursos
do Centro de música do
sesc são Paulo. o processo
de inscrição começou no
dia 14 e engloba atividades
para todos os públicos, de
iniciantes (com ou sem ins-
trumento), a músicos que
desejam expandir seus co-
nhecimentos. A programa-
ção é composta também

por lives, série de vídeos e
vivências. entre cursos pa-
gos (inscrição até R$50) e
ações gratuitas totalizam
mais de 20 atividades, todas
ministradas por educadores
do sesc são Paulo e/ou por
profissionais da área. Para
maiores detalhes, acesse:
m.sescsp.org.br. Quando:
segunda-feira (20). onde:
m.sescsp.org.br.

Congresso online
o Congresso e-socialize,

iniciativa do Colégio santo
Américo para o comparti-
lhamento de boas práticas
de ensino com educadores
de escolas públicas e priva-
das de todo o País, ocorre a
partir desta segunda-feira
(20) e segue até o dia 25 de
setembro, no formato onli-
ne. Na edição 2021 os pai-
néis têm discussões sobre
temas como métodos de
avaliações, bullying, Novo
ensino médio, desafios so-
cioemocionais, tecnologia,
bilinguismo, entre outros.
Quando: Até 25 de setem-
bro. onde: pwa.fabapp.com.

Sesc GO oferece uma aula de Yoga gratuitamente hoje (20)

O relatório completo pode ser consultado no site do Ecad
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Gabi Martins posta novas
fotos de biquíni e Tierry
destaca beleza da namo-
rada

Gabi martins roubou a
cena ao publicar novas fotos
de biquíni fio-dental nas
maldivas, para onde viajou
com o o namorado, Tierry.
o casal se hospedou em um
resort de luxo, com diárias
de R$ 7 mil, e a artista tem
dividido alguns registros dos
dias de descanso no local
paradisíaco.Tierry reagiu ao
ensaio da ex-BBB. "Que mu-
lher", babou o músico. Gabi
exibiu a barriga sarada e
empinou o bumbum en-
quanto posava no mar cris-
talino das ilhas. "Vivendo
no paraíso", legendou. (Pa-
trícia Dias, Purepeople)

'A Fazenda 13': Gui Araújo
lamenta ter traído Gabi
Brandt. 'Era um relaciona-
mento maravilhoso'

Confinado em 'A Fazenda
13', Gui Araújo abriu o jogo
sobre o fim do relaciona-
mento com a influencer Gabi
Brandt."eu saí do reality (De
Férias Com o ex) de casal.
Todo mundo achava que era
um relacionamento maravi-
lhoso... e era. só que eu co-

mecei com trabalho, viagem,
cinco dias de carnaval em
salvador? Aí um dia vazaram
uma imagem com uma me-
nina", explicou o primeiro
Fazendeiro da temporada
do programa.(Patrícia Dias,
Purepeople)

Neymar reage à notícia de

gravidez da mulher de
Hulk, Camila Ângelo

Hulk Paraíba, atacante do
Atlético-mG, anunciou que
vai ser pai mais uma vez.Nos
comentários das publicações,
amigos comemoraram a no-
tícia. "Parabéns, brabo", es-
creveu Tierry. "Parabéns pra
você, mano", acrescentou

Naldo Benny. "Hulkizinho na
área", vibrou Neymar Jr. Hulk
tem três filhos, de 6, 11 e 13
anos, com a ex-mulher iran
ngelo, tia de Camila. eles fo-
ram casados por 12 anos,
até que ele anunciou que
estava namorando com a so-
brinha dela.(Patrícia Dias,
Purepeople) 

CELEBRIDADES

Virgínia Fonseca anunciou
que o pai, Mário Serrão, morreu
neste domingo (19) e fez uma
singela despedida. O empresário,
de 72 anos, passou mais de um
mês internado em um hospital
de Goiânia com uma grave pneu-
monia, mas chegou a receber
alta.Ao longo da semana, Virgí-
nia contou que Mário precisou
ser internado novamente e disse
que as notícias não eram boas.
"Eu vou te amar pra sempre
pai! Pra sempre! Descanse em
paz, eu sei que você está ao lado
de Deus olhando por nós. Obri-
gada por tudo que fez por mim,
você vai estar presente pra sem-
pre em meu coração!", afirmou.
(Patrícia Dias, Purepeople)

