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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   40º C  

t  19º C

Dados são principal recurso
para na sua empresa

Ivan PretI
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O “ouro negro” que pontilha e colore mais de 100
mil pés só na região de Hidrolândia, é um deleite
para degustação tipicamente brasileira e de difí-

cil plantio fora do País. Em Hidrolândia existem
mais de  100 propriedades aptas para venda do
fruto in natura e subprodutos. Cidades 9

Safra de jabuticaba deve movimentar R$ 100 milhões

Governador Caiado anuncia 

auditoria para investigar 
gastos do Ipasgo
Política 2

STJ decide sobre
instituto da
compensação fiscal
Jurídica 10

Mercados se alvoroçam,
mas risco maior está na
dependência chinesa
Econômica 4

Meirelles diz que
governo federal provoca
incertezas no mercado
Xadrez 2

Fantasmas na Câmara em
gabinete de vereador sob
influência de secretário
O gabinete é do vereador Célio Silva (PTC), que
ocupa a vaga do Paulo Henrique da Farmácia
(PTC), atualmente secretário da Sedec na gestão
de Rogério Cruz (Republicanos). Dos sete no-
meados flagrados em horário de expediente tra-

balhando em farmácia, empório, marcenaria e
escritório de advocacia, cinco doaram à cam-
panha de Paulo Henrique. Os funcionários, que
não exercem as funções no legislativo munici-
pal, recebem até R$ 5 mil. Política 5

Goiás enCara
Avaí com nova
dupla de zaga 
Com suspensão de Reynaldo e
Iago Mendonça, equipe esme-
raldina vai a campo com David
Duarte e Matheus Salustiano em
busca de manter sequência e
colar no Coritiba. Esportes 7

Com torCida,
Tigre recebe o
Confiança, no OBA
No confronto que marca o retor-
no do torcedor colorado às parti-
das profissionais do Vila Nova, o
time comandado por Higo Ma-
galhães tenta voltar a vencer. 
Esportes 8

O Prefeito de Goiânia aprovou
ontem (20) a alteração no cál-
culo do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU). A mu-
dança, que amplia a isenção do
imposto para imóveis no valor
de até R$ 120 mil, no chamado
IPTU Social, pode beneficiar
aproximadamente 51 mil con-
tribuintes na Capital. Cidades 11

Paço muda
cálculo do 
IPTU social

Goiás registrou queda de 11%
no número de  transplantes
em comparação ao primeiro
semestre do último, de acor-
do com a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES-GO). Apesar
da redução, o Estado ainda fi-
cou abaixo da média brasi-
leira, que é de 26%.
Cidades 10

Goiás diminui
11% número  
de transplantes 

No final de agosto, um manifes-
to divulgado pela Associação
Brasileira do Agronegócio (Abag)
e outras seis entidades, que, jun-
tas, representam 336 empresas
do agronegócio, expôs um racha
no setor que é a principal base
do presidente Bolsonaro.
Política 2

Agro foca em
soluções mesmo
expondo racha

Jota Eurípedes

‘100 Anos de Elizeth Cardoso’, a primeira dama
da MPB em programação no SescTV Essência 13

Pagode, o queridinho dos
brasileiros nas lives
Essência 16

Primavera torna alergias
respiratórias mais comuns
Essência 14

Essência

O aumento, que é de 36%, vai ser
cobrado até o dia 31 de dezem-
bro de 2021 e incidirá sobre
operações de crédito e câmbio.
Economia 4

Alíquotas do IOF
passam a valer
com aumento

Com crescimento das vendas
online, comércio ‘presencial’ tem
se desdobrado com menos tra-
balhadores e menos benefícios.
Negócios 17

Lojistas passam
aperto em vendas
presenciais



Marcelo Mariano

O governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que vai
realizar uma auditoria no Instituto de Assistência ao
Servidor Público de Goiás (Ipasgo) com a finalidade
de investigar o aumento de 29,8% nos gastos com a
rede credenciada. 

De 2020 para 2021 (apenas até agosto), as despesas com
credenciados passaram de R$ 1,38 bilhão para R$ 1,79 bilhão.
Segundo Ronaldo Caiado, o Ipasgo funcionará normal-
mente enquanto ocorre a auditoria nas contas. “Valores au-
tenticados como corretos serão pagos”, garantiu o governador
durante entrevista coletiva. 

O aumento dos gastos levantou a possibilidade de ter
havido fraude em valores cobrados pelo Ipasgo, o que
preocupou o governo e fez com que houvesse troca no
comando do órgão. 

Após o pedido de exoneração de Hélio Lopes, o secretá-
rio de Saúde, Ismael Alexandrino, foi anunciado como pre-
sidente interino do Ipasgo. Hélio Lopes resolveu deixar o car-
go, que assumiu em 2 de julho de 2020 em substituição a Sil-
vio Fernandes (DEM), depois de uma reunião com Ronaldo
Caiado. Ele alegou motivos pessoais para a decisão. De acor-
do com Ismael Alexandrino, que não tem prazo para deixar
a presidência do Ipasgo, o fato de ser interino não vai in-
fluenciar seu trabalho. “A missão que me for dada eu cum-
prirei.” (Especial para O Hoje)
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Caiado anuncia
auditoria para
investigar
gastos do Ipasgo

Marcelo Mariano

No final de agosto, um
manifesto divulgado pela
Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag) e outras
seis entidades, que, juntas,
representam 336 empresas
do agronegócio, expôs um
racha no setor.

De um lado, apoiadores do
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido). Do outro, aqueles
que expressam preocupação
com a crise institucional no
Brasil, principal assunto do
manifesto, que, apesar de não
ser dito publicamente, foi vis-
to como uma crítica ao gover-
no federal, além de pressionar
a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).

A reportagem apurou que,
no caso da Federação das In-
dústrias do Estado de Goiás
(Fieg), não existe a intenção
de divulgar um posiciona-
mento contra ou a favor.

“Não é hora de entrar na
briga porque a federação re-
presenta muita gente, um gru-
po eclético, com diferentes
visões”, conta uma pessoa de
dentro da Fieg.

Divisão
Segundo disse em off ao

jornal O Hoje um produtor ru-
ral e político goiano, a atual

divisão do agronegócio se dá
entre uma ala mais ideológi-
ca e outra mais econômica ou
pragmática.

“Há uma contradição entre
empresários rurais moder-
nos, capitalistas, sintoniza-
dos com o mercado global e
suas exigências, e por isso es-
tariam se distanciando de Bol-
sonaro, que prejudica expor-
tações”, explica. “E há indiví-
duos rurais pré-capitalistas,
atrasados, depredadores, que
veem Bolsonaro como prote-
tor de crimes ambientais.”

Isso por si só, porém, não
explica toda a situação. “Por-
que no primeiro setor, o mo-
derno, do agro capitalista, ex-
portador, há apoiadores fa-
náticos de Bolsonaro. Então,
há uma outra contradição,
não econômica, mas ideoló-
gica. É a diferença de visão
política, independente da rea-
lidade econômica.”

Portanto, de acordo com
esta fonte, há duas contradi-
ções: a econômica e a ideoló-
gica. “A econômica, entre mo-
dernos e atrasados, e a ideo-
lógica, entre conservadores li-
berais, de um lado, e defenso-
res da ditadura, de outro.”

“Mas a corrente exporta-
dora, moderna, politicamen-
te conservadora liberal e con-
trária à ditadura, tende a sair

vitoriosa, abandonando Bol-
sonaro”, argumenta.

Goiás
No caso de Goiás, estado

em que este setor representa
uma das principais ativida-
des econômicas, o que “tem
prevalecido é a tendência atra-
sada bolsonarista”, na avalia-
ção do produtor rural e polí-
tico goiano, que opina também
sobre a atuação do governador
Ronaldo Caiado (DEM), ligado
ao agronegócio.

“Ele é um conservador li-
beral, que pode, perfeitamen-
te, se somar àquela corrente
moderna exportadora do agro,
mas tem sido pressionado pelo
bolsonarismo rural”, ressal-

ta. “Até aqui, tem se equili-
brado entre as duas correntes.
Particularmente, vejo Caiado
como parte do arco civilizató-
rio de aliança entre forças na-
cionais que aceitam disputar o
poder segundo as leis e a Cons-
tituição.”

Outra fonte, com conheci-
mento sobre a agroindústria
goiana, diz que, “indepen-
dentemente das diferentes vi-
sões, não vai ter briga no se-
tor por conta disso”.

“Embora alguns busquem
encontrar culpados, as preo-
cupações são as mesmas, como
a falta de insumos, e o foco de
todos está mais em encontrar
as soluções”, destaca.

A curto prazo, a tendência

é a de que, mesmo com a ima-
gem externa do país em baixa,
o agro goiano, e o brasileiro de
forma geral, não sofra grandes
impactos, conforme mostram
os indicadores econômicos,
até porque há uma crescente
demanda internacional por
commodities no contexto pós-
pandemia.

Mas Goiás e o Brasil, se-
gundo especialistas da área,
precisam se preparar para o
médio e longo prazo porque,
até lá, se as instabilidades po-
lítica e econômica durarem, o
país pode ser substituído por
outros mercados, já que nossos
produtos, em grande maioria,
não têm muito valor agregado.
(Especial para O Hoje)

Manifesto divulgado pela Asssociação Brasileira do Agro expõe racha na base do presidente

Há um racha no setor entre defensores e
críticos do presidente Jair Bolsonaro

Meirelles diz que governo federal
provoca incertezas no mercado

Ao avaliar o cenário econômico para 2022,
o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique
Meirelles diz que cada vez mais analistas
apontam para uma estagnação na economia
brasileira. " De um lado, temos o efeito do cli-
ma do conflito permanente entre as instituições,
o que mina a confiança dos investidores na es-
tabilidade do país". Ele frisa que quando é co-
locada em dúvida o futuro das eleições de 2022,
qualquer investidor se retrai, para tentar se pro-
teger. "Vive-se um compasso de espera que só
prejudica a nossa capacidade de restabeleci-
mento". Pontua que a incerteza so-
bre a política econômica agra-
va ainda mais esse quadro.
Meirelles sustenta que o go-
verno federal, leia-se Jair
Bolsonaro, incentiva essas
incertezas sempre que amea-
ça romper o teto de gastos,
parcelar precatórios
ou adotar qualquer
medida que crie des-
confiança na nossa ca-
pacidade de cumprir deci-
sões judiciais ou manter a
responsabilidade fiscal. 

Boa nova
Repercutiu bem entre os deputados de opo-

sição a decisão de Ronaldo Caiado em suspender
o corte de cotas se atendimento no Ipasgo. Dizem
que o governador teve bom senso e agiu em de-
fesa dos mais de 600 mil usuários.

Pesquisas
Não é surpresa que o deputado federal Za-

charias Calil (DEM) acalenta projeto política
de disputar cadeira no Senado, em 2022.
Diante do número de postulantes, ele defen-
de pesquisas para definição.

Em pauta
O Plano Plurianual de Goiânia, para o qua-

driênio de 2022  a 2025, está pronto para ser vo-
tado no plenário da Câmara. Ele traça diretrizes
e estratégias para o desenvolvimento da capital.

Por São Paulo
Com gabinete itinerante que roda o es-

tado de São Paulo, a deputada federal e pre-
sidente do diretório nacional do Podemos,
Renata Abreu, será agraciada com cidada-
nia goianiense, por serviços prestados na ca-
pital de Goiás.

Ajuda a quilombolas
Decisão do ministro Edson Fachim, de de-

terminar que a União abasteça quilombolas
com água e comida vai favorecer os rema-
nescentes afrodescendente de Goiás. O prazo
é de até 15 dias. Não mais que isso.

Nepotismo
Pela sexta vez, o ex-prefeito de Luziânia,

Cristóvão Tormin (PSD), vira alvo do Mi-
nistério Público de Goiás. Desta vez, por prá-
tica de nepotismo.

Palanque 
Ao observar o embate no plenário da Ale-

go, entre Bruno Peixoto (MDB) e Delegado
Humberto Teófilo (PSL), o deputado emede-
bista Humberto Aidar brinca que os dois es-
tarão no mesmo palanque, com a eventual fu-
são do DEM com o PSL.

Passaporte
Há, na Câmara de Goiânia, dois grupos di-

vergentes. Um que defende o passaporte sa-
nitária e outro que se coloca contra. Duas ma-
térias tramitam  na Casa, um que defende a me-
dida e o grupo que não a aprova.

Digitais
Interlocutores do ex-prefeito Iris Rezende

pontual que ele gostaria de estar presente no ato
de oficialização da aliança do MDB com o De-
mocratas. Mas seu estado de saúde ainda não
permite deixar São Paulo rumo a Goiânia.

2 Para evitar o crescimento de recla-
mações e dar mais segurança às partes
envolvidas, o deputado Jeferson Rodri-
gues propõe obrigar cartórios a informar
operações de compra e venda de veículos.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Em Goiás, agro tem visões
diferentes, mas foca nas soluções

Secretário de Saúde será o novo presidente do Ipasgo
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Dados: o principal recurso para
uma cultura ágil na sua empresa

Valter Casarin

Alguns anos atrás, a onda de produzir alimen-
tos nos espaços urbanos começou a crescer. Este
"passatempo" é uma forma de trazer o verde para
dentro de casa, mas principalmente uma ativida-
de para diminuir o estresse da vida da cidade e pro-
duzir seu próprio alimento. Além da produção de
alimentos, a agricultura urbana é um espaço im-
portante para cultivar plantas medicinais impor-
tantes para o aumento da imunidade.

A pandemia do Covid-19 teve muitas reper-
cussões importantes, como a falha nos sistemas
de saúde pública, o enfraquecimento da saúde
mental das pessoas, a desaceleração econômica
ou mesmo uma lacuna flagrante entre ricos e po-
bres. Mas há outro aspecto que está lentamente
afetando o mundo. Trata-se do medo de uma es-
cassez de alimentos. Em muitos lugares, onde me-
didas de isolamento social foram impostas para
conter a propagação do vírus, foram relatadas
compras de mantimentos em excesso. Enquanto
muitos se viram diante de prateleiras vazias em
supermercados, descobrimos que grande parte
de nossa população é incapaz de produzir o pró-
prio alimento. O que nos conforta são os relatos
de que a segurança alimentar global ainda não
foi comprometida.

De fato, os países em desenvolvimento estão
atualmente em risco e distúrbios de fome. Além
disso, os ricos não devem considerar a escassez
de alimentos, devido à pandemia, como um pro-
blema reservado aos pobres. E é nesse contexto
de incerteza que o conceito de agricultura urbana
está ganhando popularidade. De fato, a pandemia
mudou um pouco o modo de vida de parte da po-
pulação. Hoje é possível ter hortas que são per-
feitamente adequadas para os apartamentos,
mesmo para aqueles menores. A Internet é uma
grande aliada para obtenção de kits de bricola-

ge para ajudar as pessoas a cultivarem sua pró-
pria horta em qualquer lugar. 

O conceito de auto-suficiência alimentar exis-
te há algum tempo, mas parece que o coronaví-
rus levou muitas pessoas a adotá-lo como uma
medida de emergência. A preocupação com a ori-
gem dos seus alimentos. Segundo as Nações Uni-
das, 68% da população mundial, dois terços, vi-
verá nas cidades até 2050. Essa tendência se tor-
na ainda mais interessante. Segundo alguns es-
pecialistas, a pandemia pode realmente levar a al-
gumas tendências, provavelmente para sempre. 

Outro fato interessante é a pandemia estar ali-
mentando radicalmente conversas sobre autos-
suficiência. Talvez esteja relacionado às nossas
vulnerabilidades coletivas, que nos levam a bus-
car medidas que nos salvem de muita ansieda-
de diante de um futuro incerto. Dados levanta-
dos de pesquisas do Google, nos Estados Unidos,
mostraram que o termo "agricultura doméstica"
aumentou 50% no mês passado, enquanto que
pesquisas relacionadas à "criação de galinhas" ti-
veram acréscimo de 75%. Isso demonstra que o
assunto "segurança alimentar" é um tema de
grande importância neste momento. 

Em todo esse contexto de produzir seu pró-
prio alimento, não podemos esquecer que as
plantas também necessitam se alimentar cor-
retamente de forma equilibrada. O insumo que
irá permitir ter plantas com qualidade nutri-
cional, caso os solos usados para o cultivo não
forneçam adequada-
mente, é o fertilizante.
O fertilizante é um pro-
duto destinado a for-
necer os nutrientes es-
senciais para as plan-
tas e, consequente-
mente, irão servir para
a nossa alimentação. 

Ivan Preti

No mundo corporativo, agilidade sempre foi
uma palavra, ou melhor, um comportamento, es-
sencial para as empresas se manterem compe-
titivas. Mas no último ano, ela ganhou um novo
significado, passando a ser fundamental para
qualquer negócio que queira sobreviver.

A conexão das empresas com o online trans-
formou radicalmente o comportamento do mer-
cado e a experiência do cliente (CX) passou a ser
uma vantagem ainda mais competitiva nos ne-
gócios. Os consumidores esperam uma postura
ágil e responsiva das marcas com as quais se re-
lacionam, porque as suas necessidades e ex-
pectativas também estão sempre mudando. O
que eles gostariam é de vivenciar uma jornada
completa e sem interrupções, com o contato fá-
cil e uma experiência de atendimento excep-
cional das empresas.

Mas não estamos no cenário ideal. Mundial-
mente, apenas 9% dos líderes empresariais dizem
ser ágeis o suficiente para atender às atuais exi-
gências dos clientes, de acordo com o estudo Agi-
lidade em Ação. Seja pela falta de objetivos cla-
ros em relação à experiência dos clientes ou pelo
uso ineficiente da informação que possuem,
muitas companhias criam pontos cegos ou dis-
torcidos da realidade por não captar, processar
e interpretar dados corretamente.

Para muitos especialistas, os dados, que estão
relacionados ao comportamento de consumo, são
hoje o recurso natural mais abundante das em-
presas. Mas, se usados inadequadamente, pode-
rão se tornar um grande problema. É preciso
prestar atenção à linha do tempo, olhar os nú-
meros do passado e contrapor com os do pre-
sente, para que as correlações façam sentido e de
fato revelem a realidade em tempo real, e não
uma fotografia errada do momento.  

Ao assumir que os dados não mentem, mas que
é preciso saber interpretá-los, as empresas têm
diante de si a oportunidade de compreender o que
os clientes necessitam agora e necessitarão no fu-
turo, tornando mais fácil estabelecer um consen-
so de prioridades em toda a organização. 

Para isso, deve-se criar formas confiáveis de ou-
vir o que os clientes têm a dizer e oferecer a eles
escolhas durante todas as etapas de relaciona-
mento. Pode ser por meio de múltiplos canais de
contato, como WhatsApp, mídias sociais, entre ou-
tros, ou por autoatendimento, como centrais de aju-
da e FAQs. O importante é tornar a marca acessí-
vel para que os clientes a encontrem facilmente e
compartilhem seus feedbacks e opiniões.

A partir daí, é exercitar a mentalidade de ser
orientado por dados, buscando antecipar a solução
ou lançamento de serviços e produtos que ende-
reçam os comentários dos clientes. No início, pode

parecer até ousado, mas depois será natural deixar
que essas descobertas guiem as mudanças que pre-
cisam ser feitas para continuar evoluindo o negó-
cio e manter-se atual ao que os consumidores pre-
cisam. Isso pode incluir transformações na forma
como o trabalho é feito e na organização da equi-
pe, com mudanças no escopo de atuação.  

O desafio que vem na sequência - e também
um dos mais difíceis de serem superados por em-
presas de todos os portes - é o de quebrar os si-
los entre as áreas e fazer circular os dados de CX
em toda a companhia. 

Esse ponto é muito importante e, no atual con-
texto de trabalho remoto em que muitos de nós
estamos vivendo, torna-se ainda mais difícil. As
informações precisam fluir entre os times, como
marketing e operações, para que seja mais rápi-
do detectar e corrigir problemas.

Se a circulação das informações for bem su-
cedida, os pontos de contato do cliente com a em-
presa, que consistirão na jornada de relaciona-
mento dele com a marca, estarão mais interli-
gados e a experiência dele será integrada - ou
seja, tanto faz se ele falou com o suporte, finan-
ceiro ou comercial. A experiência de atendimento
será a mesma. Portanto, ter os dados corretos
também significa prover um atendimento mais
produtivo e eficaz ao cliente.

Agilidade é uma atitude que começa com a
mentalidade e cultura que a empresa busca im-
primir. E, como qualquer comportamento, pre-
cisa ser treinada. É como se fosse um músculo
que necessita de exercício para crescer. 

As mudanças sempre estarão acontecendo,
em maior ou menor velocidade. A diferença é que
agora estamos em um ponto da digitalização da so-
ciedade em que podemos contar com a tecnologia
para apoiar nossas decisões, de vida e dos negócios.
Com as informações certas e seu uso adequado -
porque as necessidades do cliente devem estar
sempre no foco - , é possível tirar conclusões mui-
to mais assertivas sobre os negócios e unir a in-
tuição aos fatos, ajudando a reagir imediatamen-
te aos eventos e a planejar o futuro.

Como diria Sam Chandler, empreendedor e
fundador da Nitro, "agilidade não é mudar tudo, o
tempo todo. Se você está toda semana ou mês ado-
tando novas tendências na sua empresa, é muito
provável que esteja ape-
nas seguindo uma
moda, e não uma ten-
dência. Analise seus da-
dos para entender ver-
dadeiramente o que im-
pulsiona o seu negócio,
e dê espaço para que as
estratégias "respirem"
antes de você sair mu-
dando as coisas".

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ivan Preti é Gerente de
Contas Técnico da Zendesk
para a América Latina

Valter Casarin é Coorde-
nador Científico NPV

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e pre-
sente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases mais
justas e equitativas. A estrutura vigente também
corrobora para invisibilidade e permanente ex-
clusão da população negra. A abolição da escra-
vatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos
corporais e outras humilhações se fazem presentes
quando um jovem negro é executado sumaria-
mente, quando o imaginário coletivo define o ne-
gro como perigoso e incapaz, quando a cor da pele
é uma sentença. É preciso conhecer e combater
qualquer medida que impeça o negro de sonhar,
de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Os benefícios da
vacinação contra
Influenza incluem 
a redução de
complicações 
e do risco de
hospitalização
associada à gripe.
Lembrando que essa
vacina não previne a
Covid-19, mas reduz a
carga de doenças da
Influenza, de
hospitalizações e
mortes no sistema de
saúde, além de
conservar os escassos
recursos humanos 
para o cuidado de 
pessoas com Covid
As informações foram dadas pela
técnica de Influenza do Programa
Nacional de Imunizações do Minis-
tério da Saúde, Thais Miuuzzi, em
audiência pública promovida pelas
comissões de Educação; e de Segu-
ridade Social e Família da Câmara
dos Deputados.Cultivo próprio de alimentos

@jornalohoje
“vamos passar mais vergonha”, comentou o
internauta sobre a participação de Jair Bol-
sonaro (sem partido) na abertura da assem-
bleia da OnU. O presidente disse que vai
defender o marco temporal, que trata da de-
marcação das terras indígenas no país.

Ana Lupo

@ohoje
“Foi muito tenso. Passei no local bem na
hora”, comentou o internauta sobre o in-
cêndio de um ônibus do transporte cole-
tivo em aparecida de Goiânia. O veículo
circulava pela GO-040, quando por volta
das 7h, chamas começaram a incendiar
sua parte traseira.

wederpadin

@jornalohoje
três anos após a última participação do
grupo no evento, os meninos retorna-
ram a nova York como enviados espe-
ciais para as gerações futuras. eles
falaram do impacto da pandemia na vida
dos jovens e dos problemas acerca das
mudanças climáticas. 
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Os mercados se alvoroçaram ontem
na esteira de notícias e rumores envol-
vendo o grupo Evergrande Real State, gi-
gante do setor imobiliário chinês, com pas-
sivos estimados em US$ 355,0 bilhões,
dos quais perto de US$ 4,12 bilhões (ou
seja, menos de 1,2% do valor total) deve-
rão vencer, segundo informações extrao-
ficiais, entre o final deste ano e abril do
ano que vem. As bolsas entraram em que-
da no mundo todo, com baixas de 2,33% no
Brasil, perdas entre 1,78% e 2,19% nos Es-
tados Unidos, recuo de 0,86% em Londres
e de 1,74% em Paris. A bolsa de Frankfurt
chegou a anotar queda de 2,31%.

Para alguns consultores, os temores pa-
recem excessivos e as reações observadas
nas bolsas teriam sido mais fortemente in-
fluenciadas pela perspectiva de um endu-
recimento na política monetária conduzida
pelo Federal Reserve (Fed, o banco central
dos EUA), que tem acenado com alta nos ju-
ros básicos e redução na política de compras
diárias de títulos em poder do sistema fi-
nanceiro naquele país. Os temores de uma
desaceleração mais intensa da economia chi-
nesa, ainda na visão daqueles consultores,
talvez não se concretizem, diante da ex-
pectativa de alguma reação do governo
chinês para evitar que uma eventual quebra
do grupo traga resultados mais graves para
a economia como um todo.

Os números do balanço consolidado do
Evergrande em 2020 indicam que a dívida lí-
quida do grupo corresponderia a sete vezes
a geração de caixa medida pelo retorno an-
tes de juros, impostos, depreciação e amor-

tizações (Ebitda, na sigla em inglês), já em da-
dos ajustados. Trata-se de uma relação de fato
elevado e sugere que o grupo pode vir a apre-
sentar problemas para fazer frente aos pa-
gamentos exigidos nos próximos meses. A dí-
vida total do grupo correspondia, em de-
zembro do ano passado, a 31,3% de seus ati-
vos (a relação entre dívida líquida e os ativos
totais chegava a 25,1%). A questão é saber
quais desses ativos são líquidos e se sua li-
quidação, antecipada como estratégia pelo
grupo para reduzir seu endividamento, po-
derá ocorrer em prazos adequados para
evitar um calote nos credores.

Apostas temerárias
Projetar cenários a partir dos dados dis-

poníveis sob a ótica ocidental e ainda to-
mando como parâmetro para comparação
a quebra do banco Lehman Brothers em
2008, o que desencadeou a grande crise fi-
nanceira global do final da década retrasa-
da, parece temerário. Simplesmente porque
a economia chinesa não é regida pelos
mesmos paradigmas e opera sob critérios de
planejamento muito diversos daqueles ado-
tados no mundo ocidental. De uma forma ou
de outra, a dependência brasileira em re-
lação à China continua sendo um risco, in-
dependente de problemas pontuais que
possam vir a gerar turbulências mais seve-
ras e causar uma redução na demanda chi-
nesa por grãos, minérios e petróleo. Mais cla-
ramente, a questão original continua sendo
a dependência em si, o que torna a econo-
mia brasileira mais vulnerável a flutuações
indesejadas no mercado chinês.

2 A edição mais recente do
Indicador de Comércio Exte-
rior (Icomex) do Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV), coordenado pela
economia Lia Valls Pereira, já
incluía advertências em rela-
ção ao cenário Brasil-China,
antes mesmo que o noticiário
econômico passasse a dar des-
taque para as dificuldades en-
frentadas pelo gigante chinês,
que opera em mercados di-
versos, além do imobiliário.
2 O trabalho do Ibre destaca
o resultado recorde acumula-
do pela balança comercial bra-
sileira (exportações menos im-
portações) entre janeiro e agos-
to deste ano, com superávit de
US$ 52,111 bilhões frente a
US$ 35,715 bilhões nos mes-
mos oito meses do ano passa-
do, o que correspondeu a uma
variação de 45,9% (ou US$
16,396 bilhões a mais).
2 O saldo com a China,
aponta Lia Valls, pesquisa-
dora associada do Ibre/FGV,
explicou qualquer coisa ao
redor de 67,2% de todo o su-
perávit comercial brasileiro
com o resto do mundo. Nos

dados do Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e
Serviços, em torno de 34,1%
de toda a exportação brasi-
leira tiveram o mercado chi-
nês como destino, de onde
vieram um quinto das im-
portações brasileiras.
2 Em números, o Brasil ex-
portou US$ 64,422 bilhões para
os chineses, o que correspon-
deu a um avanço de 36,1%
frente aos US$ 47,334 bilhões
exportados entre janeiro e
agosto do ano passado. Isso sig-
nifica, ainda, que o aumento
das vendas para a China res-
pondeu por praticamente um
terço do crescimento acumu-
lado pelas exportações to-
tais.As importações de produ-
tos chineses pelo Brasil atin-
giram US$ 29,413 bilhões nos
oito meses iniciais deste ano,
saindo de US$ 22,272 bilhões
em 2020, subindo 32,2%. Nas
duas pontas, o crescimento
foi menor do que as variações
registradas pelo total das ex-
portações e das importações,
que subiram, respectivamen-
te, 37,4% e 34,4%.
2 O saldo comercial entre
Brasil e China, historicamen-

te positivo em favor do mer-
cado brasileiro, aumentou
39,7% e avançou de US$
25,062 bilhões para US$
35,009 bilhões, correspon-
dendo a 67,18% de todo o su-
perávit acumulado pelo País
(em 2020, a participação ha-
via sido ligeiramente mais
elevada, aproximando-se de
70,2%. Outro dado relevante,
igualmente destacado pelo
Icomex, é que a China res-
pondeu ainda por 60,7% do
aumento acumulado pelo sal-
do comercial do Brasil entre
aqueles dois períodos.
2 Segundo a pesquisadora,
“três produtos — soja, minério
de ferro e petróleo — expli-
caram 45% das exportações
brasileiras no acumulado do
ano até agosto. Nesse mesmo
período, a China comprou
63% das vendas externas bra-
sileiras de minério de ferro,
69% da soja em grão e 49% do
petróleo. O País também re-
gistrou elevada participação
nas compras de carne bovina
(57%) e celulose (42%), colo-
cados em quinto e nono lugar
na lista dos principais produ-
tos exportados pelo Brasil”.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Mercados se alvoroçam, mas risco
maior está na dependência chinesa

As novas alíquotas do Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF), que começou a valer ontem (20), au-
mentam o custo do crédito para empresas e famílias. O
aumento, que é de 36%, vai ser cobrado até o dia 31 de
dezembro de 2021 e incidirá sobre operações de crédi-
to, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mo-
biliários. O objetivo do governo é custear o Auxílio Bra-
sil, programa que deve substituir o Bolsa Família.

O que é o IOF
O IOF é um imposto cobrado pelo governo em alguns

tipos de transações financeiras. Ele é composto por duas
alíquotas diferentes: a diária e a fixa que incidem sobre
operações de crédito, câmbio (compra e na venda de
moeda estrangeira, como o dólar), de seguro realizadas
por seguradoras, relativas a títulos ou valores mobiliá-
rios e também em operações com ouro.

Isto significa que, quando o imposto aumenta, mais caro
fica o custo efetivo total de cada uma das operações.

No caso do decreto publicado pelo governo no Diário
Oficial da União, o aumento da alíquota do IOF vai incidir
nas operações de operações de crédito (como empréstimo
e financiamento). O aumento também será aplicado em
operações de financiamento para aquisição de imóveis não
residenciais, em que o mutuário seja pessoa física.

Para as pessoas físicas a alíquota passa de 3% ao ano
(diária de 0,0082%) para 4,08% ao ano (diária de
0,01118%). Já para as pessoas jurídicas, a alíquota
anual passa de 1,5% (atual alíquota diária de 0,0041%)
para 2,04% (diária de 0,00559%).

Ou seja, a nova tarifa vai ser aplicada, por exemplo,
quando alguém entrar no cheque especial ou atrasar a
fatura do cartão e em financiamentos.

Vale destacar que os novos valores serão cobrado ape-
nas na alíquota diária dessas operações de crédito. Nes-
ses casos, a base de cálculo é o valor do principal de cada
liberação.

Um exemplo: quem cair no rotativo do cartão de cré-
dito será cobrado em 0,38% do valor mais uma taxa diá-
ria de 0,01118%. A mesma alíquota será aplicada no em-
préstimo consignado e no cheque especial.

Outro ponto importante é que o decreto deixa de fora
da cobrança das novas alíquotas as pessoas jurídicas do
Simples Nacional. Para elas, permanece a atual alíquota
para operações diárias de crédito, que 0,00137% ao dia.

Dívidas da União junto à Caixa
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que re-

gulamenta os procedimentos de reconhecimento, ne-
gociação e liquidação de dívidas de responsabilidade da
União junto à Caixa Econômica Federal. De acordo
com a Secretaria-Geral da Presidência, a medida não cria
qualquer nova despesa, apenas prevê novo rito destinado
à regularização de potenciais obrigações.

As dívidas são referentes aos bônus do Banco Na-
cional de Habitação (BNH) concedidos aos adquirentes
de moradia própria por intermédio do Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH). Em 1986, o BNH foi extinto e
incorporado à Caixa.

O decreto também trata das obrigações assumidas pela
União no âmbito do Programa de Apoio à Reestrutura-
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados (PAF) e das dívidas de-
correntes da equalização da diferença entre o valor re-
cebido pelo Banco do Estado de Alagoas (Produban) e o
valor exigido pelo Banco Central (BC), em razão de con-
trato de abertura de crédito firmado em 1998 entre União,
estado de Alagoas, Caixa e BC.

A Caixa deverá encaminhar ao Ministério da Econo-
mia os documentos necessários ao reconhecimento da ob-
rigação por parte da União. Já a Secretaria-Executiva da
pasta instituirá, em 60 dias, uma comissão para emitir pa-
recer conclusivo sobre a certeza, a liquidez e a exigibi-
lidade dessas obrigações. O prazo para o parecer é de 180
dias, prorrogável por igual período.

A Secretaria do Tesouro Nacional adotará as provi-
dências orçamentárias para cumprir as obrigações e a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional promoverá os con-
tratos de regularização entre União e Caixa.  (ABr)

Aumento do imposto vai até o final deste ano

Petrobras quer neutralidade
das emissões nas operações

BALANÇO

Econômica
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Começam a
valer novas
alíquotas
do IOF

A Petrobras anunciou sua
ambição em atingir a neutrali-
dade das emissões nas ativida-
des sob seu controle, em prazo
compatível com o estabelecido
pelo Acordo de Paris, tratado ne-
gociado durante a COP21, em
2015, no âmbito da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre
a Mudança do Clima.

O acordo prevê a adoção de
políticas climáticas voltadas à
redução de emissão de gases de
efeito estufa, com o objetivo de
limitar o aumento médio da
temperatura global a menos de
2°C acima dos níveis pré-in-
dustriais até o fim do século,

com esforços para 1,5°C.
A companhia também ma-

nifestou a intenção de in-
fluenciar seus parceiros a atin-
gir a mesma ambição em cam-
pos de petróleo e gás nos quais
a empresa é sócia, mas não é
encarregada da operação.

“A decisão da Petrobras está
alinhada ao posicionamento
mundial das 12 empresas
membros da Oil and Gas Cli-
mate Initiative (OGCI - Inicia-
tiva Climática para Óleo e Gás,
na sigla em inglês), consórcio
do qual a Petrobras faz parte
desde 2018. Juntas, estas em-
presas representam cerca de

30% da produção global de
óleo e gás e colaboram para
acelerar a transição para baixo
carbono. Com essa nova ini-
ciativa, os membros ambicio-
nam atingir a neutralidade das
emissões, reconhecendo que
possuem muitas, mas ainda
não todas, as respostas sobre
como chegar lá”, diz a nota.

Segundo o comunicado,
neste contexto, a Petrobras,
como maior empresa de ener-
gia do Brasil e importante
player mundial, está compro-
metida com a transição para
uma economia global de baixo
carbono. (ABr)
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Yago Sales

Com o uniforme vermelho
da Drogaria da qual é sócia-
proprietária no Balneário Meia
Ponte, em Goiânia, a farma-
cêutica Priscila Antonia de Sou-
za atende em qualquer horário
do dia. Orienta sobre bulas e re-
cebe, em dinheiro ou cartão, no
caixa do estabelecimento. Nada
ali envolve a atividade de as-
sessoria parlamentar, como
deveria exercer desde quando
foi nomeada, em janeiro, no ga-
binete 18 do vereador Célio
Silva (PTC). 

Priscilla, conforme a Fo-
lha de Pagamento da Câmara
Municipal de Goiânia, recebe
o valor bruto de R $4.219 men-
sais. A farmacêutica foi no-
meada pelo atual secretário de
Desenvolvimento e Economia
Criativa (Sedec), Paulo Henri-
que da Farmácia (PTC), que
deixou a vereança para aten-
der ao convite do prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos)
para assumir a pasta, em
abril. Priscilla é sócia do ma-
rido, Leonardo Vicente da Sil-
va, na drogaria. Segundo da-

dos do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), o casal doou
R$5.600 à campanha de Paulo
Henrique da Farmácia. Dos
sete servidores flagrados em
atividades particulares em ho-
rário de expediente, cinco
doaram quantias para o atual
titular da Sedec. 