Morte do pai de Virgínia Fonseca 
é lamentada por influencer

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia traz uma energia de or-
ganização, então é preciso cuidar
de alguma papelada. Novidades
podem surgir. Bom dia para bus-
car trabalho. Você pode receber
a resposta também de alguma
entrevista já realizada. existem
boas perspectivas de realização
bem-sucedida do seu trabalho.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

seu dia traz necessidade de
decisão. As dúvidas podem trazer
uma certa paralisia. Cuidado com
o excesso de diversão. os amigos
podem ser uma fonte de alegria
e renovação. mantenha seus pla-
nos em mente, para que consiga
seguir realizando suas ideias.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

As parcerias estão presentes
no seu dia. Pode ser um dia de
realização e de algumas ajudas
que chegam para te salvar. o
amor e a família estão potenciali-
zados. mantenha seus compro-
missos em dia. organização e
foco serão necessários.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o amor está no ar. o dia pode
trazer muitas sensibilidade e sen-
timentos de amor com a vida. o
dia pode trazer pessoas novas e
boas conversas que ampliam sua
visão das coisas. Bom dia para
estudar ou buscar renovar a vida.
Passeios podem acontecer.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia tem ação e muito movi-
mento. Você pode iniciar algo que
queria sem tanto medo, justa-
mente porque está vendo os riscos
e sabe como superá-los. só tome
cuidado com a impulsividade. Ter
paciência é o desafio no dia de
hoje. Você pode estar com muita
energia e pode acabar passando
por cima das pessoas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o seu dia pode ter uma ener-
gia de liberdade, e isso pode ser
um problema para as relações,
caso existam críticas ou cobranças.
Você pode não querer lidar com
esse tipo de energia. Agora as re-
lações que estão fluindo com boa
confiança, então tendem a ser
elevadas neste dia.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

É um dia produtivo, mas você
pode ter um dia cheio de trabalho
e com muito pouca atenção à sua
saúde. A raiva pode estar presente
no seu dia, então tome cuidado
com brigas. o ciúme ou a inse-
gurança podem ser pontos ne-
gativos no seu dia, sabotando
suas relações. mantenha a sua
organização e evite excessos.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Pode ser um dia mais sosse-
gado e sem muitas interrupções.
Pode ser necessário cuidar da sua
saúde e ficar isolado, então pode
ser um dia mais solitário. Pode
ser um dia de bom aproveita-
mento nos estudos ou você pode
ter uma ideia criativa, com grande
potencial de ser realizada.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia tem uma energia de
desgaste, ainda que seja agitado.
Você pode acabar perdendo muita
energia. Cuidado com a desaten-
ção. Você pode errar no trabalho
ou pode perder alguma coisa im-
portante. Planeje bem o seu dia
e esteja atento.Cuide bem da sua
alimentação e do seu descanso.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia tem uma leveza e trans-
corre bem, ainda que seja agitado.
Você pode iniciar um curso novo
ou ter uma conversa renovadora
com alguém. Você pode fechar
um negócio e sofrer golpes, então
é importante se certificar de tudo
antes de se comprometer. Nem
tudo que reluz é ouro.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz bastante responsa-
bilidade. Você pode iniciar um
ciclo novo ou terminar um longo.
É preciso ter uma certa organiza-
ção, senão seu dia tende a ser
caótico. Tome cuidado com dores
no corpo. Vale a pena investigar
caso exista alguma dor física.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A lua Cheia no seu signo pode
trazer uma visão ampla das coisas,
uma mais estratégica. Tome cui-
dado com a impulsividade e com
o mau uso do seu dinheiro. É um
dia importante e que deve ser
usado para planejamento e para
ações mais conscientes, portanto
pensar antes de agir é indicado.



ESTREIAS

Escape Room 2 (escape Room:
Tournament of Champions,
2021, euA). Duração: 1h28min.
Direção: Adam Robitel. elenco:
Taylor Russell mcKenzie, logan
miller, Thomas Cocquerel. Gê-
nero: Terror, suspense. em es-
cape Room 2, trabalhar em
equipe é a única forma de en-
contrar pistas e resolver os mis-
térios para conseguirem esca-
par dos cômodos repletos de
armadilhas e, principalmente,
salvarem suas vidas. Cinemark
Flamboyant: 14h45, 17h10,
19h30, 21h50. Cinemark Pas-
seio das Águas: 13h50, 14h40,
16h30, 17h10, 18h50, 19h55,
21h10, 22h10. Cineflix Apare-
cida: 16h50, 19h20, 21h20. Ci-
neflix 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 cien-
tífica. 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. Dire-
ção: James Wan. elenco: Anna-
belle Wallis, maddie Hasson,
George Young. Gênero: Terror,
suspense. em maligno, madi-
son (Annabelle Wallis) passa a
ter sonhos aterrorizantes de
pessoas sendo brutalmente as-
sassinadas. ela acaba desco-
brindo que, na verdade, são
visões dos crimes enquanto
acontecem. Aos poucos, ela
percebe que esses assassinatos
estão conectados a uma enti-
dade do seu passado chamada
Gabriel. Para impedir a criatura,
madison precisará investigar
de onde ela surgiu e enfrentar
seus traumas de infância. Ci-
nemark Flamboyant: 18h35,
21h20, 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 14h35, 15h, 19h25,

22h05, 22h15. Kinoplex Goiânia:
20h50. Cineflix Aparecida:
19h20, 21h25. Cineflix 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
talento, decidindo acolhê-la
debaixo de suas asas. Ao
mesmo tempo em que Ally
ascende ao estrelato, Jackson
vive uma crise pessoal e pro-
fissional devido aos proble-
mas com o álcool. Cinemark
Flamboyant: 18h10.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez
Anéis (shang-Chi and the le-
gend of the Ten Rings, 2021,

euA). Duração: 2h12min. Di-
reção: Destin Daniel Cretton.
elenco: simu liu, Tony leung
Chiu-Wai, Awkwafina. Gênero:
Ação, fantasia. em shang-Chi
e a lenda dos Dez Anéis, acom-
panhamos a história de shang-
Chi (simu liu), um jovem chi-
nês que foi criado por seu pai
em reclusão para que pudesse
focar totalmente em ser um
mestre de artes marciais. en-
tretanto, quando ele tem a
chance de entrar em contato
com o resto do mundo pela
primeira vez, logo percebe que
seu pai não é o humanitário
que dizia ser, vendo-se obri-
gado a se rebelar e traçar o
seu próprio caminho. Cine-
mark Flamboyant: 14h35,
15h05, 15h30, 17h35, 17h55,
18h30, 20h35, 21h, 21h30.
Cinemark Passeio das Águas:
14h30, 15h, 15h05, 15h20,
17h15, 17h35, 17h40, 18h05,
18h10, 18h40, 20h20, 20h45,
20h50, 21h10, 21h40. Kino-
plex Goiânia: 14h30, 15h30,
17h20, 18h20, 20h10, 21h10.
Cineflix Aparecida: 16h35,
18h, 20h45, 21h10. Cineflix
Buriti: 16h10, 17h10, 18h50,
20h, 21h10.

After 3 - Depois do Desen-
contro (After We Fell, 2021,
euA). Duração: 1h39min. Dire-
ção: Castille landon. elenco:
Josephine langford, Hero Fien-
nes Tiffin, louise lombard. Gê-
nero: Drama, romance, erótico.
em After 3 - Depois do Desen-
contro, embora a história de
amor entre Tessa Young (Jo-
sephine langford) e Hardin
scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha
passado por muitas complica-
ções, desta vez o problema é
mais complexo do que nunca.
Agora que Tessa tomou uma
das decisões mais importantes
de sua vida, tudo mudou com-
pletamente. os segredos que
vêm à tona sobre suas famílias
colocam em risco seu relacio-
namento e seu futuro juntos.
embora a jovem saiba que Har-
din a ama, os dois estão cerca-
dos de ciúme, ódio e perdão.
será que o amor entre os dois
será o suficiente para manter
seu relacionamento? Cinemark
Flamboyant: 19h20. Cinemark
Passeio das Águas: 20h10,
20h30. Kinoplex Goiânia: 19h10.
Cineflix Buriti: 19h.

Patrulha Canina: O Filme
(Paw Patrol: The movie, 2021,
euA). Duração: 1h26min. Dire-
ção: Cal Brunker. elenco: iain
Armitage, 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
cidade 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 Goiânia:
14h50, 16h50, 18h50. Cineflix
Aparecida: 17h10, 19h10. Ci-
neflix Buriti: 16h20.

Em semana de estreia, filme ‘Reação em Cadeia’ sege em cartaz nos cinemas goianos 
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Lanna Oliveira

Curta musical brasileiro
ganhou o mundo, ‘Fantasma
Neon’ conquistou o Leopardo
de Ouro em Locarno e agora
tem passaporte confirmado
para San Sebastian e London
Film. Passando pelos maiores
festivais de cinema do mun-
do, a produção conta com a
direção de Leonardo Marti-
nelli e atuação de Dennis Pi-
nheiro. O ator se diz otimista
com os próximos eventos, in-
clusive com o Oscar, maior
evento cinematográfico. Com
um enredo tipicamente bra-
sileiro, o filme mostra como
se vive no País.