A reportagem encontrou a
farmacêutica na Drogaria por
telefone em dias intercala-
dos e fez uma visita, onde
comprou máscaras ao custo
de R$1,50 cada. Procurada
no final da manhã de 8 de se-
tembro, o jornal repetiu três
vezes as informações sobre a
nomeação e o salário. “Não
estou entendendo”, repetiu
ela, por telefone, enquanto
atendia uma cliente. Quando
entendeu o teor da ligação e
foi perguntada sobre a no-
meação e o valor que recebia

na Câmara, ela desligou.
Ronei Carlos Barbosa ce-

deu sua casa para a gravação
de vídeos e doou R$2.900 à
campanha eleitoral de Paulo
Henrique da Farmácia. Em-
bora não esteja no quadro so-
cietário de um conhecido em-
pório em uma das avenidas
principais do Balneário Meia
Ponte, Ronei é apontado por
funcionários e moradores da
região como dono do negócio.
De qualquer forma, pode ser
encontrado diariamente entre
9h e 18h no estabelecimento.
Ali, “seu Ronei”, acompanha a
chegada de mercadorias, ins-
peciona a qualidade da carne
e monitora o trabalho dos
funcionários. 

Desde a nomeação em ja-
neiro, Ronei recebe o salário
bruto de R$5.625,65. A repor-
tagem ligou para o telefone do

empório para falar com ele.
Uma secretária atendeu e en-
caminhou a ligação. Ronei
confirmou a nomeação, mas
disse que presta serviços no
período da tarde. Perguntado
sobre a rotina na Câmara, Ro-
nei informou que leva ao ga-
binete demandas da popula-
ção. Como exemplo, ele afir-
mou que uma faixa pintada
nas proximidades do empório
onde ele é visto todo dia. Ali,
ninguém sabe que o comer-
ciante é comissionado no ga-
binete. Mas todos sabem da
amizade longeva com Paulo
Henrique. Confrontado sobre
detalhes da rotina no Empó-
rio, inclusive que foi flagrado
diversas vezes no período ves-
pertino, Ronei disse que iria à
Câmara “resolver a situação”.

Assessor de um deputado
na Assembleia Legislativa do

Estado de Goiás (Alego), Mat-
heus Felipe da Rocha Gon-
çalves foi um dos principais
doadores da campanha de
Paulo Henrique da Farmá-
cia, conforme declaração no
TSE: R$8 mil. Desde março, a
mulher dele, a professora Ta-
tiely de Sousa, passou a ocu-
par uma vaga de assessora
parlamentar, ganhando R
$2.953,46 para cumprir 40
horas semanais, de segunda
a sexta. Além de não ter sido
encontrada em visitas feitas
no gabinete, a reportagem
ouviu dela, em ligação gra-
vada que, durante a semana,
trabalha em uma das unida-
des escolares da Sagrada Fa-
mília, onde o ensino é priva-
do. Procurada para respon-
der sobre a nomeação em di-
versas ligações, a professora
não atendeu. 

Reportagem monitorou, durante três semanas, rotina de servidores nomeados que não são vistos em gabinete da Câmara

Na rotina de Murillo Cha-
gas Rodrigues, a trena é a fer-
ramenta de medição para mó-
veis planejados. Ele foi flagra-
do pela reportagem e disse
estar à disposição em qual-
quer horário para fazer orça-
mento, seja ele de um armário
de cozinha ou um guarda-rou-
pa. Na Folha de pagamento da
Câmara, Murillo aparece com
salário bruto de R$4.219. Já
ciente da investigação do jor-
nal, que correu por grupos do
gabinete, Murillo desligou a li-
gação duas vezes na cara do
repórter. Depois atendeu: “Es-
tou ocupado, trabalhando”.
Ele não disse, no entanto, se es-
tava em algum orçamento ou
no gabinete da Câmara.

Ao invés de prestar servi-
ço na Câmara, Jessyca Da-
nielly da Silva Franca, esposa
de outro assessor do gabine-
te, Gabriel Costa Lago, pode
ser encontrada em casa ou em
passeios com as duas filhas.
Em um dos flagrantes, Jessy-
ca estava, em horário de ex-
pediente, passeando com o
cachorro pelo Parque Bal-
neário Meia Ponte, a poucos
metros de sua casa. Depois, foi
a um mercado, onde com-
prou, entre outras coisas, al-
face. Jessyca foi nomeada em
janeiro para receber R$4.219.
Sem qualquer explicação, foi
exonerada três meses depois,
em abril. Dois meses após
deixar a Folha de Pagamento,
Jéssyca voltou, em junho, com
o salário menor: R$2.953,46.
Jéssyca não foi encontrada

para comentar o flagrante.
Talvez para Jéssica não seja

tão complicado provar que
presta serviços ao gabinete
18. É o marido dela, Gabriel
Costa, que, antes do fecha-
mento da Folha, percorre os
endereços dos nomeados para
pegar a assinatura. Gabriel é
um típico faz-tudo do gabine-
te. O homem confiável. 

Advogada de um luxuoso
escritório de advocacia no Jar-
dim Goiás, Fernanda Gonçalves
Coelho é nomeada no gabinete
desde janeiro. Ela recebe
R$5.625,64, mas, como os co-
missionados citados acima, não
é vista na Câmara Municipal.
Por outro lado, de segunda a
sexta recebe clientes no escri-
tório. Por telefone, uma asses-
sora do gabinete 18 disse que

“não tem ninguém com este
nome entre os servidores”. Pro-
curada, também não foi en-
contrada para comentar o caso.

Outro caso minimamente es-
tranho é a nomeação da advo-
gada Lidyane Santos Batista.
Namorada de Paulo Henrique
da Farmácia, não é vista no ga-
binete segundo fontes que afir-
mam que ela nem sequer parti-
cipa de grupos de WhatsApp. Al-
guns souberam com surpresa da
nomeação. Lidyane foi nomea-
da em janeiro, ao mesmo tempo
em que Paulo Henrique assumia
o primeiro mandato de verea-
dor, quando passou a receber sa-
lário bruto de R$4.219. Grávida,
ela foi exonerada em agosto.
Lidyane é filha do advogado
Dalmir Batista, ex-procurador da
Prefeitura de Goiânia, investi-

gado em 2020 pelo Ministério
Público por improbidade admi-
nistrativa e peculato. A reporta-
gem não conseguiu encontrá-la
para comentar o caso. 

Quem é que manda? 
O chefe de gabinete 18, Pau-

lo Victor Gomes Coelho, afir-
mou, sentado na mesa destina-
da ao vereador Célio Silva, que
todos os servidores prestam
serviços. Indagado sobre a ati-
vidade de qualquer um, Paulo
Victor afirmou que eles repas-
sam demandas dos bairros do
gabinete. Ele, no entanto, não
quis comentar as rotinas alheias
às atividades parlamentares
apontadas pela reportagem.
“Todo dia eles batem ponto
aqui”, afirmou, sem permitir
acesso à Folha. Sobre o trabalho

de cada um dos citados, não
soube especificar qual a função.
Ainda segundo ele, o secretário
Paulo Henrique da Farmácia
não exerce nenhuma influência
no gabinete. A versão dele, no
entanto, foi desmentida pelo
próprio titular da Sedec. 

No dia 8, a reportagem con-
versou, por telefone, com o ve-
reador licenciado e secretário
Paulo Henrique da Farmácia.
“Todo mundo está lá e trabalha
pra mim”, disse. A reportagem
quis saber se os nomeados ci-
tados no texto trabalham para
o secretário ou para o gabine-
te, atualmente do vereador Cé-
lio Silva, e ele respondeu: “é a
mesma coisa. Trabalha pro ga-
binete, o gabinete 18”. A res-
peito dos doadores de campa-
nha, ele retrucou: “Cabe provar.
Eles trabalham lá, fazem um
período, não tem nenhum mo-
tivo de funcionário fantasma.
Cabe a quem está denunciando
provar”. Sobre a namorada Li-
dyane Santos Batista, Paulo
Henrique ironizou: “Você vai fi-
car arrumando namorada para
mim?” Sem responder a outras
dúvidas do jornal, o secretário
disse, antes de desligar a liga-
ção: “Arruma mais coisas aí.
Quem tem que provar tudo o
que está falando é você. Eu
não tenho nada para falar”. A
reportagem não conseguiu fa-
lar com o vereador Célio Silva.
A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Goiânia não quis
se pronunciar, mas deve ana-
lisar o conteúdo do jornal. (Es-
pecial para O Hoje)

Farmacêutica Priscila Antonia de Souza atende, em horário de expediente, em farmácia

Servidores
deveriam cumprir
carga horária na
Câmara, mas dão
expediente em
farmácia, mercado
e em passeios.
Namorada do
secretário Paulo
Henrique da
Farmácia era
nomeada

Por influência de secretário,
fantasmas recebem até R$5 mil

Yago Sales

Yago Sales

Primo de Paulo Henrique orça móveis planejados
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Desafio no Senado
Dois casos recentes indicam que o Se-

nado às vezes dificulta indicações para
o Poder Judiciário. Os procuradores do
DF Diualas Ribeiro e Nicolau Dino (ir-
mão do governador Flávio Dino, do Ma-
ranhão) foram rejeitados pela Casa
Alta para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público anos atrás. Antes
deles, quem penou foi o agora ministro
do STF Alexandre de Moraes, reprova-
do para vaga no CNJ – teve direito iné-
dito a segunda votação que o aprovou.
Caso curioso foi a campanha do então
senador católico Marco Maciel. Ele con-
venceu parte da bancada conservado-
ra a não comparecer para votar pela in-
dicação de Diualas Ribeiro, por sua co-
nhecida pauta pela liberdade do abor-
to e pró-homossexuais à época. Não pas-
sou por dois votos. Hoje, Diaulas é de-
sembargador do TJDFT.

Penando
Indicado pelo presidente Bolso-

naro para vaga de Marco Aurélio
Mello ao STF, o ex- AGU André Men-
donça atualmente sofre forte resis-
tência entre senadores.

Memória..
Em 1894, episódio constrangedor

marcou a gestão do presidente Floriano
Peixoto. Barata Ribeiro já tinha tomado
posse no STF como indicado, antes da sa-
batina – à época, podia assumir a função
antes da análise pelo Senado.

..da gafe
Barata, já empossado, foi reprova-

do dias depois na votação no Senado
e teve de deixar a vaga na Corte.

Fui e já volto
O presidente Bolsonaro não des-

pachou nas últimas semanas com o
vice Mourão para passar orientações
sobre a breve interinidade, com sua
viagem para Nova York.

Estilizou
O general vice-presidente Hamilton Mourão

virou garoto-propaganda involuntário de uma
loja de armas no DF. Ele foi à Red Dot Custom
buscar uma pistola que estilizou. Só não es-
perava encontrar equipe com câmeras e até di-
retor de imagem. As cenas com a mídia es-
pontânea caíram no whatsapp de militares.

Constrangimento
Alerta na ONU, e constrangimento geral

para a comitiva do Brasil. Um diplomata bra-
sileiro do grupo do presidente Bolsonaro pe-
gou Covid-19 e foi isolado. Ele é do staff da via-
gem precursora - que foi para NY 10 dias atrás,
e todos estavam vacinados, conforme a Colu-
na citou, à ocasião da aeronave com defeito
aterrissada em Boa Vista (RR).

Baianidades
O ministro da Cidadania, João Roma, está

fazendo a ponte com líderes regionais da Ba-
hia para Bolsonaro, e até com deputado da
oposição. Levou ao Palácio dia 14 de setembro
o deputado Alex Santana, do PDT.

Corra pra cá
Bolsonaro ficou duas noites em claro após

o discurso na Av. Paulista no 7 de Setembro,
com fuga de capitais e alta do dólar. Foi daí
que resolveu ligar para Michel Temer.

Que novela
Em Salvador, o PL 236/2021, do vereador

Alexandre Aleluia, proíbe ato discriminatório
contra aqueles que não se vacinarem contra
a Covid-19. Já passou na CCJ da Câmara.

Ouvidos abertos
A Secretaria de Segurança do STF reforçou

varreduras antigrampo nos gabinetes. O de-
partamento não cita periodicidade, mas são
mais frenquentes depois do clima bélico en-
tre Bolsonaro e ministros. Vale lembrar que
em 2014 acharam escuta ambiental desativada
debaixo da mesa do ministro Luís Roberto Bar-
roso, revelou a Coluna em 2014. A suspeita é
de que o alvo era Joaquim Barbosa, inquilino
anterior a Barroso.

Os resultados de um estu-
do que classifica os municí-
pios em relação ao seu grau
de vulnerabilidade à pande-
mia foram apresentados nes-
ta segunda-feira (20) à Co-
missão Temporária da Covid-
19. Desenvolvido pelo Insti-
tuto Votorantim, o estudo bus-
ca apoiar os municípios no
gerenciamento e enfrenta-
mento da crise sanitária do
coronavírus.

O Índice de Vulnerabili-
dade Municipal 2021— Co-
vid19 é composto por 14 in-
dicadores, distribuídos em
seis pilares: população vul-
nerável, economia local, es-
trutura do sistema de saúde,
organização desse sistema,
capacidade fiscal da admi-
nistração pública e capaci-
dade municipal de resposta à
crise da covid-19. Quanto
maior o valor do índice de um
determinado município (de 0
a 100 pontos), mais vulnerá-
vel e suscetível ele está com
relação aos impactos da pan-
demia. Tudo é calculado a
partir de dados oficiais.

Entre todos os 5.570 mu-
nicípios brasileiros, 5 dos 10
piores índices estão no estado
do Rio de Janeiro: em pri-
meiro e segundo lugares apa-
recem, respectivamente, Bar-

ra do Piraí, com IVM de 69,10,
e Araruama, 68,74. Dos 10
melhores resultados, o estado
de São Paulo destaca-se com 5
municípios. O primeiro lugar
da lista é de Gavião Peixoto
(SP), 29,48, seguido de Floria-
nópolis (SC), 29,96.

Criado em 2020 em um
contexto bastante específico,
o IVM tem como foco apontar
os municípios mais vulnerá-
veis no país para atuação do
Instituto Votorantim, que já
destinou R$ 150 milhões a
um fundo de saúde de en-
frentamento da pandemia.

Segundo o gerente do ins-
tituto, Rafael Luis Pompeia
Gioielli, inicialmente foram
definidos cinco pilares, que
tentaram resumir a condição
de vulnerabilidade.

“Ter mais idosos, por
exemplo, significa que o mu-
nicípio está mais vulnerável,
assim como ter maior densi-
dade demográfica. A econo-
mia é outro aspecto relevan-
te”, expôs Gioielli.

Com definição de pesos,
os cálculos foram feitos a
partir de um cluster (agru-
pamento) populacional, não
comparando municípios com
população significativamen-
te diferentes.

“Para aumentarmos a

precisão do IVM na edição
de 2021, estimou-se o poten-
cial dos componentes do ín-
dice, como determinantes
de mortes por covid-19. Um
ponto percentual a mais de
idosos no município elevou
em 4,35 vezes o número de
óbitos por covid-19 a cada
100 mil habitantes.

Na contramão do esperado,
há uma relação positiva e sig-
nificativa entre o produto in-
terno bruto (PIB) per capita e
o número de óbitos por covid
a cada 100 mil habitantes.

Para o senador Esperidião
Amin (PP-SC), o estudo é im-
portante “se puder nos ajudar

a nos protegermos e nos pre-
pararmos para as próximas
pandemias”.

O colegiado aprovou re-
querimento do parlamentar
para que sejam convidados
representantes do Ministério
da Saúde, dos secretários es-
taduais de Saúde e dos muni-
cípios para ter-se “um deno-
minador comum” a partir da
falta de sintonia entre esferas
dos entes federados, depois da
orientação ministerial de não
dar continuidade à vacinação
de adolescentes de 12 a 17
anos sem comorbidade.

Relator da CTCOVID, o se-
nador Wellington Fagundes

(PL-MT) também questionou
sobre os fatores que levaram
municípios de Mato Grosso a
apresentar bons índices (3 en-
tre os 10 melhores). 

Wellington informou que
até a segunda quinzena de no-
vembro entregará seu relatório.
Ele destacou os importantes
resultados na minimização de
contágio e morte pela covid-
19 a partir da disseminação
da vacina em todo o país.

Confúcio Moura destacou
que, em 200 dias de atuação, o
trabalho da CTCOVID motivou
muitas iniciativas legislativas, a
partir da divulgação de dados
e debates. (Câmara)

Entre todos os 5.570 municípios
brasileiros, 5 dos 10 piores índices estão
no estado do Rio de Janeiro

Wagner Rosário deve depor hoje à CPI da Pandemia

Entre os municípios brasileiros, 5 dos 10 piores índices estão no estado do Rio de Janeiro

A CPI da Pandemia ouve na terça-feira (21), a par-
tir das 9h30, o ministro da Controladoria-Geral da União
(CGU), Wagner Rosário. Pelo requerimento do senador
Eduardo Girão (Podemos-CE), Wagner Rosário deveria
falar de investigações sobre desvio de recursos libe-
rados pela União para estados e municípios. Mas o pre-
sidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), já
avisou que vai cobrar do ministro explicações sobre a
suposta omissão da CGU em negociações irregulares no
Ministério da Saúde.

Na última terça-feira (15), durante reunião da CPI, Omar
disse que Wagner Rosário prevaricou. Ou seja: como ser-
vidor público, teria deixado de tomar iniciativas e se omi-
tido diante de irregularidades.

— O que ele tem que explicar não é as operações que
ele fez, é a omissão dele em relação ao governo federal.
Tem que vir, mas não tem que vir para jogar para a tor-
cida, não. Ele vai jogar aqui é no nosso campo. E Wag-
ner Rosário, que tinha acesso a essas mensagens [sobre
negociações de compra de vacinas pelo Ministério da
Saúde] desde 27 de outubro de 2020, ele é um prevari-
cador — disse Aziz.

Wagner Rosário usou uma rede social para responder
ao presidente da CPI. O ministro acusou o presidente da CPI
de cometer o crime de calúnia.  (Agência Senado)

Ministro da CGU
falará sobre
fiscalização 
de vacinas

Estudo aponta vulnerabilidades
dos municípios na pandemia
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Victor Pimenta

Sem tempo para descan-
sar, o Goiás já volta a campo
nesta terça-feira (21), para
enfrentar o Avaí, às 19 horas,
no estádio da Ressacada. As-
sim como a equipe esmeral-
dina teve público ao seu favor
no último sábado, agora terá
a torcida do Leão presente
nas arquibancadas.

Goiás
Dez rodadas sem saber o

que é perder, sendo as três vi-
tórias consecutivas jogando
fora de casa. Faltando catorze
jogos para o fim da Série B e
ainda não sai do G-4 na atual
rodada, nem mesmo com a
derrota. Certos motivos tra-
zem confiança ao time de Mar-
celo Cabo ao entrar em campo
às 19 horas, para enfrentar o
Avaí, na Ressacada.

Para a partida desta terça-
feira (21), diante do Avaí, o
treinador Marcelo Cabo fará
mudanças em relação a sua
defesa, afinal, Reynaldo re-
cebeu o terceiro amarelo e é
desfalque certo na partida.
Com isso, o primeiro nome na
lista para atuar ao lado de Da-
vid Duarte seria de Iago Men-
donça, mas o mesmo que

também estava pendurado,
não só tomou um amarelo,
mas sim dois. Foi expulso e
também não atua.

Novidade na zaga é de Mat-
heus Salustiano, que fará sua
segunda aparição como titu-
lar. A primeira aconteceu ain-
da na décima rodada, na vi-
tória sobre o CSA por 1 a 0, no
estádio Rei Pelé.

Pendurados no time esme-
raldino estão: o zagueiro David
Duarte, o lateral-esquerdo
Hugo, o meia Diego e o ata-
cante Nicolas.

Avaí
O jogo diante do Goiás

marca a volta do público ca-
tarinense aos estádios. A equi-
pe que teve seu jogo teste
neste domingo (19), diante

do Marcílio Dias, na Copa
Santa Catarina, terá agora o
retorno do seu torcedor, mas
na Série B. Apenas 30% da ca-
pacidade do estádio ficará
disponível, no caso do Avaí,
até 5.340 mil torcedores serão
permitidos no local.

Em campo, o time vem um
mal momento na competição,
afinal, o time que briga na
parte de cima da tabela, vi-
sando voltar a Série A, nos úl-
timos jogos somou quatro pon-
tos, sendo uma vitória, um
empate e três derrotas.

Para o confronto desta ter-
ça-feira (21), o treinador não
terá uma peça importante, o
lateral-direito Edílson, que
atuou no Goiás em 2020. O jo-
gador que foi autor do gol do
Leão na última derrota, aca-

bou sendo expulso após o api-
to final com o árbitro alegan-
do ter sido chamado por ele de
“ladrão e vagabundo”. Com
isso, o nome certo que deve co-
meçar jogando trata-se de Iury
Oliveira. Marcos Serrato segue

no departamento médico e
ainda é dúvida.

Pendurados: Alemão, Die-
go Renan, Getúlio, Iury, Jean
Cléber, Jean Martim, Marcos
Serrato e Wesley. (Especial
para O Hoje)

Assim como no
último sábado, o
Goiás jogará
diante do Avaí
com a presença
de torcedores,
mas dessa vez a
favor somente
do rival

Equipe esmeraldina terá nova dupla de zaga titular para o confronto contra os catarinenses

Em foto vazada, lateral apareceu com a camisa atleticana antes do anúncio oficial

Após a derrota para o
São Paulo neste final de se-
mana, que encerrou uma
invencibilidade de sete jo-
gos, com seis empates e
uma vitória, o Atlético-GO
pensa no próximo domin-
go (26). O rubro-negro vol-
ta aos gramados diante do
Cuiabá, em duelo que
acontece no estádio Antô-
nio Accioly, às 20h30 (ho-
rário de Brasília) e o trei-
nador Eduardo Barroca
vai contar com o retorno
de peças no ataque, mas
vai precisar fazer ao me-
nos uma alteração.

Após não contar com
André Luis e Janderson con-
tra o Corinthians, Barroca
não teve João Paulo e Zé Ro-
berto diante do São Paulo.
No primeiro jogo a dupla es-
teve fora por uma questão
contratual, já neste último
domingo (19), o camisa 10 e
o 9 ficaram de fora por es-
tarem suspensos, além de
Toró que pertence ao Tri-
color Paulista. Diante do
Cuiabá, todos os nomes ci-
tados vão estar disponíveis.

A única ausência para o
duelo válido pela 22ª ro-
dada da Série A será o
meio-campo Willian Ma-
ranhão. O atleta recebeu o
terceiro amarelo, pela se-
gunda vez na primeira di-
visão, e é desfalque certo.
Contra o São Paulo, Mat-
heus Barbosa entrou no
lugar dele no decorrer do

segundo tempo e marcou o
seu primeiro gol com a ca-
misa atleticana e com isso
larga na frente por uma
vaga entre os titulares.

O elenco se reapresenta
na tarde de hoje, no CT do
Dragão. A primeira ativi-
dade da semana está agen-
dada para às 16h e o rubro-
negro se prepara para mais
um jogo como mandante,
tentando encerrar o jejum
que já dura desde o dia 23
de junho, quando venceu
em Goiânia pela última vez,
quando bateu naquela
oportunidade o Fluminense,
por 1 a 0. O Atlético Goia-
niense está na 11ª coloca-
ção, com 26 pontos con-
quistados.

“A gente precisa alinhar
a expectativa com a reali-
dade. É óbvio que a gente
tem totais condições de bri-
gar por coisas grandes na
competição, mas esse cam-
peonato de 38 rodadas tem
que ser vivido jogo a jogo e
com equilíbrio nos mo-
mentos de adversidade para
dar tranquilidade aos joga-
dores. É buscar corrigir pas-
so a passo para que no final
da competição, tenhamos
clareza de que tipo de com-
petição vamos jogar, onde
estaremos no momento que
o Campeonato for se defi-
nir”, disse Eduardo Barroca
após a derrota para o São
Paulo. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Atlético-GO volta a contar
com ataque completo, mas
tem desfalque no meio

PRÓXIMA PARTIDA

Atlético-GO acerta com lateral 
do Goiás, que vai receber volante

TRANSFERÊNCIA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Data: 21 de setembro de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio
da ressacada, Florianópolis. Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
(MG); Assistentes: Marcus vinicius Gomes (MG) e ricardo Junio de
Souza (MG); quarto árbitro: evandro tiago Bender (SC).

tÉCnICa

Avaí: Glédson; Iury Oliveira,
Betão, Fagner alemão, João Lu-
cas; Bruno Silva, Jean Cléber,
Lourenço; Copete, Getúlio e vi-
nicius Leite. 
Técnico: Claudinei Oliveira.

Goiás: tadeu; apodi, David
Duarte, Matheus Salustiano,
Hugo; rezende, Caio viní-
cius, Diego, Élvis; alef Manga
e nicolas. 
Técnico: Marcelo Cabo.

Avaí x Goiás

t
FICHA

Contra o Avaí e sua torcida 

Divulgação

A temporada segue em an-
damento e com o Campeona-
to Brasileiro começando o
seu segundo turno, alguns
clubes seguem se movimen-
tando no mercado da bola.
Em uma transferência quase
que “caseira”, Atlético Goia-
niense e Goiás se acertaram
em uma negociação envol-
vendo um atleta de cada time.
Jefferson, lateral revelado na
base esmeraldina, vai para o
Dragão em definitivo, en-
quanto André Lima, contra-
tado pelo Dragão em feverei-
ro deste ano, vai por em-
préstimo para o Verdão.

Jefferson, de 24 anos, atuou
em toda a carreira no time es-
meraldino e tinha a expecta-
tiva de ser negociado com o
futebol europeu. O Goiás che-
gou a recusar algumas ofertas,
a grande parte delas por em-
préstimo, de equipes como

Pumas-MEX, Alavés-ESP e
mais recentemente o Ludo-
gorets-BUL. Contestado pela
torcida, apesar da titularidade
nas duas últimas temporadas,
ele chega ao Atlético Goia-
niense em definitivo por uma
quantia financeira não reve-
lada, além do empréstimo do
volante André Lima.

Não é a primeira vez que o
Atlético Goianiense procurou
Jefferson, mas não teve suces-
so em outras oportunidades. O
próprio clube esmeraldino re-
velou uma negociação pelo
atleta meses atrás, mas que o
atleta teria recusado naquele
momento. Sem ser relacionado
e tendo atuado apenas em dois
jogos nesta Série B, o lateral-
esquerdo chega ao rubro-ne-
gro para disputar a Série A,
mas tem a concorrência de
Natanael, Igor Cariús e Art-
hur Henrique na posição.

André Lima, por sua vez,
teve poucas oportunidades no
Atlético Goianiense. O volante,
de 21 anos, considerado uma
das promessas que deixou o
Santa Cruz, chegou ao rubro-
negro para a atual temporada
e disputou apenas 10 jogos,
sendo sete pelo Campeonato
Goiano, um pela Copa do Bra-
sil e dois pela Série A, onde
chegou a estrear como titular
contra o Santos, na Vila Bel-
miro. Apesar de elogiado por
este jogo, não teve outras chan-
ces com Eduardo Barroca.

No Esmeraldino, André Lima
também vai encontrar um setor
recheado de atletas. Com a fa-
cilidade de atuar tanto como pri-
meiro ou segundo homem no
meio-campo, ele terá como con-
corrência: Rezende, Caio Vini-
cius, Fellipe Bastos, Breno e Mi-
guel Figueira. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)



APARECIDENSE

A Aparecidense conheceu
neste final de semana seu ad-
versário nas oitavas-de-final da
Série D e trata-se do Cianorte. A
equipe paranaense goleou o
Cascavel por 3 a 0 no último sá-
bado (18) e avançou de fase.

“É um adversário difícil e fiz
um estudo dentro do possível.
Um time muito forte fisica-
mente, tem jogadores altos,
muito bem organizados na par-
te defensiva e sabemos das di-
ficuldades. Não tem jogo mais
fácil e precisamos estar em um
nível de concentração muito
grande e espero que a gente
possa fazer bem esses dois jo-
gos e confio bastante no traba-

lho e confia bastante nos atle-
tas porque temos potencial
para passarmos mais uma vez”,
analisou Thiago Carvalho sobre
seu próximo adversário.

Neste último domingo (19),
Thiago Carvalho completou
um ano desde sua estreia sob o
comando da Aparecidense.
Uma marca inédita em sua
carreira tendo em vista como
funciona os trabalhos no fute-
bol brasileiro, principalmente
em equipes de divisão infe-
rior das demais. Já são cin-
quenta e duas partidas pelo
clube (entre Goiano, Série D e
Copa Verde), tendo conquista-
do vinte e seis vitórias, catorze

empates e doze derrotas.
“Para mim é uma marca

muito importante. É uma pro-
fissão onde é difícil ficar um
bom tempo em um clube e eu
conquistar isso na Apareci-
dense é algo fundamental e o
sucesso não só meu, mas de to-
dos da comissão. A continui-
dade para mim faz diferença e
estou muito feliz com essa mar-
ca e feliz com tudo isso, então,
minha avaliação é a melhor
possível e os números falam
por si e tenho números bas-
tante interessantes”, avaliou o
treinador neste um ano de tra-
balho. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)
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Treinador completou no último domingo, um ano à frente do Camaleão 

Nicolle Mendes / Aparecidense

Breno Modesto

Quatro dias após enfrentar
e ser derrotado pelo líder da Sé-
rie B, o Vila Nova volta a cam-
po pela competição nacional.
Nesta vez, para duelar com
uma equipe que está na outra
extremidade da tabela. Hoje, às
21h30, o time comandado pelo
técnico interino Higo Maga-
lhães recebe o Confiança, pe-
núltimo colocado, no OBA.

Apesar de estarem separa-
dos por nove pontos, as equipes
não estão tão distantes na ta-
bela, já que o Colorado ocupa,
atualmente, a 16ª colocação.
Um triunfo garantirá o Tigre
fora da zona de rebaixamento
por mais uma rodada, mas,
em caso de revés, o clube pode
ser ultrapassado pelo Vitória.
Por conta disso, Higo entende
da dificuldade da partida e
pede que seus jogadores este-
jam o mais próximo possível de
uma atuação sem erros.

“Sabemos da responsabili-
dade desse jogo, tanto para
nós quanto para eles. É um
confronto direto pela manu-
tenção dentro da competição.
Nós sabemos da força que te-
mos dentro de casa, ainda
mais agora, com o apoio do
nosso torcedor. Precisaremos
ter um controle mental muito
forte. O adversário é muito di-

ferente do que vinha sendo.
Bem organizado, com seu pa-
drão de jogo e com suas ideias.
Eles vêm de vitória. E nós en-
tendemos que será um jogo
muito difícil. Entendemos que
eles tentarão jogar no nosso
erro. Estamos cientes quanto
a isso. Precisamos minimizar
qualquer chance de erro. E
isso pode nos aproximar da vi-
tória”, comentou Higo.

O confronto marcará o re-
torno da torcida vilanovense
aos jogos da equipe profis-
sional. Diante disso, o volan-
te Moacir pede que o torcedor
colorado compareça ao OBA e
empurre o time à vitória.

“Eu sou prova viva de que
o nosso torcedor é o nosso dé-
cimo segundo jogador. Eu vi
isso, eu vivi isso. A importân-

cia da torcida. Pelo momento,
eu quero até pegar um gancho
e chamar o torcedor. Venham
nos apoiar. Não posso chegar
aqui e garantir a vitória, mas
empenho e vontade de vencer
não faltarão. Sem dúvida ne-
nhuma. Então, nós contamos
com o torcedor e esperamos
que eles venham em massa,
porque isso vai nos ajudar
muito”, disse Moacir.

Retrospecto
A partida de hoje será a

quarta da história entre Vila
Nova e Confiança. Pela pri-
meira vez, o duelo acontece-
rá no Estádio Onésio Brasi-
leiro Alvarenga. Nas três ve-
zes anteriores em que se en-
frentaram, o time sergipano
foi quem mais triunfou. Fo-

ram duas vitórias do Dragão
contra nenhuma dos colora-
dos. Além disso, empataram
em uma outra oportunidade. 

O último encontro entre as
equipes aconteceu na sexta

rodada da atual edição da Sé-
rie B, quando se enfrentaram
no Batistão, em Aracaju, e o
Confiança derrotou o Tigre
pelo placar de 1 a 0. (Especial
para O Hoje)

Vindo de derrota,
Vila Nova conta
com o retorno de
seu torcedor para
tentar voltar a
vencer na
Segundona

empurrados pela torcida

O volante Moacir pede que a torcida vilanovense compareça à partida contra o Confiança

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 21 de setembro de 2021. Horário: 21h30. Local: estádio
Onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (GO). Árbitro: Diego da
Costa Cidral (SC). Assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC) e
Gizeli Casaril (SC). VAR: rafael traci (SC)

t
tÉCnICa

Vila Nova: Georgemy; Moacir,
rafael Donato, renato e Bruno
Collaço; Pedro Bambu (Éder
Monteiro), arthur rezende e
tiago real; Kelvin, Clayton e
alesson
Técnico: Higo Magalhães

Confiança: rafael San-
tos, Jonathan Bocão, nir-
ley, adalberto e João Pau-
lo; Madison, Álvaro, Jhe-
merson e Ítalo; Willians
Santana e tiago reis
Técnico: Luizinho Lopes

xVila Nova Confiança

FICHA

Thiago Carvalho analisa confronto
das oitavas, diante do Cianorte

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Coritiba

Goiás

Botafogo

CRB

Guarani

Avaí

Sampaio Corrêa

Náutico

Vasco

Operário

Remo

CSA

Cruzeiro

Brusque

Ponte Preta

Vila Nova

Vitória

Londrina

Confiança

Brasil de Pelotas

Série B

Times P J V E D GP GC SG

48 24 14 6 4 33 18 15

45 24 12 9 3 28 15 13

44 24 13 5 6 37 23 14

41 24 11 8 5 33 26 7

38 24 10 8 6 34 27 7

37 24 10 7 7 26 19 7

35 24 9 8 7 28 22 6

35 24 9 8 7 28 26 2

34 25 9 7 9 29 29 0

34 24 9 7 8 19 25 -6

33 24 9 6 9 22 25 -3

32 24 9 5 10 23 21 2

31 25 6 13 6 29 32 -3

28 24 7 7 10 21 32 -11

26 24 6 8 10 22 26 -4

26 24 6 8 10 16 20 -4

24 24 4 12 8 18 21 -3

21 24 4 9 11 16 29 -13

17 24 4 5 15 23 37 -14

16 24 2 10 12 15 27 -12

O segundo amistoso na
Paraíba entre Brasil e Ar-
gentina terminou em golea-
da. Depois da vitória de 3 a
1, na última sexta-feira (17),
em Campina Grande, as co-
mandadas da técnica sueca
Pia Sundhage voltaram a
derrotar as argentinas. Des-
ta vez, em João Pessoa e por
4 a 1, com direito a um go-
laço de Marta, em cobrança
de falta. Kerolin, Debinha e
Yasmim, que fez sua estreia
pela seleção, também foram
às redes. Pelo lado das ad-
versárias, Mariana Larro-
quette fez o de honra.

Os jogos contra a Argen-
tina foram os primeiros do

novo ciclo da seleção, que
tem como objetivo a Copa
América do ano que vem,
que ainda não tem sede de-
finida, mas que servirá
como classificatória para a
Copa do Mundo de 2023 e
para os Jogos Pan America-
nos do mesmo ano, além
das Olimpíadas de 2024, em
Paris, na França.

A próxima data Fifa de
amistosos será no mês de
outubro, mas a Confedera-
ção Brasileira de Futebol
(CBF) ainda não divulgou
quais serão os adversários
que o time de Pia enfrenta-
rá. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Brasil goleia a Argentina em
segundo amistoso na Paraíba

FUTEBOL FEMININO
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Alzenar Abreu

A fruta " festiva" com pon-
to alto para colheita e visita-
ção de pomares entre os me-
ses de setembro e novembro
deve movimentar este ano
mais de R$ 100 milhões com a
produção de produtos deri-
vados, comercialização da
fruta e turismo em Goiás.

Denominada pelo secre-
tário de turismo de Hidro-
lândia, Silvio Quirino, como
‘ouro negro’ a jabuticaba,
que pontilha e colore mais de
100 mil pés só na região de
Hidrolândia, é um deleite
para degustação tipicamente
brasileira e de difícil plantio
fora do País. 

Com trabalho realizado des-
de o início do ano, a prefeitu-
ra de Hidrolândia, conta agora
com um mapa que catalogou
mais de 100 propriedades ap-
tas para venda do fruto in na-
tura e subprodutos.

Além dos derivados como
geleias, rapaduras, licores, ca-
chaças, vinhos e até farinha,
haverá, em breve, lançamen-
to por marca famosa de mo-
lho de pimenta industrial,
com o insumo adocicado.

De acordo com Silvio, pela
primeira vez, está em divul-
gação no site da prefeitura
de Hidrolândia o mapa turís-
tico do município que conta
com o número de produtores
(105) e outras 15 que já estão
preparadas para receber visi-
tantes aos pomares e para
consumo da jabuticaba da for-

ma mais divertida possível, no
pé da própria árvore.