Após conquistar o Leopardo
de Ouro de melhor curta-me-
tragem em Locarno, o curta
musical ‘Fantasma Neon’, di-
rigido pelo carioca Leonardo
Martinelli, foi selecionado para
mais participar de mais dois
importantes festivais mundiais.
A produção, protagonizada por
Dennis Pinheiro, estreia nas
salas de cinema da 69º San Se-
bastián International Film Fes-
tival, na Espanha, a partir da
próxima terça-feira (21) na Se-
ção Nest, e no 65º BFI London
Film Festival, a partir de 6 de
outubro no Reino Unido.

O protagonista Dennis se
mostra motivado em entre-
vista. “Após o Leopardo de

Ouro, tenho fé de que pode-
mos ganhar outros festivais,
porque o filme está incrível.
O festival de San Sebastian
na Espanha faz parte do G7
dos grandes festivais do mun-
do”. Ele continua comentando
sobre o Oscar: “Além disso,
somos elegíveis ao Oscar, só
que a gente não tem dinheiro
pra fazer a campanha, mas
só em saber que nós somos
elegíveis e que temos grandes
festivais pela frente é uma
sensação de felicidade sem
explicação pra mim”.

O curta-metragem ‘Fantas-
ma Neon’ tem produção de
Rafael Teixeira e Ayssa Norek
e conta a história de João, in-
terpretado por Dennis Pinhei-
ro. Ele é um brasileiro que
trabalha todos os dias, e mes-
mo com a romantização do
trabalho, mostra que o povo
vive sem as mínimas condi-
ções que garantam ao cidadão
segurança física, emocional
ou financeira. “É sobre a bus-
ca pelo seu lugar no mundo,
trabalhando para realizar seu
maior sonho que é comprar
uma moto e conhecer o Bra-
sil”, diz o interprete do en-
tregador de app.

Além de Dennis, a produ-
ção conta com Silvero Pereira,
além de atores e dançarinos
de passinho, já que o filme
conta com partes de canto e

dança. ”Fiquei nervoso quan-
do soube que ia trabalhar
com o Silvero. Esse curta é
minha estreia no cinema e fi-
quei tenso em trabalhar com
alguém que fez tanto sucesso
recentemente em ‘Bacurau’.
Nos encontramos primeiro no
estúdio, e conversando com
ele fui ficando mais tranquilo.
Só de observar ele trabalhan-
do aprendi muito e espero
poder repetir a experiência
em breve, seja nas telas ou

no teatro”, ressalta Pinheiro.
No cinema esse é o primei-

ro trabalho do ator, mas o mi-
neiro de Aimorés, cidade do
interior leste de Minas Gerais,
é um nome bem conhecido
do teatro musical, ao todo já
fez 13 espetáculos. “Entre os
musicais que me marcaram
estão o ‘S’imbora o Musical -
A História de Wilson Simonal’,
meu primeiro trabalho pro-
fissional, com direção de Pe-
dro Bricio; ‘Merlin e Arthur’,

da Aventura Entretenimento,
onde tive a chance de traba-
lhar com muita gente incrível,
entre elas Vera Holtz, que sou
fã, entre outros”, completa.

Por dentro dos festivais
O Festival de San Sebastián

é um dos mais importantes
festivais de cinema do mun-
do, assim como um dos mais
antigos da Europa. Ao longo
da história, o festival foi ce-
nário de acontecimentos im-
portantes, como a estreia in-
ternacional de ‘Vertigo’ e de
‘Intriga Internacional’, ambos
de Alfred Hitchcock. Em meio
século de existência, o festival
proporcionou o descobrimen-
to de novos talentos, foi o pri-
meiro festival que participou
Roman Polanski, além de ter
impulsionado a carreira dos
diretores Francis Ford Cop-
pola e Pedro Almodóvar.

O Festival de Cinema de
Londres é o maior evento ci-
nematográfico público do Rei-
no Unido, com projeção de
mais de 300 longas-metra-
gens, documentários e cur-
tas-metragens de cerca de 50
países. O festival ocorre todos
os anos na segunda quinzena
de outubro, organizado pelo
Instituto de Cinema Britânico.
Apresenta o melhor do cine-
ma mundial para apoiar a
criatividade, a originalidade,
a visão e a imaginação e tam-
bém apresenta o melhor do
cinema internacional contem-
porâneo, tanto de cineastas
emergentes como os já esta-
belecidos. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

‘Fantasma Neon’ conquistou o Leopardo
de Ouro em Locarno e agora segue para
festivais em Londres e na Espanha

Dennis Pinheiro fala das premiações e do seu primeiro papel no cinema

Cinema brasileiro pelo mundo



Augusto Sobrinho

Criada em 2019, a Semana
Brasil 2021 foi pensada para
superar o baixo rendimento
da edição do ano anterior e
para fomentar o setor de co-
mércio e de varejo do Brasil.
No ranking de melhores de-
sempenhos estaduais do Ín-
dice Cielo do Varejo Ampliado
(ICVA), Goiás ocupa o quinta
lugar, com crescimento real
de 6,5% das vendas entre os
dias 3 e 13 de setembro.