"A divulgação desse traba-
lho tem sido feita durante
todo o ano. Esperamos turis-
tas do Brasil e do mundo para
conhecer a beleza, riqueza e
doçura peculiar dessa fruta
que certamente ficará mar-
cada na memória afetiva de
quem prová-la de forma tão
generosa”, diz Silvio.

Mar de pomares
Uma das fazendas da re-

gião, a Jabuticabal, enche os
olhos dos visitantes com ce-
nário de cinema e um verda-
deiro mar de pomares carre-

gados de jabuticaba. “Com a
divulgação nas redes sociais
do mapa esperamos um acrés-
cimo de 300% de lucro para
produção local”, contabiliza o
secretário.  

De acordo com um dos
empresários do setor, que cul-
tiva a fruta há mais de 60
anos, Paulo Antônio Batista, o
lucro da jabuticaba se poten-
cializa com as visitas turísticas
e, depois, com a venda dos
produtos fabricados. Ele acres-
centa que a propriedade é
(pet friendly) aceita cães de
pequeno porte no passeio en-
tre as jabuticabeiras, com o
cuidado do dono não deixar a

sujeirinha do animal na pro-
priedade. "Temos coletores de
lixo em toda fazenda, para
isso. Quem tem seu amigo pet,
pode trazê-lo, também.Mas
esse cuidado é essencial”,diz.

Para a analista de desen-
volvimento rural da Agência
Goiana de Assistência Técnica
Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), Alenir
Batista, os produtores estão
mais encorajados este ano.

“Eles receberam tanto apoio
da Emater na oferta de cursos
de capacitação para o uso co-
mercial e turístico da fruta
como da prefeitura que tem po-
tencializado a divulgação. Al-

guns fazendeiros já vão atuar
esse ano com a oferta de pro-
dutos via aplicativos de entre-
ga e e-commerce. O que abre as
portas da jabuticaba goiana
para o mundo.

Mercado internacional
Em pesquisa a grandes si-

tes internacionais de vendas
foram encontrados para aqui-
sição fora do País, apenas
uma geleia paulista, ao custo
de U$ 20, dois vinhos produ-
zidos na Austrália por cerca
de U$ 23 e uma geleia do Ha-
vaí,  com  custo similar. “Te-
mos um mercado imenso a
ser explorado”, diz Alenir.

A fruta é conhecida em in-
glês como Brazilian Grape Tree
ou Jabuticaba Berries. No ró-
tulo da fábrica australiana é
contado a origem do plantio
naquele país, a partir de mu-
das levadas de São Paulo, em
pleno cultivo, há 20 anos.

A Fazenda Jaboticabal, no
distrito de Nova Fátima, pos-
sui o maior pomar de jabuti-
caba do mundo. São mais de
60 mil pés. Somada às demais
propriedades, espera-se, este
ano, uma produção ímpar,
com ampla consumação e vi-
sita com expectativa de lucro
de até 70% para venda dos
produtos comercializados.

"A fruta congelada pode
abastecer o comércio de de-
rivados o ano inteiro". “Por-
que os produtos advindos da
polpa extraída são matéria-
prima para produção artesa-
nal ou industrial”, diz Alenir.

Conhecida nacionalmente
pela produção de jabuticaba,
Hidrolândia, município na
Região Metropolitana de Goiâ-
nia, segue até novembro a
temporada da fruta, movi-
mentando a economia local
com a comercialização tanto
in natura quanto de produtos
derivados. A cidade, que li-
dera o ranking de municípios
brasileiros que cultivam ja-
buticaba, coloca o Estado em
destaque, o maior produtor
do País, de acordo com a Ra-
diografia do Agro, publica-
ção da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa).

Anualmente, o Governo de
Goiás, por meio da Agência

Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), rea-
liza o acompanhamento da
produção junto aos agricul-
tores da região.

Somente na Fazenda Jabuti-
cabal, no Distrito de Nova Fáti-
ma, a safra deve atingir 200 to-
neladas. A propriedade detém o
maior pomar de jabuticaba do
mundo, com 42.000 pés de ja-
buticabeiras distribuídos em
uma área de 100 hectares.

Pioneira, a fazenda realiza
atividades de ecoturismo des-
de a década de 1960, rece-
bendo milhares de visitan-
tes, que podem apreciar a
fruta diretamente da árvore.
Em decorrência da pandemia

do novo coronavírus, medidas
de prevenção foram tomadas
para receber o público, como
a obrigatoriedade do uso de
máscaras e disponibilização
de álcool para a higienização
em todas as áreas.

Entre as atrações está a lo-
jinha onde são comercializa-
dos diversos produtos deri-
vados da jabuticaba, entre
doces, molhos e até bebidas
fermentadas feitas a partir da
fruta. A coordenação conta
com o apoio da unidade local
da Emater em Hidrolândia,
que orienta os agricultores
quanto ao processamento dos
alimentos, padronização e
qualidade dos produtos. (Es-
pecial para O Hoje)

Com mais de 115 produtores e 14 fazendas abertas para visitação, mercado do ‘ouro negro’ de Goiás é aquecido

Festa promete aquecer
economia na temporada 

Para Paulo Antônio, o lucro da jabuticaba se potencializa com as visitas turísticas e, depois, com a venda dos produtos fabricados no local 

A jabuticaba colore mais de 100 mil pés só na região de Hidrolândia, próximo a Goiânia 

Jabuticaba deve movimentar 
mais de R$ 100 milhões

Fotos: Jota Eurípedes

CuRiOSidAdeS SOBRe A JAButiCABA

l Raramente consegue ser cul-
tivada em outros países. Por
isso é a fruta mais brasileira
que existe

l É natural da mata Atlântica e
pode alcançar 10 metros de
altura produzindo frutos ten-
ros com aproximadamente
2,9 cm de diâmetro

l Rica em vitaminas e mine-
rais, a j -abuticaba é extrema-
mente benéfica à saúde,
tendo ação antioxidante e
antialérgica

l Pesquisas da Unicamp com-
provaram que a casca da ja-
buticaba pode prevenir o
câncer, como o de próstata e
a leucemia

l Valores nutricionais em 100 g
de jabuticaba: 58.1 Kcal, rica
em vitamina C, potássio, fós-
foro e magnésio

l O plantio deve ser feito no
período de chuva, mantendo
o colo da muda em torno de
cinco cm acima da superfície
do solo

l A primeira produção de jabu-
ticaba começa a partir do 5º
ano do plantio, indo até os
30 anos. Uma jabuticabeira
pode produzir mais de 1.000
kg de jabuticabas/ano

l No que diz respeito à quanti-
dade de antioxidantes por
100g de fruta, as jabuticabas
superam os mirtilos, as uvas
e até o açaí e possui proprie-
dades antiinflamatórias
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Daniell Alves

Goiás registrou queda de 11% no número de  trans-
plantes em comparação ao primeiro semestre do último,
de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).
Apesar da redução, o Estado ainda ficou abaixo da mé-
dia brasileira, que é de 26%. Devido à pandemia da Co-
vid-19, os procedimentos para transplantação de órgãos
foram um dos mais prejudicados.

Atualmente, o número de indivíduos na fila para re-
ceber um órgão é de 1.228 em Goiás. Em todo o país, a
estimativa é que haja cerca de 46 mil pessoas. Com o ce-
nário crítico, a Central de Transplantes da SES intensi-
ficou as ações para reduzir os prejuízos causados pelas
paralisações do ano passado.

No último ano, o procedimento permaneceu parado
por cerca de um mês para que as adaptações fossem rea-
lizadas, a exemplo da realização do exame RP-PCR
para Covid-19. Além disso, outro ponto negativo foi o re-
ceio dos pacientes de serem transplantados em meio a
uma crise sanitária.

Córneas
No momento, a fila maior é para pacientes que neces-

sitam de córnea (1.047 pessoas), conforme dados da Se-
cretaria. O quantitativo é bastante superior ao de pessoas
que precisam de outros órgãos, como fígado (9 pessoas) e
rins (172 pessoas). De acordo com gerente da Central de
Transplantes, Katiúscia Freitas, o transplante de córneas
foi parado no Brasil inteiro, por recomendação do Minis-
tério da Saúde, por seis meses. “Foi o mais prejudicado. Nos-
sa fila, hoje, está perto de 1100 pessoas”, diz.

Goiás foi o 5º estado que mais transplantou rins no
País por milhão de habitantes em 2020, informa a ge-
rente. O fechamento do último ano ainda foi superior ao
de 2019. “No início da pandemia, foi difícil para todos
os estados. Alguns pararam totalmente. Tivemos pro-
blemas como malha aérea. Mesmo assim, fechamos 2020
com 80 doadores, mais do que 2019, que teve 75. Isso se
deve porque a Secretaria tentou resguardar o Hospital
Geral de Goiânia, e mantivemos as campanhas de doa-
ção de órgãos”, afirma.

Setembro Verde
No Setembro Verde, mês que visa à conscientização

da população sobre o a importância da doação de órgãos
e tecidos, a Rede Estadual de Hemocentros – Rede
Hemo intensifica a campanha para cadastro de doado-
res de medula óssea.

"Os hemocentros são únicos locais para realizar o
cadastro e se tornar alguém um possível doador de me-
dula óssea. Hoje, só em Goiás temos 630 pacientes ins-
critos no Registro Nacional de Receptores de Medula
(Rereme) que já realizaram busca de doador não apa-
rentado. São muitos pacientes aguardando um doador
compatível", destaca a diretora-técnica da Rede Hemo,
Ana Cristina Novais.

Conforme dados do Registro Nacional de Doadores
Voluntários de Medula Óssea (Redome), a probabili-
dade de encontrar um doador de medula compatível
é de 1 para cada 100 mil habitantes. "Por isso, quan-
to mais pessoas cadastradas, maiores serão as chan-
ces dos pacientes que aguardam na fila de transplante.
O cadastro é nacional".

Ana Cristina esclarece que, caso haja um doador com-
patível em qualquer lugar do País, o mesmo é acionado
e tem todas as despesas de deslocamento e hospedagem
custeadas pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, existem
217 mil pessoas cadastradas como doadores voluntários,
e hoje o Brasil está entre os cinco maiores bancos de doa-
ção de medula óssea do mundo.

Interior
Desde setembro de 2019 foram ampliados os pontos de

cadastro de doadores de medula óssea para todas as uni-
dades da Rede Hemo no interior: Rio Verde, Jataí, Catalão,
Ceres, Formosa, Quirinópolis, Iporá e Porangatu.

O cadastro também pode ser feito na unidade móvel,
que pode realizar ações em toda a Região Metropolitana
da Capital. Para solicitar o serviço, bastar entrar em con-
tato com o Hemocentro Coordenador pelo telefone (62)
3231-7925. "Para este tipo de ação, nós enviamos uma equi-
pe e é solicitada apenas a disponibilização de um espaço
para coleta das amostras e a mobilização dos doadores",
explica Ana Cristina. (Especial para O Hoje)

Mais de 1,2 mil goianos estão na fila por um órgão 

O incêndio na Chapada
dos Veadeiros chega ao 10º
dia e o Corpo de Bombeiros
(CBMGO) seguem combaten-
do as chamas com cinco fren-
tes ativas na região. Segundo
o coordenador da força-tare-
fa, capitão Luiz Antônio Dias
Araújo dois focos oferecem
mais riscos ao Parque Nacio-
nal. Fogo já destruiu área de
18.620 hectares de vegetação.

“Entramos no 10º dia de
combate com cinco focos ati-
vos, todos localizados na Área
de Proteção Ambiental de
Pouso Alto. Desses cinco focos
ativos, dois oferecem mais
riscos ao Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros e es-
tão localizados ao extremo

norte do Parque, ainda dentro
da APA de Pouso Alto, nas re-
giões da ponte de pedra, em
Cavalcante e da Fazenda Cas-
cata que fica no município de
Terezinha”, afirma.

Equipes de 141 bombeiros
e brigadistas do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio) e
voluntários seguem traba-
lhando para apagar o fogo. De
acordo com o coordenador
da operação, outros três pon-
tos concentram serviço de mo-
nitoramento e vigilância para
que não haja reignição e pos-
sam ser declarados extintos.

Prejuízos
Em meio ao incêndio, um

agricultor contabiliza perda de
cerca de R$ 1,5 milhão da pro-
dução de milho depois que a la-
voura foi atingida pelo fogo. A
fazenda fica em São João
D’Aliança, no Nordeste de
Goiás, ao lado de Alto Paraíso
de Goiás. O vento forte e rede-
moinhos de cinzas fizeram o
fogo se espalhar rapidamente.

A Polícia Civil (PC) investiga
se os incêndios que começaram
no último dia 12, no Vale da Lua
são criminosos. Luiz Antônio,
que é coordenador da força-ta-
refa acredita que o fogo tenha
sido causado por um incendiá-
rio. Segundo o capitão dos bom-
beiros, as equipes seguem fa-
zendo o monitoramento das
áreas durante a noite.

Incêndio na Chapada consome
mais de 18 mil hectares

Diminui em 
11% número 
de transplantes 
em Goiás

tRÁPIDAS

STJ decide sobre instituto 
da compensação fiscal

A Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu que uma vez nega-
da a homologação de compensação de dé-
bito tributário, o contribuinte não pode
reiterar o pedido em relação ao mesmo dé-
bito, ainda que apresente crédito fiscal dis-
tinto. Para a corte, não se admite nova de-
claração de compensação tributária de dé-
bito que já tenha sido objeto de compensa-
ção anterior não homologada, nos termos
do artigo 74, parágrafo 3º, inciso V, da Lei
9.430/1996. O colegiado julgou recurso da Fa-
zenda Nacional contra acórdão em que o Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5)
entendeu que a vedação legal atingiria ape-
nas a compensação idêntica àquela ante-
riormente não homologada, mas não im-
pediria o contribuinte de requerer nova-
mente a compensação do mesmo débito,

desde que usando créditos distintos. Em seu
voto, o ministro relator do processo, Mauro
Campbell Marques, destacou que a lei não
deixou margem para que possam ser for-
mulados novos pedidos de compensação re-
lacionados a débitos que não foram homo-
logados, "independentemente de o pedido
apresentar créditos distintos", pois, em tais
situações, o débito foi considerado não de-
clarado – "logo, inviável de ser extinto pelo
instituto da compensação fiscal, consoante
uma interpretação restritiva imposta
pelo artigo 111, inciso I, do Código Tributá-
rio Nacional (CTN). "Uma vez considerado o
débito não declarado, com a inviabilidade
de sua compensação fiscal, este passivo tri-
butário se tornará exigível para a Fazenda
Pública, não podendo haver a sua extinção
pelo instituto da compensação", acrescentou. 

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

Jurídica

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) definiu que a
Justiça do Trabalho é com-
petente para julgar ação que
tenha por objeto diferenças
salariais com reflexos nas
contribuições previdenciá-
rias. A decisão se deu no jul-
gamento de Recurso Ex-
traordinário (RE 1265564)
com repercussão geral re-

conhecida.  O colegiado apli-
cou ao caso a jurisprudência
do Tribunal de que, em de-
mandas em que não se dis-
cuta a concessão de apo-
sentadoria complementar,
mas os reflexos de parcelas
salariais pleiteadas em re-
clamação trabalhista, deve
ser mantida a competência
da Justiça especializada. 

Definição de competência

Eleições OAB/GO

O pré-candidato à Pre-
sidência da OAB/GO, Pe-
dro Paulo de Medeiros, ini-
ciou a semana percorrendo
os municípios da região
sudoeste do estado, con-
versando com advogados e
ouvindo os anseios da clas-
se. As demandas são va-
riadas e, na mesma pro-
porção, o grande número

de advogados e advogadas
que aderem ao movimento.
No último final de semana,
o seu escritório político foi
palco de grande concen-
tração de advogados e ad-
vogadas que lá compare-
ceram para participarem
do conhecido “adesivaço”
de veículos com os slogans
da pré-campanha. 

2 Nos trilhos - O Plenário do
Senado pode votar nesta se-
mana novo marco legal para
ferrovias (PLS 261/2018) e a
criação da Autoridade Nacio-
nal de Segurança Nuclear (MP
1.049/2021). Já nas comissões,
destaque para a votação da
BR do Mar (PL 4.199/2020),
das restrições a refrigerantes
nas escolas (PLS 9/2017) e
para os incentivos para can-
didaturas de negros e mulhe-
res (PEC 28/2021).

2 CNMP - Seguem abertas as
inscrições para o webinário
“Governança, Transparência
e Controles Internos Munici-
pais” do Conselho Nacional do
Ministério Públlico.

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJGO) realizou a re-
moção e promoção de ma-
gistradas e magistrados para
quatro unidades judiciárias de
comarcas de entrância inter-
mediária, conforme edital nú-
mero 16/2021. As demais va-
ras judiciais relacionadas no
edital não foram preenchidas.
A sessão foi transmitida ao
vivo pelo Youtube. 

Magistradas e
magistrados do
Judiciário goiano
são removidos 
e promovidos

Código Eleitoral pode pôr fim
ao mau uso da justiça

A Câmara dos Deputados
concluiu a votação do novo
Código Eleitoral (Projeto de
Lei Complementar 112/21).
Aprovado na forma do subs-
titutivo da relatora, depu-
tada Margarete Coelho (PP-
PI), o texto será analisado
ainda pelo Senado. O pro-
jeto consolida, em um único
texto, toda a legislação elei-
toral e temas de resoluções
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Na principal vo-
tação, o Plenário da Câma-
ra retomou o tema da qua-
rentena, que será exigida de
certas categorias para po-
derem disputar as eleições.
Por 273 votos a 211, os de-

putados aprovaram emen-
da exigindo o desligamento
de seu cargo, quatro anos
antes do pleito, para juízes,
membros do Ministério Pú-
blico, policiais federais, ro-
doviários federais, policiais
civis, guardas municipais,
militares e policiais milita-
res. A emenda aprovada
prevê que juízes e mem-
bros do Ministério Público
terão de se afastar definiti-
vamente de seus cargos e
funções quatro anos antes
do pleito. De igual forma, a
norma valerá para poli-
ciais federais, rodoviários
federais, policiais civis e
guardas municipais.



Dados atualizados pela Se-
cretaria Estadual de Saúde
de Goiás (SES-GO) dão conta
de que mais de um milhão de
pessoas no Estado ainda não
procuraram pela primeira
dose da vacina contra a Covid-
19. Segundo a SES, ainda fal-
tam ser vacinadas com a pri-
meira etapa da imunização
1.144.506 em Goiás.

Os dados mostram ainda
que, à medida que a idade de-
cresce, aumenta a quantidade
de pessoas que ainda não se
vacinaram com a primeira
dose. Para se ter uma ideia, a
SES aponta que na faixa etária
de 30 a 39 anos, faltam ser va-
cinados 124.068 pessoas do
sexo masculino (20,90%) e
77.119 do sexo feminino
(13,36%). Já na faixa etária
dos 20 a 29 anos, faltam ser va-
cinadas, respectivamente,
195.653 (32%) pessoas do sexo
masculino e outras 126.758
(21,85%) do sexo feminino.

Até o momento, dados ofi-
ciais apontam que Goiás já dis-
tribuiu 8.074.982 doses, das
quais aplicou 6.833.181. Destas,
4.533.848 são referentes à pri-
meira dose e outras 2.349.333
à segunda dose ou à imuniza-
ção em dose única. Com isso, o
percentual da população vaci-

nada com uma dose no Estado
é de 64,61%. Já com as duas do-
ses ou imunização em dose
única, são 33,48% da popula-
ção. Goiás já registra 844.958
casos confirmados de Covid-
19 e 23.137 óbitos.

Passaporte 
O Passaporte Sanitário ou

Passaporte da Vacina segue

sendo discutido pela Câmara
Municipal de Goiânia. Em au-
diência pública realizada on-
tem (20) e sob a presidência do
parlamentar Kleybe Morais, o
debate se pautou contrário à
instituição e obrigação de um
passaporte que comprove a
vacinação contra a Covid-19
para que se possa adentrar em
locais públicos e privados.

Na última quinta-feira (16),
um projeto de lei do Vereador
Ronilson Reis foi protocolado
na Câmara Municipal. O texto
pretende proibir a exigência
de apresentação de compro-
vante de vacinação ou do Cer-
tificado de Imunização e Se-
gurança Sanitária (CSS) para
permitir o acesso e a perma-
nência em locais públicos, pri-

vados, eventos culturais e es-
portivos. Para o parlamentar,
a proibição fere o direito cons-
titucional de ir e vir.

Entenda
A exemplo do que já vem

sendo realizado em outras ci-
dades brasileiras, no último
dia 31, o vereador Marlon
Teixeira apresentou um pro-
jeto de lei instituindo, em
Goiânia, o Programa Passa-
porte de Vacinação Municipal.
O Programa cria, na Capital, o
Passaporte Municipal de Va-
cinação contra Covid-19
(PMV), que será emitido pela
Secretaria Municipal de Saú-
de e poderá ser exigido para
entrada nos locais já mencio-
nados, ou, ainda, em qual-
quer local em que possa ha-
ver aglomeração de pessoas
em que o controle epidemio-
lógico seja necessário.

Segundo o parlamentar, a
medida visa auxiliar na reto-
mada econômica, social e no
combate à disseminação da
Covid-19. O objetivo, segundo
ele, é também que o Passa-
porte de Vacinação também
possa servir de estímulo para
que mais pessoas procurem
se vacinar. (Maiara Dal Bos-
co, Especial para O Hoje)
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O Prefeito de Goiânia apro-
vou ontem (20) a alteração no
cálculo do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU). A
mudança, que amplia a isen-
ção do imposto para imóveis
no valor de até R$ 120 mil, no
chamado IPTU Social, pode be-
neficiar aproximadamente 51
mil contribuintes na Capital. O
novo valor limite foi sugerido
por parlamentares ao chefe
do Executivo em alteração ao
valor de R$ 100 mil apresen-
tado no Projeto de Lei Com-
plementar 28/2021, que altera
o Código Tributário Munici-
pal (CTM) e que foi aprovado
por votação simbólica pela Câ-
mara Municipal de Goiânia, na
última sexta-feira (17).

Segundo a Prefeitura de
Goiânia, O IPTU Social vai en-
globar 51.229 imóveis de Valor
Venal de até R$ 120 mil, um in-
cremento de mais de 23 mil
imóveis, já que, anteriormente,
seriam contemplados cerca de
28 mil imóveis com valor de até
R$ 100 mil na Capital. Além da
ampliação do rol de imóveis,
haverá a isenção total e per-
manente do IPTU desses imó-
veis beneficiados. “A justiça
fiscal e social é uma preocu-
pação do prefeito Rogério Cruz
e um dos pilares que têm nor-
teado a criação deste código”,

afirma o titular Secretaria de
Finanças, Geraldo Lourenço.

“Vamos garantir que mais
de 51 mil imóveis sejam bene-
ficiados com o IPTU Social,
programa que tive a honra de
implementar para apoiar as fa-
mílias em vulnerabilidade so-
cioeconômica em razão da Co-
vid-19, e que agora se tornará
definitivo em Goiânia”, subli-
nhou o prefeito Rogério Cruz. 

Cruz reafirmou ainda que o
CTM tem o objetivo de promo-

ver justiça social e fomentar a
economia da cidade por meio
da geração de emprego e ren-
da. “Todas as sugestões foram
estudadas e aquelas que eram
possíveis foram acatadas, ob-
servando a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e o compromisso
com o equilíbrio das contas
públicas”, destacou o prefeito.

De acordo com a vereado-
ra Sabrina Garcêz (PSD), re-
latora do projeto do novo Có-
digo Tributário, a alteração
atende principalmente às pes-
soas mais carentes. “Na Capi-
tal, os imóveis de R$ 120 mil
são imóveis de uma faixa de
renda menor da população, e
o impacto gerado aos cofres
da prefeitura não é tão gran-
de. Já na renda das famílias,
entretanto, o impacto é gran-
de, já que na pandemia, mui-
tas famílias passam por um
momento complicado, então é
uma maneira de prestar so-
corro à população nesse sen-

tido”, afirmou a vereadora à
reportagem de O Hoje.

Ao O Hoje, o vereador Lu-
cas Kitão (PSL), afirma ver
com bons olhos a mudança na
cobrança do IPTU Social. “Nós
vamos atender uma parcela
da população que tem passa-
do apertado, mas é preciso
medir esses impactos. Fazer
justiça social e conseguir atua-
lizar [o Código Tributário] de
uma forma que seja próxima
a realidade de cada imóvel,
sem sobrecarregar o contri-
buinte que, na maioria das ve-
zes está passando por uma
crise econômica ou se encon-
tra desempregado”, afirmou.

Outras alterações
A Prefeitura também anun-

ciou que, o Custo Unitário Bá-
sico, principal assunto levan-
tado pelos vereadores, a ado-
ção do Custo Unitário Básico de
Construção (CUB/m²) para es-
tabelecer o Valor Venal dos

imóveis passará a prever que a
atualização anual não poderá
exceder a correção inflacioná-
ria do período. A inflação, por
sua vez, será medida por meio
do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
levantamento do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Além disso, os
contribuintes que pagarem
o IPTU à vista manterão o
desconto de 10%, sem condi-
cionar ao cumprimento de
obrigações acessórias.

Além disso, todo o seg-
mento de tecnologia terá as-
segurada a redução do Im-
posto Sobre Serviço (ISS), de
5% para 2%, até a efetiva im-
plementação do polo de tec-
nologia. Atualmente, apenas
algumas empresas do setor
integram o programa de in-
centivo Goiânia Digital, cuja
Lei será revogada com a
aprovação do CTM. (Espe-
cial para O Hoje)

Mudança que
altera cobrança no
valor venal de R$
100 mil para R$
120 mi deve
beneficiar 51 mil
contribuintes Paço
cede e altera
cálculo para 
IPTU Social

Faltam ser vacinadas com a primeira etapa 1.144.506 pessoas 

Novo cálculo do IPTU Social
vai beneficiar 51 mil imóveis

Mais de 1,1 milhão não procuraram a 1ª dose
VACINAÇÃO  

Mudança vai gerar

um incremento de 23

mil imóveis, já que,

antes, seriam

contemplados 28 mil

imóveis com valor

de até R$ 100 mil
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Pelo menos seis pessoas
morreram ontem (20) em
uma universidade russa, na
cidade de Perm, a 1,3 mil
quilômetros de Moscou, du-
rante tiroteio praticado por
um adolescente, que se
acredita ser estudante da
instituição. O autor do tiro-
teio foi morto pela polícia.

Além dos mortos, hou-
ve também vários feridos

e alguns alunos saltaram
pela janelas do edifício
em pânico.

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, atribui as
ações à influência dos Es-
tados Unidos, com o efeito
da globalização.

O uso e porte de armas
na Rússia é rigoroso, mas
esses atos são cada vez
mais frequentes. (ABr)

Tiroteio em universidade
deixa pelo menos seis mortos

RÚSSIA

Uma equipe interdiscipli-
nar de pesquisadores desco-
briu e testou uma molécula
que abre caminho para o de-
senvolvimento de uma nova
geração de medicamentos con-
tra vírus e parasitas, anunciou
ontem (20) a Universidade de
Coimbra (UC), em Portugal.

Pesquisadores de várias
instituições científicas nacio-
nais descobriram e testaram
"uma molécula com um perfil
revolucionário, que abre ca-
minho de um novo antimi-
crobiano de largo espectro,
com potencial de aplicação
na prevenção e tratamento de
múltiplos tipos de infecções
virais, endêmicas e pandêmi-
cas, e também doenças para-
sitárias, como a malária", afir-
ma a UC em nota enviada à
Agência Lusa.

Designada BSS730A, a mo-
lécula, que é "derivada da pe-
nicilina, umas das mais co-
nhecidas do mundo, foi des-
coberta no âmbito do projeto
Spiro4MALAIDS e resulta de
vários estudos realizados ao
longo dos últimos nove anos
pelo Grupo de Química Orgâ-
nica da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade
de Coimbra (FCTUC)".

O projeto Spiro4MALAIDS
é coordenado pela professora
Teresa Pinho e Melo, do De-
partamento de Química da
FCTUC, e tem a participação
de pesquisadores da Univer-
sidade de Lisboa, por meio do
Instituto de Medicina Mole-

cular e da Faculdade de Far-
mácia, e do Instituto Univer-
sitário Egas Moniz.

Os diversos ensaios pré-clí-
nicos realizados com dife-
rentes vírus - entre eles o HIV
e várias estirpes do vírus da
gripe (com potencial pandê-
mico) e em parasitas como o
que provoca a malária - são
muito promissores.

"A molécula apresentou
atividade notável contra os di-
ferentes vírus e parasitas tes-
tados. Em concentrações mui-
to baixas, a eficácia na inibi-
ção das infecções atingiu os
99%", disse Nuno Alves, aluno
de doutorado da FCTUC e
membro da equipe.

Os resultados obtidos, des-
taca, indicam que a nova mo-

lécula "tem comportamento
completamente diferente dos
medicamentos que se encon-
tram no mercado. Enquanto
os antivirais convencionais
atuam sobre a maquinaria
do próprio vírus, a molécula
BSS730A atua ao nível do hos-
pedeiro, promovendo uma
resposta do próprio hospe-
deiro contra o vírus".

"Um mecanismo desse
tipo, além de ter um perfil far-
macoterapêutico inovador,
está muito menos sujeito ao
desenvolvimento de resis-
tência por parte dos vírus", ou
seja, "verificou-se que a mo-
lécula mostrou ser ativa con-
tra estirpes multirresistentes
dos mesmos vírus".

Observando os mecanis-

mos que a molécula utiliza
para exercer a sua atividade,
os investigadores acreditam
que existem boas perspectivas
para "inativar outros vírus
além dos estudados".

É uma molécula que "po-
derá ter atividade para novas
ameaças virais que possam
emergir no futuro, represen-
tando uma nova geração de
medicamentos antivirais e
antiparasitários de largo es-
petro, muito mais eficazes do
que os atuais", afirma, citado
pela UC, o investigador do
Departamento de Química da
FCTUC. A equipe pretende
avançar com a realização de
ensaios clínicos dentro de
três anos, mas precisa de fi-
nanciamento.

"Um projeto desse tipo
requer aporte financeiro
considerável, da ordem de 2
milhões de euros", estima
Nuno Alves. Justamente com
o objetivo de angariar fi-
nanciamento que permita
avançar com o desenvolvi-
mento dessa tecnologia, está
em fase de conclusão a cria-
ção de uma startup.

Além de Teresa Pinho e
Melo e Nuno Alves, a equipe
do projeto inclui os professo-
res Nuno Taveira (Instituto
Universitário Egas Moniz) e
Miguel Prudêncio (IMM da
Universidade de Lisboa) e os
pesquisadores Américo Alves
(FCTUC) e Inês Bártolo (Fa-
culdade de Farmácia da Uni-
versidade de Lisboa). (ABr)

Resultado foi
anunciado pela
Universidade de
Coimbra, em
Portugal

Estudo abre portas a nova geração
de medicamentos contra vírus

A Universidade de Coimbra é tida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade e está entre as mais antigas da Europa

A primeira erupção vulcâ-
nica das Ilhas Canárias em 50
anos obrigou a retirada de
cerca de 5 mil pessoas, in-
cluindo aproximadamente 500
turistas, e destruiu cerca de
100 casas, disseram autorida-
des nesta segunda-feira (20).

O vulcão entrou em erup-
ção nesse domingo (19), lan-
çando lava a centenas de
metros de altura, atingindo
casas e florestas e enviando
rocha derretida rumo ao
Oceano Atlântico, ao longo
de uma área escassamente
povoada de La Palma, ilha do
extremo noroeste do arqui-

pélago das Canárias. Nenhu-
ma morte foi registrada, mas
o vulcão ainda estava ativo
nesta segunda-feira. Um re-
pórter da Reuters viu fuma-
ça espessa saindo do vulcão
e casas em chamas.

Autoridades disseram ter
esperança de não ter que re-
tirar mais ninguém.

"A lava está seguindo para
o litoral e o dano será mate-
rial. De acordo com especia-
listas, há cerca de 17 milhões
a 20 milhões de metros cúbi-
cos de lava", disse o presi-
dente regional, Ángel Victor
Torres, à Rádio Cadena Ser.

O fluxo de lava já destruiu
cerca de 100 casas, disse Ma-
riano Hernández, presidente
do conselho de La Palma.

Cerca de 20 moradias fo-
ram engolidas no vilarejo de
El Paso, assim como trechos
de ruas, disse o prefeito Sergio
Rodríguez à emissora estatal
TVE. A lava estava se espa-
lhando por vilarejos vizinhos
e colocando centenas em ris-
co, acrescentou.

O vulcanólogo Nemesio Pé-
rez disse que mortes são im-
prováveis, contanto que nin-
guém se comporte irrespon-
savelmente. (ABr)

Erupção de vulcão provoca
fugas e destrói várias casas

ILHA DE LA PALMA

Já foram retiradas cerca de 5 mil pessoas, incluindo 500 turistas aproximadamente

Estudantes tentam fugir de atirador em universidade

A votação nas eleições parlamentares da Rússia teve
denúncias de violência e mais irregularidades, man-
tendo assim o cenário de repressão que marcou todo
o processo eleitoral. E, depois de esmagar a oposição,
o presidente Vladimir Putin tende a sair vitorioso do
pleito, cujas primeiras apurações indicam a vitória do
partido governista Rússia Unida. As informações são
da rede alemã Deutsch Welle.

Segundo Ella Pamfilova, diretora da comissão elei-
toral, foram registradas 137 reclamações de coerção na
votação. Já a organização russa Golos, que faz moni-
toramento independente de eleições, registrou so-
mente no primeiro dia de votação 2 mil violações.

EXPRESSA
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O SescTV exibe pela pri-
meira vez, nesta quarta-feira
(22), às 22h, o show ‘100 Anos
de Elizeth Cardoso’, mas quem
foi essa artista tão importante
para a música brasileira e que
alguns não conhecem? Consi-
derada a primeira dama da
MPB, a cantora era uma mulher
à frente do seu tempo. Além da
personalidade pública, sua vida
particular, como mãe solo e
divorciada, representava em
1930 sua força que rompia bar-
reiras. Mesmo tanto tempo
após sua morte, ela segue lem-
brada como uma de nossas
maiores vozes e precursora na
luta das mulheres pelo reco-
nhecimento na música.

Divina, elegante, carinhosa,
forte, amorosa, talentosa e co-
rajosa são alguns adjetivos
atribuídos a uma das maiores
cantoras que o Brasil já co-
nheceu, por meio de depoi-
mentos de amigos e intérpre-
tes. Em sua homenagem, o
show ‘100 Anos de Elizeth Car-
doso’ gravado no Sesc Pinhei-
ros, em março de 2020, com di-
reção de Viviane Rodrigues. O
repertório, rememorou can-
ções como ‘Na Cadência do
Samba’ (Ataulfo Alves e Paulo
Gesta), ‘Flor e Espinho’ (Nelson
Cavaquinho, Guilherme Bri-
to e Aladés Caminha), e ‘Che-
ga de Saudade’ (Tom Jobim e
Vinicius de Moraes), famosas
na voz de Elizeth.

A apresentação reuniu
Alaíde Costa, Ayrton Montar-
royos, Claudette Soares, Eliana
Pittman, Leci Brandão e Zezé
Motta. O time de intérpretes
foi selecionado pelo produtor
musical Thiago Marques Luiz,
e boa parte do elenco já con-
viveu com Elizeth. Entre can-
ções e depoimentos, eles fa-
zem referência a episódios
em que Elizeth marcou suas
vidas. A cantora Eliana Pitt-
man admite que foi criada em
um mundo onde a voz do mo-
mento era a de Elizeth Cardo-
so. “Ela era uma mulher negra,
cantora e artista em um País
que não respeita nada, e bri-
gou pelo seu lugar com classe,
sem apelação”. Segundo a Elia-
na, pessoas como Elizeth não
morrem, viram estrela. 

Já a cantora e compositora
Leci Brandão assinala que
hoje todo mundo é diva, mas
divina, era um título que só
Elizeth tinha e o exercia com
maestria. Durante o show Leci
comenta sensibilizada que
gostaria de cantar ao lado de
Elizeth Cardoso ‘Canção de
Amor’ (Chocolate e Elano de
Paula), uma música emocio-
nante, que quase a fez chorar
no palco, como se ela tivesse
sido transportada para outro
plano de vida. Na opinião com
ela, Elizeth Cardoso é uma
das maiores artistas da MPB,
inegavelmente. “Uma voz com
identidade que acalmava o
coração da gente”, ressalta. 

Para Zezé Motta, ela me-

recia o título que tinha de
‘divina’. “Elizeth era român-
tica, sofrida e corajosa. Ela
nunca desistiu do amor”, diz
Zezé, e ressalta que ser con-
siderada ‘divina’, não é para
qualquer pessoa. O cantor
Ayrton Montarroyos recorda
que pediu a avó, de presente
de aniversário, ir a um show
de Elizeth Cardoso, mas ela já
não era mais viva e a música
dela está nele como está na
história da música popular
do Brasil. “Elizeth conseguia
interpretar tudo muito bem,
bossa nova, samba, samba
canção, samba de partido alto.
Ela foi realmente uma intér-
prete sem amarras e sem ne-
nhum impedimento”, afirma.