Na capital e região metro-
politana, os consumidores pu-
deram encontrar descontos
de até 70%, entregas e servi-
ços de assistente de compras
gratuitos. Os shoppings Buriti
e Aparecida, Bougainville,
Passeio das Águas e Mega
Moda, incluindo o Park e o
Mini Moda,  aderiram à Se-
mana Brasil 2021 e anuncia-
ram corte dos preços na mes-
ma semana do evento.

Entretanto, as vendas fí-
sicas não foram o principal
destaque das vendas entre os
dias 3 e 13 de setembro. O
aumento dela foi de apenas
5,8% contra 12,7% no comér-
cio eletrônico, ou seja, pela

internet. Segundo a análise
da Cielo, o varejo total teve
crescimento de 6,4% quando
comparado com os dias equi-
valentes do evento em 2020.

Apesar das expectativas,
os resultados do varejo ainda
foram menores do que em
2019. O faturamento deste se-
tor foi 2,4% menor do que
no mesmo período do evento
antes da pandemia da Covid-
19. O presidente do Instituto
Brasileiro de Executivos de

Varejo, Claudio Felisoni de
Angelo, afirma que a Covid-
19 e a crise financeira são as
principais razões para o baixo
rendimento do evento.

"Muitas empresas opta-
ram por não entrar por uma
questão de segurança em re-
lação ao fornecimento dos
produtos e a compressão das
margens de lucro em um mo-
mento tão difícil. A Semana
do Brasil, para ser bem claro,
não pegou entre os brasilei-

ros. E, com a pandemia, ficou
ainda mais difícil o consu-
midor se ajustar a esse tipo
de iniciativa.", afirmou em
entrevista ao portal R7.com.

Porém, na contramão da
pandemia, a visão setorial da
Cielo mostrou que o Turismo
e o transporte apresentaram
crescimento de 48,8%. Este
segmento, que estava parado
há meses, voltou a aquecer
desde que iniciou a vacinação
contra Covid-19. A venda de
móveis e eletrodomésticos
cresceu 15,4%, alimentação
13,7%, vestuário 7% e super-
mercados 5,3%.

Sobre o evento
Baseada em três pilares:

colaboração, otimismo e
oportunidade, a edição deste
ano (2021) da Semana Brasil
uniu diversas empresas de
comércio e de varejo do país
e ofereceu à população bra-
sileira ofertas especiais du-
rante o período do evento.
Com isso, o Governo Federal,
que é o idealizador do proje-
to, vislumbrava contribuir
para a retomada do cresci-
mento da economia.

A Semana Brasil 2021, cujo
tema era “Vamos em frente
com cuidado e confiança”, ob-
jetivou levar vantagens reais

aos consumidores para esti-
mular o consumo, gerar fatu-
ramento e empregos. Diversos
especialistas chamaram o
evento de “Black Friday Verde
e Amarela”, fazendo referência
ao à sexta-feira de promoções
e descontos norte-americana,
que dá início a temporada de
compras de final de ano.

O evento foi realizado em
parceria com o Instituto para
Desenvolvimento do Varejo
(IDV), Associação Comercial
de São Paulo (ACSO) e diversas
entidades, unindo todos os se-
tores econômicos e concor-
rentes. “As pessoas estão mo-
bilizadas para salvar negócios
e empregos, alguns indicado-
res têm mostrado uma reação
da economia e há uma de-
manda reprimida”, disse Mar-
celo Silva, presidente do IDV.

Além disso, o setor de va-
rejo, por exemplo, se uniu
por meio de suas entidades
para ampliar o alcance do
evento, o que deu condições
para que pequenas e médias
empresas também pudessem
participar e se beneficiar dos
possíveis resultados. Partici-
param da semana empresas
como Amazon, Magazine Lui-
za, Aliexpress, Submarino,
Casas Bahia, entre outras.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Setor de turismo
volta a aquecer 
e apresenta
crescimento de
48,8% durante 
o evento

Goiás tem quinto melhor
desempenho na Semana Brasil

A Semana Brasil
2021 teve como
objetivo fomentar a
retomada da
economia