Elizeth foi uma mulher negra, vinda do povo, que conseguiu reconhecimento em uma época difícil

Elizeth Cardoso representa a ponte entre
tradição e modernidade, consolidando-se

como uma das maiores intérpretes da MPB

Essência

A dama da MPB

Quem foi a
divina brasileira?

A divina Elizeth Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em
16 de julho de 1920 e em maio de 1990, deixou seu lega-
do. A artista, com seu timbre suave e potente, erudito e
popular, tornou-se uma das vozes mais marcantes da mú-
sica popular brasileira. Seu talento foi descoberto na sua
festa de aniversário de 16 anos, quando Jacob do Ban-
dolim, amigo de seu pai (também músico) ouviu-a cantar
no quintal da humilde residência no bairro da Lapa. Sua
carreira só passou a ter o devido êxito, no entanto, a par-
tir dos anos quarenta, consolidando-se em 1958, quando
ela participou de um dos marcos da música popular bra-
sileira: a criação da bossa nova.

A gravação do LP ‘Canção do Amor Demais’ em 1958,
com composições de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, com
violão de João Gilberto, é um marco em sua trajetória. Ape-
sar de não causar grande repercussão na época, o disco
é bem recebido pela imprensa especializada. Considera-
do por alguns críticos o álbum precursor da bossa nova,
ele caracteriza-se pelo estilo pessoal de Elizeth, marcado
pelos vibratos, que reforçam o efeito dramático. O re-
pertório continua na temática dos sambas-canções, com
músicas de apelo sentimental. É o caso de ‘Serenata do
Adeus’ e ‘Estrada Branca’, cujo desfecho é trágico: “Vou
caminhando com vontade de morrer”. 

O álbum desperta a atenção para o novo gênero, que
se estabelece a partir da gravação, em 1959, de ‘Chega de
Saudade’ pelo próprio João Gilberto. A parceria da cantora
com tais compositores revela-se importante, que ainda so-
frem retaliações pelos defensores de uma ‘legítima’ mú-
sica popular brasileira. A carreira artística não veio fácil,
mas sua sensibilidade musical deixa à MPB uma obra ex-
pressiva. Pode-se dizer que sua importância se define por
uma versatilidade observada tanto em sua voz, quanto em
sua facilidade em transitar por diferentes gêneros musi-
cais e cativar diferentes públicos. 

Sua vida pessoal também gerou bastante impacto para
a época. Seu primeiro relacionamento foi com o futebolista
Leônidas da Silva, mas logo acabou, após a divina decidir
adotar uma bebê que havia encontrado abandonada na
rua. Colocada na parede por Leônidas, Elizeth não só es-
colheu a Tereza, como não hesitou em registrá-la como
‘mãe solteira’, um escândalo para a época. Um pouco de-
pois, ela conheceu o músico Ari Valdez, com quem casou
rapidamente e tiveram um filho biológico, Paulo Cezar. A
cantora passou anos do relacionamento lutando contra o
ciúme do marido, que não aceitava as viagens a trabalho
e os compromissos noturnos. 

No fim da década de 1930, quando se separou de Ari Val-
dez, ainda grávida, segundo o biógrafo e jornalista Sérgio Ca-
bral, Elizeth não quis nada para ela, mesmo sem ter dinhei-
ro para se sustentar e sustentar os filhos. Para conseguir al-
guma renda, ela decidiu aprender a dirigir e se tornar taxista
na noite carioca. Ela revezava os dias em que se apresenta-
va com o trabalho de motorista. Mulher negra, cantora, ta-
xista, trabalhando na noite nos anos 1940. A divina não era
divina só pela voz, mas por sustentar ideais e projetos de vida
completamente inaceitáveis para a sociedade da época.
Ainda mais mulheres separadas e com filhos. (Lanna Oliveira
é estagiária do jornal O Hoje)
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Malhação - Sonhos
Pedro acredita que poderá

rever Karina, mas Delma o
proíbe de sair de casa. Gael
convida Dandara para voltar a
morar com ele. Pedro deso-
bedece a Delma e pede para
Duca levá-lo à casa de nat. Dal-
va e Duca lembram de alan ao
olhar o chaveiro de Karina.
Jade e Henrique provocam Co-
bra. Lobão vai à casa de nat e
Duca se esconde, mas o vilão
surpreende Pedro. Henrique
beija Jade, que se incomoda ao
pensar em Cobra. Karina de-
volve o chaveiro para Pedro e
exige que ele vá embora. Lu-
crécia parabeniza Jade.

Nos Tempos do Imperador
Pilar conversa com Pedro e

teresa, e descobre que Sa-
muel está se formando em en-
genharia. Quinzinho e Cle-
mência pensam sobre vitó-
ria. Pilar é hostil com Luísa. Lu-
pita conhece Bernardinho. Ba-
tista questiona Bernardinho
sobre sua formação na Mari-
nha. Pilar se hospeda no hotel
do cassino. Isabel sofre com o
encontro com seu pretenden-
te a noivo. Guebo coloca em
dúvida o amor de Samuel por
Zayla. tonico se une a Christie
contra Pedro. Samuel encon-
tra Pilar. Quinzinho ajuda Sa-
muel a despistar Pilar. 

Gênesis
no palácio, o empenho de

José chama atenção. Judá é
recebido por Hirá. asenate
arma um plano para rever José.
Hirá faz um acordo com Judá.
Sheshi tem uma triste despe-
dida. José recebe uma propos-
ta de Potifar, enquanto o faraó
pressiona o eunuco. Judá en-
contra Muriel. Kamesha ten-
tará se explicar para o faraó.
Uma festa agitará o palácio.
José será surpreendido por
asenate. Sheshi sofrerá com
atitude de Kamesha. Muriel e
Judá se aproximarão ainda
mais. neferíades se surpreen-
derá com as palavras de José. 

Coração Indomável
José antonio se encontra

com Maricruz nos limites da
Fazenda de Simone, e ele a re-
preende por sempre dar um
jeito de acabar vendo Otávio.
nazario diz a amador que não
recebeu o dinheiro pedido no
bilhete anônimo enviado, e
comenta que terá que enviar
outro e se não receber uma
desposta irá acabar denun-
ciando Miguel. José antonio
diz a Maricruz que Otávio a
despreza. nazario pede a
amador que escreva a Otávio
para lhe pedir dinheiro. Ofelia
diz a Otávio que podem contar
com ela na defesa de Miguel. 

Império
José alfredo se emociona.

Jurema sente ciúmes de Cora.
Lorraine invade a casa de Sil-
viano. Bruna observa Daniel-
le e Maurílio. José alfredo
pede para João Lucas e Du
não contarem para ninguém
sobre sua presença. robertão
decide ir para Paris, já que Éri-
ka não responde a seu pedido
de casamento. Felipe vai atrás
de enrico. Lorraine descobre
o segredo de Marta. José al-
fredo afirma que se casará
com Maria Ísis. Maria Clara
pede vicente em casamento.
Ismael desconfia da explica-
ção de Lorraine. 

RESUMO
t
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Alergia
sazonal
Diagnóstico permite melhor
controle das alergias respiratórias,
comuns na primavera

Elysia Cardoso

A primavera é a estação
em que as alergias respira-
tórias se tornam mais co-
muns e começa em breve, a
partir do dia 22 de setem-
bro. A liberação de pólen no
ar pelas plantas, variações
de temperatura, baixa umi-
dade do ar e o excesso de
poeira podem desencadear
inflamações como a rinite,
sinusite, asma e bronquite.
Para tratar e reduzir o im-
pacto das alergias é preciso
saber caso a caso o que de-
sencadeia a irritação, o que
pode ser feito com os testes
cutâneos de alergia ou com
exames e sangue.

“De forma geral, nos
quadros de alergia três
grandes sistemas são aco-
metidos: o respiratório, o
digestivo (nas alergias ali-
mentares) e o cutâneo. Cada
um desses sistemas tem cé-
lulas envolvidas na respos-
ta imunológicas e que po-
dem ser comprometidas”,
conta o patologista clínico
da Dasa, Cláudio Rômulo
Siqueira Filho. “Então, se
você come um chocolate e
desenvolve um quadro de
alergia muito grande é por-
que o seu sistema de reco-
nhecimento de possíveis
ameaças que estão no am-
biente falha. Quando isso
acontece, o corpo cria defe-
sas contra substâncias e ob-
jetos que não precisariam
ser combatidos, como pro-
teínas específicas, ácaros,
poeira e pólen”, continua.

As doenças alérgicas es-
tão entre as mais prevalen-
tes o mundo e têm um gran-
de impacto sobre a quali-
dade de vida das pessoas
acometidas. De acordo com
a Organização Mundial da
Alergia (OMA), até 2025 o
mundo terá 400 milhões
de pessoas que sofrem com
doenças desse tipo. Dentre
as alergias, as respirató-

rias são muito comuns: a
rinite atinge cerca de 25%
da população brasileira,
seguida da asma que afeta
20% da população infantil
e adolescente do país, de
acordo com a Organização
Mundial da Saúde.

“Para diagnosticar as
alergias, mesmo as respi-
ratórias, podemos usar os
testes cutâneos, que medem
a sensibilidade das pessoas
a um determinado antígeno.
O que pode desencadear
um quadro respiratório?
Nós temos fungos, pólen
das plantas, pelos de ani-
mais, e através dos testes
você pode fazer muito bem
a presunção diagnóstica”,
diz Cláudio. “Já pelo sangue,
um hemograma pode nos
dizer quais são as células
que estão comprometidas
na resposta imune e dosar
as imunoglobulinas, que
são bem específicas para a
reação alérgica e formam
um conjunto com cinco:
IGG, IGA, IGM, IGD e IGE,
cada qual com uma função
determinada. 

Diagnóstico 
Grande parte das aler-

gias não tem cura, mas o
diagnóstico é essencial para
um melhor controle da
doença. Em casos mais gra-
ves, com risco de choque
anafilático, a substância que
desencadeia as crises deve
ser completamente evitada.
Já nas alergias respirató-
rias, alguns cuidados com o
ambiente podem reduzir o
número de crises como:
limpar a casa constante-
mente, trocar frequente de
lençóis e cobertas, usar ca-
pas de colchão e travessei-
ros antiácaros, manter ani-
mais de estimação fora de
casa a maior parte do tem-
po, além de fazer os trata-
mentos e usar medicações
para aliviar os sintomas.
(Especial para O Hoje) 

Primavera é a estação que alergias respiratórias agravam A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Autora baiana Liu
Oubiña também é Co-
fundadora da Editora

Pé de Pitanga

LIVRARIA
t

Mais do que uma
história para divertir
as crianças, Anima-
trópole apresenta um
propósito muito
maior: formar cida-
dãos que pensam e
agem pelo bem co-
mum. Escrito pela em-
preendedora baiana
Liu Oubiña, a obra pu-
blicada pela Editora
Pé de Pitanga também
é uma ferramenta
para que pais e edu-
cadores ensinem os
pequenos sobre alte-
ridade, tomada de de-
cisões e diversidade.

Inspirado em A Re-
volução dos Bichos, de
George Orwell, a nar-
rativa traz uma visão
crítica e um toque político ao
apresentar Animatrópole,
uma cidade formada apenas
por animas. Tudo ia bem com
os cidadãos até que um de-
sastre atinge o prefeito Teo-
bald Tatu e o pânico se espa-
lha entre a bicharada.

“Os dias ficaram mais som-
brios e anunciavam tempos
nebulosos pela frente. Se algo
não fosse feito o mais rápido
possível, as coisas poderiam
piorar. Quem tomou a inicia-
tiva de trazer de volta à nor-
malidade foi Anta Filófio, que
resolveu se pronunciar e pedir
uma reunião com todos para
decidirem o futuro da cidade.

Aí foi o maior zum-zum-zum,
pois muitos queriam assumir
o posto deixado por Teobald,
mas ninguém teve coragem de
falar, até o momento." (Ani-
matrópole, p.11)

Para encontrar uma solu-
ção perante o inesperado, eles
precisarão esquecer as dife-
renças e trabalhar uma es-
tratégia juntos para superar a
ambição pelo poder. Apesar
das desavenças, os persona-
gens assumem o verdadeiro
valor da união, sabedoria, e
exemplificam, de forma des-
contraída, como se deve ana-
lisar o cenário e os fatos para
opinar sem perder o respeito

sob as individualida-
des e o coletivo.

Com uma escrita
delicada, Oubiña mos-
tra aos leitores a im-
portância da igualda-
de e respeito na hora
de resolver os proble-
mas do cotidiano. Ani-
matrópole é uma lei-
tura lúdica e repleta de
ilustrações coloridas
feitas pelo artista plás-
tico bahiano Heitor
Neto, que torna o
aprendizado mais pra-
zeroso, ao mesmo tem-
po, em que estimula a
imaginação infantil.

Sobre o ilustrador
Nascido em Salva-

dor/BA, quando crian-
ça, Heitor Neto passava o
dia desenhando, lendo livros
e quadrinhos. Estudou e se
formou em Artes Plásticas na
UFBA (Universidade Federal
da Bahia). Trabalhou como
Diretor de Arte nas maiores
agências de Publicidade e
Propaganda da capital baia-
na por mais de 15 anos,
quando em 2016 decidiu se-
guir o sonho de infância de
ilustrar livros infantis. Em
2017, foi morar em São Pau-
lo, onde se especializou na
Quanta Academia de Artes,
nos cursos de ilustração, ilus-
tração editorial infantil e his-
tória em quadrinhos.

Diversão infantil
Inspirado na icônica obra 'A Revolução dos Bichos', o
lançamento 'Animatrópole', estimula o senso crítico 
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Acompanhar a dinâmica
dos macacos em seu habitat
natural é o mote da série
Terra dos Primatas, produ-
ção documental que a TV
Brasil estreia nesta terça
(21), às 21h30. Com oito epi-
sódios, o seriado revela
como vivem diversas espé-
cies endêmicas do conti-
nente africano. A primeira
edição destaca os lêmures-
de-cauda-anelada da Mon-
tanha Anja, em Madagascar.

O programa inédito na te-
linha da emissora pública
percorre as terras altas re-
motas da Etiópia, vai até as
savanas do sul da África e
viaja pelas ilhas que formam
Madagascar. Os primatas
dessas regiões conquistam o
público na telinha com ca-
risma, inteligência e fofura.

Por meio de imagens in-
críveis desses animais em
ação na natureza, o seriado
mostra como lêmures, ba-
buínos e macacos são capa-
zes de se adaptar. Os bandos
procuram abrigo e alimento,
além de proteção contra

eventuais predadores. A pro-
dução ainda apresenta a vida
de seres como os pequenos
bebês do mato até társios e
pottos, espécies menos co-
nhecidas de primatas.

A série documental Terra
de Primatas tem horário al-

ternativo na programação
da TV Brasil e pode ser
acompanhada na madruga-
da de terça para quarta-fei-
ra à 1h45. A obra audiovi-
sual também fica disponí-
vel por 30 dias no aplicativo
TV Brasil Play.

Primeiro programa
mostra os lêmures-de-
cauda-anelada

A edição de estreia do se-
riado Terra de Primatas exi-
be o cotidiano de uma tropa
única de lêmures-de-
cauda-anelada que se adap-
taram às condições adversas
na região da Montanha Anja,
em Madagascar. A geografia
peculiar, as condições cli-
máticas tropicais da costa
africana e a caça ilegal são
desafio para eles.

Seriado ‘Terra dos Primatas’
estreia na TV Brasil hoje (21)

Terça no Teatro
resgatando a memória

da música popular, o grupo
Brasil In trio sobe ao palco
do teatro SeSI nesta terça-
feira (21). O show híbrido
começa às 20h e faz parte do
projeto terça no teatro –
uma realização da Lei de In-
centivo à Cultura, Secretaria
especial da Cultura e Minis-
tério do turismo, com o pa-
trocínio do Instituto Cultural
vale. O público poderá esco-
lher assistir da plateia ou de
forma remota, pelo Youtube
(www.youtube.com/teatro-
sesigo). Quando: terça-feira
(21). Onde:  avenida João
Leite, nº 1.013, Setor Santa
Genoveva - Goiânia. Horá-
rio: 20h. 

Aromas e sabores
a sommelier tatiana to-

main comanda o curso 'aro-
mas e Sabores' na prática,
hoje (21), às 19h30 na CaSa-
COr Goiás. Será uma degus-
tação de seis rótulos de vi-
nhos, com o objetivo  de 'edu-
car' o olfato e a boca para re-
conhecer sabores e aromas.

O curso terá 1h30 de duração
e será ministrado para ape-
nas dez participantes, no am-
biente Café e vinho, projeta-
do pelas arquitetas Jordana e
Juliana Bessa para a CaSaCOr
Goiás 2021.Quando: terça-
feira (21). Onde: alameda das
Paineiras, n° 50 - Jardim Goiás
- Goiânia. Horário: 19h30.

Artes visuais
eFG em artes Basileu

França abre inscrições para
cursos em artes visuais. São
120 vagas para cursos gra-
tuitos de desenho, pintura,
ilustração e artesanato. as
inscrições devem ser feitas
no site da eFG em artes Ba-

sileu França (www.basileu-
franca.com.br) ou pelo site
do Centro de educação, tra-
balho e tecnologia - Cett
(cett.org.br/efg). as inscri-
ções do processo seletivo
seguem até às 18h do dia 30
de setembro e as matrículas
acontecem do dia 13 ao dia
17 de outubro.

Congresso de indústria 
O credenciamento de jor-

nalistas e assessores para o
28º Congresso Internacio-
nal da Indústria do trigo,
que será promovido hoje
(21), das 9h às 17h30, deve
ser feito pelo link:
https://congressoabitrigo.co
m.br/.  a edição deste ano,
que será online e gratuita,
será transmitida em três
idiomas e poderá ser acom-
panhada virtualmente por
pessoas de todo o mundo.
Dentre o público esperado
estão executivos e empre-
sários dos principais setores
envolvidos na produção,
moagem e derivados do
grão. Quando: terça-feira
(21). Onde: (congressoabi-
trigo.com.br). Horário: 9h.

Grupo Brasil In Trio sobe ao palco do Teatro SESI hoje (21)

Produção documental revela curiosidades sobre animais da espécie

AGENDA
t
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Bruna Biancardi rebate crí-
tica a romance com Ney-
mar após troca de mensa-
gens com jogador

Bruna Biancardi comparti-
lha sua rotina com seus se-
guidores na web, mas desde
que foi clicada pela primeira
vez ao lado de neymar, em um
passeio de barco por Ibiza,
quando chegou a ser confun-
dida por fãs com Bruna Mar-
quezine, ex do jogador, a in-
fluencer, de 27 anos, vem re-
cebendo críticas nas redes so-
ciais. "a fama vem com elogios
e com críticas. Se você não
queria certos comentários, de-
veria ter mantido sua conta
privada desde o início. Mas se
você quer ser uma blogueira
verificada no Instagram, com
mais de 300 mil seguidores
por causa do ney, você deve
aceitar todos os comentários",
opinou uma internauta. Bruna,
que já foi apresentada à famí-
lia do atleta, reagiu: "O meu
perfil nunca foi privado.
(...)Sempre trabalhei paralela-
mente com o Instagram, sen-
do assim não teria porque
meu perfil ser privado. a mi-
nha conta foi verificada (mui-
to provavelmente) devido as
inúmeras denúncias e tentati-
vas de acesso que a mesma
teve em um único dia. acredi-
to que tenha sido uma forma
da plataforma 'proteger' a mi-
nha conta", afirmou. (Carmen

Moreira, Purepeople)

Assumidos! Fiuk posta ví-
deo romântico com Thaisa
Carvalho

Fiuk e thaísa Carvalho as-
sumiram o namoro. após dis-
crição em viagem romântica e

rumores de fãs de que thaísa
tinha sido barrada em show
do ator, Fiuk postou um vídeo
em momento a dois com a
amada e mostrou aos fãs que
está namorando, ao ser inda-
gado neste domingo (19), em
caixa de perguntas do Insta-

gram. "namorando", escre-
veu Fiuk em resposta à per-
gunta de um fã sobre estar
solteiro. thaísa, que é mode-
lo, atriz e conhecia o cantor
desde 2008, já havia surgido
com a camisa de Fiuk, mas evi-
tava falar sobre o relaciona-
mento dos dois, que se iniciou
em 2020, mas foi interrompi-
do quando o ator participou
do ‘BBB’. (raphaela Fernandes,
Purepeople)

Paolla Oliveira e Diogo No-
gueira aproveitam almoço
romântico juntos

Paolla Oliveira e Diogo no-
gueira aproveitaram almoço a
dois na Lagoa, Zona Sul do rio
de Janeiro, neste domingo
(19). ainda que de muletas,
por estar com bota ortopédi-
ca no pé, o cantor não deixou
de exibir seu amor pela ama-
da, beijando-a em frente às câ-
meras que flagraram o casal
no local. Por conta de uma le-
são no tendão de aquiles, o in-
térprete de ‘Pé na areia’ está
usando o objeto e muletas.
Mesmo assim, Diogo noguei-
ra postou uma foto sorrindo
com brilho nos olhos no Ins-
tagram, na mesma tarde.
"Hoje é dia de ser feliz, muita
luz pra vocês!", legendou ele.
"Coisa linda", comentou Paol-
la Oliveira, cujo look para o
show do namorado instigou
fãs. (Purepeople)

CELEBRIDADES

Chico Buarque está ofi-
cialmente casado! A cele-
bração do casamento do
cantor com a professora e
advogada Carol Proner,
de 47 anos, aconteceu em
um cartório em Itaipava,
na região serrana do Rio
de Janeiro. A união, que
vazou na web após ser
publicada no Diário Ofi-
cial, foi bastante come-
morada pela página ofi-
cial do cartório. "Para nós
celebrar casamentos é
sempre uma emoção, mas
hoje com o ícone da mú-
sica brasileira a emoção
foi ainda maior! Tivemos
a honra de celebrar a
união de Chico Buarque e
Carol Proner! Desejamos
toda a felicidade do mun-
do aos noivos", desejou a
publicação, esclarecendo
que as imagens publica-

das foram autorizadas
pela família. Alguns in-
ternautas também repa-
raram na simplicidade da
cerimônia. "Essa simpli-
cidade é que me apaixona
na vida e pela vida. Viva
Chico", vibrou uma fã.
"Que simplicidade dos
noivos e da festa! Para o
amor basta isso", elogiou
outra seguidora. (Carmen
Moreira, Purepeople)

Chico Buarque se casa com
Carol Proner e surpreende fãs

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Sua capacidade de resolver
problemas está incrível neste dia,
então isso pode ajudar e muito as
pessoas à sua volta. você pode le-
var boas ideias para o seu traba-
lho ou para a sua casa. Compa-
nheirismo e boa conexão entre
você e seu par amoroso.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Seu dia pode ter uma energia
de caos, mas, ao mesmo tempo,
você pode estar inspirado e cria-
tivo. Boas ideias podem ser co-
locadas em prática. Sua energia
de generosidade também está
grande e pode ajudar as pessoas.
O trabalho pode render.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

você pode estar bem amoro-
so, romântico ou protetor. tome
cuidado com a centralização. você
pode não conseguir resolver
tudo, mas pode colocar seu amor
em tudo o que fizer, e isso pode
deixar seu dia mais leve. Bom dia
para quem tem filhos.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia traz desafios e respon-
sabilidades. vale a pena não ter
medo de avançar. tome cuidado
com a tendência a achar que
não consegue. acreditar em si
mesmo é essencial para resolver
os problemas hoje. tome cuida-
do com paranoias.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia traz uma energia
potente de ajuda mútua. você
pode conseguir avançar devido
à ajuda de alguém ou ao seu
próprio mérito de não desistir.
as decisões estão acontecendo
e você pode se sentir mais con-
fiante e decidido. Bom dia para
ensinar e aprender.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia traz mudanças com
boas possibilidades no futuro. É
importante seguir e não se
amedrontar frente aos ciclos
que estão sendo encerrados.
Pode ser um dia de negociação
e necessidade de diplomacia.
tome cuidado com o mau uso
do seu dinheiro.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Suas parcerias estão ativa-
das e, devido a elas, você pode
conseguir tomar decisões im-
portantes. Use sua energia e
sua força para ajudar as pes-
soas, vivendo um dia de mais
ajuda ao próximo do que para
resolver suas próprias neces-
sidades.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Suas parcerias estão ativa-
das e, devido a elas, você pode
conseguir tomar decisões im-
portantes. Use sua energia e
sua força para ajudar as pes-
soas, vivendo um dia de mais
ajuda ao próximo do que para
resolver suas próprias neces-
sidades.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia promove a segurança e
as ações mais contidas. você pode
estar mais prudente e analisando
melhor os prós e contras antes de
tomar sua decisão. existe trabalho
a ser feito e você pode se com-
prometer e realizar tudo com
muita disciplina e dedicação.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Pode ser um dia de notícias
decepcionantes ou você pode
passar por imprevistos. É preci-
so passar por este dia com resi-
liência e coragem, sabendo os
riscos antes de se comprometer.
Portanto é preciso buscar anali-
sar as situações previamente.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz necessidade de
foco e cuidado. não é um dia que
se deva procrastinar ou iniciar,
mas sim dar andamentos às coi-
sas já existentes. É um dia que fa-
vorece o estudo ou a investiga-
ção das coisas para não entrar
em nenhuma enrascada.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Pode ser um dia de atitudes
frustradas, ou seja, você não vai
avançar muito em suas tare-
fas. Pode ser preciso refazer al-
guma coisa já pronta. existe
uma energia de discórdia no
ar. tome cuidado com brigas ou
apontamentos.



Elysia Cardoso

O termo 'pagode' está pre-
sente na cultura musical bra-
sileira desde, pelo menos, o sé-
culo XIX. Inicialmente, era as-
sociado às festas realizadas
nas senzalas e, mais tarde, se
tornou sinônimo de qualquer
festa regada a bebidas alcoó-
licas e cantoria.Como verten-
te sonora, o pagode nasceria
exatamente dessa manifesta-
ção popular completamente
marginal aos acontecimentos
musicais dos grandes meios de
comunicação brasileira.

Os anos 90 foram mo-
mentos de ouro para o pago-
de. Foi nessa época que gru-
pos como Raça Negra, Ka-
tinguelê e Só Pra Contrariar
foram lançados ao merca-
do e, mesmo após 30 anos
desse boom, o ritmo ainda
continua sendo um dos
queridinhos dos
brasileiros. E
dentro desse ce-
nário, novos
grupos tam-
bém se desta-
cam, resga-
tando o estilo
e as músicas
românticas.

Prova dis-
so foi o suces-
so que o ritmo
fez com as lives em
2020 e tomando con-
ta do cenário musi-
cal. Todo esse cená-
rio se refletiu na in-
dústria e nos núme-
ros. A banda Akatu,
por exemplo, já con-
quistou mais de 60 mi-

lhões de visualizações no
Youtube e mais de 400 mil ou-
vintes mensais no Spotify.

Angelo Oliveira, vocalista
do grupo mineiro, que ganhou
destaque após chamar atenção
do Neymar, acredita que a ale-
gria que o Akatu traz para o pal-
co, é um dos segredos para o su-
cesso. "Nossa ideia é sempre tra-
zer a alegria no palco, gostamos
de passar isso para o nosso pú-
blico. Os grandes clássicos real-

mente mexem com o coração
das pessoas durante o show, é
possível ver a emoção deles no
momento", garante.

Além disso, o grupo tam-
bém está no projeto ‘Encontro
de Gerações’, álbum que conta
com a participação do Grupo
Revelação, grande sucesso dos
anos 90, cantor Xande de Pila-
res, Vitinho e Liomar do Pique
Novo. A iniciativa reúne gran-
des nomes do pagode em um

roda de samba para cantar
seus maiores sucessos e can-
ções inéditas.O álbum já está
disponível no Youtube da ban-
da e no Spotify.

Desde o início da pande-
mia e a paralisação dos shows,
o público vem buscando na
música relembrar e viver coi-
sas boas e a tecnologia é um fa-
cilitador para isso. Segundo o
Spotify, maior serviço de strea-
ming por assinatura do mundo,

a busca por canções antigas au-
mentou 54% em abril de 2020
e também foi possível sentir o
aumento de playlists com esse
recorte. "Nossos shows são
uma mistura, cantamos nossas
músicas autorais, mas os gran-
des sucessos do pagode e do
samba não podem faltar no re-
pertório para animar a galera",
finaliza ngelo.

Encontro de Gerações
O derradeiro Volume 4, do

projeto ‘Encontro de Gerações’,
acaba de ser lançado. Para fe-
char com chave de ouro a ini-
ciativa que reúne os grandes
nomes do samba e pagode na-
cional, todos os artistas que
participaram da roda de sam-
ba se encontram neste último
registro a ser disponibilizado.
Além dos anfitriões, Akatu e
Revelação, os ícones Xande de

Pilares e o cantor Vitinho
abrilhantam o último

bloco com as suas
participações mais
que especiais.
São três vídeos
com duas músi-
cas inéditas,
que já podem
ser acessadas
pelo canal do
grupo Akatu
no YouTube.
(Especial para
O Hoje) 
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Levantamento revela aumento na busca por músicas
antigas, ao mesmo passo que o ritmo tomou conta das lives

Akatu foi criado 
em 2015 por três

jovens apaixonados
por pagode e hoje é

uma banda em
ascensão

Pagode, o queridinho 
dos brasileiros

ESTREIAS

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

Mate ou Morra (Boss Level,
2021, eUa). Duração: 1h41min.
Direção: Joe Carnahan. elenco:
Frank Grillo, Mel Gibson, nao-
mi Watts. Gênero: ação, sus-
pense, ficção científica. em
Mate ou Morra, acompanha-
mos a história de roy Pulver
(Frank Grillo), um oficial da po-
lícia aposentado que inexpli-
cavelmente fica preso no tem-
po e é obrigado a vivenciar re-
petidamente o dia de sua mor-
te. enquanto tenta evitar ser
morto, ele percebe que existe
uma razão maior para que
tudo isso aconteça. Cinemark
Flamboyant: 15h40, 18h15,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 15h40, 18h15, 20h50.
Kinoplex 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 Gis-
soni), um tranquilo contador,
descobre um grande desfal-
que na empresa onde traba-
lha. Graças ao fato, ele acaba
se envolvendo em uma rede
de corrupção que abastece o
sistema político brasileiro. Ci-
nemark Flamboyant: 18h35,
19h, 21h10, 21h40.

EM CARTAZ

Maligno (Malignant, 2021,
eUa). Duração: 1h51min. Di-
reção: James Wan. elenco: an-
nabelle Wallis, Maddie Has-
son, George Young. Gênero:
terror, suspense. em Malig-
no, Madison (annabelle Wallis)
passa a ter sonhos aterrori-
zantes de pessoas sendo bru-
talmente assassinadas. ela
acaba descobrindo que, na
verdade, são visões dos crimes

enquanto acontecem. aos
poucos, ela percebe que esses
assassinatos estão conecta-
dos a uma entidade do seu
passado chamada Gabriel.
Para impedir a criatura, Madi-
son 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 Goiâ-
nia: 20h50. Cineflix apareci-
da: 19h20, 21h25. Cineflix Bu-
riti: 19h10, 21h40.

Nasce Uma Estrela (a Star Is
Born, 2018, eUa). Duração:
2h16min. Direção: Bradley
Cooper. elenco: Lady Gaga,
Bradley Cooper, Sam elliott.
Gênero: Drama, romance. em
nasce Uma estrela, Jackson
Maine (Bradley Cooper) é um
cantor no auge da fama. Um
dia, após deixar uma apre-
sentação, ele para em um bar

para beber algo. É quando co-
nhece ally (Lady Gaga), uma in-
segura cantora que ganha a
vida trabalhando em um res-
taurante. Jackson se encanta
pela mulher e seu talento, de-
cidindo acolhê-la debaixo de
suas asas. ao mesmo tempo
em que ally ascende ao estre-
lato, Jackson vive uma crise
pessoal e profissional devido
aos problemas com o álcool.
Cinemark Flamboyant: 18h10.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez
Anéis (Shang-Chi and the Le-
gend of the ten rings, 2021,
eUa). Duração: 2h12min. Dire-
ção: Destin Daniel Cretton. elen-
co: Simu Liu, tony Leung Chiu-
Wai, awkwafina. Gênero: ação,
fantasia. em Shang-Chi e a Len-
da dos Dez anéis, acompanha-
mos a história de Shang-Chi
(Simu Liu), um jovem chinês
que foi criado por seu pai em re-
clusão para que pudesse focar
totalmente em ser um mestre

de artes marciais. entretanto,
quando ele tem a chance de en-
trar em contato com o resto do
mundo pela primeira vez, logo
percebe que seu pai não é o hu-
manitário que dizia ser, vendo-
se obrigado a se rebelar e traçar
o seu próprio caminho. Cine-
mark Flamboyant: 14h35,
15h05, 15h30, 17h35, 17h55,
18h30, 20h35, 21h, 21h30. Ci-
nemark Passeio das Águas:
14h30, 15h, 15h05, 15h20,
17h15, 17h35, 17h40, 18h05,
18h10, 18h40, 20h20, 20h45,
20h50, 21h10, 21h40. Kinoplex
Goiânia: 14h30, 15h30, 17h20,
18h20, 20h10, 21h10. Cineflix
aparecida: 16h35, 18h, 20h45,
21h10. Cineflix Buriti: 16h10,
17h10, 18h50, 20h, 21h10.

After 3 - Depois do Desencon-
tro (after We Fell, 2021, eUa).
Duração: 1h39min. Direção: Cas-
tille Landon. eLenco: Josephine
Langford, Hero Fiennes tiffin,
Louise Lombard. Gênero: Dra-
ma, romance, erótico. em after
3 - Depois do Desencontro, em-
bora a história de amor entre
tessa Young (Josephine Lang-
ford) e Hardin Scott (Hero Fien-
nes-tiffin) tenha passado por
muitas complicações, desta vez
o problema é mais complexo do
que nunca. agora que tessa to-
mou uma das decisões mais
importantes de sua vida, tudo
mudou completamente. Os se-
gredos que vêm à tona sobre
suas famílias colocam em risco
seu relacionamento e seu futu-
ro juntos. embora a jovem saiba
que Hardin a ama, os dois estão
cercados de ciúme, ódio e per-
dão. Será que o amor entre os
dois será o suficiente para man-
ter seu relacionamento? Cine-
mark Flamboyant: 19h20. Cine-
mark Passeio das Águas: 20h10,
20h30. Kinoplex Goiânia: 19h10.
Cineflix Buriti: 19h.

'O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família' acompanha novamente os irmãos Tim e Ted

tCINEMA



Nathan Sampaio

Prejudicado pela pandemia
da Covid-19, o estilo de venda
mais tradicional em Goiânia,
aquele feito pelos camelôs, pe-
las abordagens nas ruas ou o
feito dentro das centenas de lo-
jas espalhadas pelo centro da
capital já voltou a funcionar em
sua “normalidade”. Isso foi no-
tado pela reportagem que, ao
frequentar os locais, notou que
tudo funciona como se nunca
houvesse havido pandemia até
mesmo pelo fato de que poucas
pessoas têm usado sequer as
máscaras de proteção correta-
mente. O problema, porém,
está longe de ser só esse, o que
por si só, já é grave.  

Vendedores entrevistados
afirmaram que tem sido cada
vez mais difícil bater metas,
ao mesmo tempo em que fica
cada vez mais difícil pagar as
contas. Muitos trabalhando
na informalidade afirmam
que as metas estão cada vez
maiores, mas, agora, sem os
benefícios que antes eram ga-
rantidos pela carteira de tra-

balho via Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), como
13º, férias remuneradas e, cla-
ro, o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). É o
que contou uma estudante e
vendedora de 28 anos que
não quis se identificar e que
trabalha em uma ótica do cen-
tro e cursa administração.

“Estava difícil arranjar
emprego, então aceitei este
onde preciso procurar por
clientes nas ruas do centro
de Goiânia e ganhar comis-
são caso eu consiga fazer as
pessoas comprarem na loja
onde trabalho. Meu traba-
lho é contrato, sou MEI [Mi-
croempreendedora Indivi-
dual], recebo uma valor fixo,
mais as comissões e, apesar
de não ter FGTS e 13º, ao me-

nos posso negociar as férias
e fazer meu horário”, afir-
mou a vendedora.

Ela confirmou, ainda, que
não concorda em como as
coisas estão acontecendo,
pois os donos de lojas, em-
presários não cumprem acor-
dos básicos. “Eu por exemplo,
na teoria, faço o meu horário,
mas se por acaso eu trabalhar
menos de 8 horas por dia, já
sou repreendida pelo meu
chefe. Além disso, o fixo ofe-
recido é menos que o salário
mínimo e como não é CLT o
que eu esperava era um sa-
lário mínimo, mas poucos
tem pago ele, pelo que sei de
outras pessoas que conheço
na minha situação”, concluiu.

Há também um outro lado,
o de pessoas como o camelô

Wellington de Oliveira que
vende especiarias e “produtos
naturais” também no centro
de Goiânia. Favorecido pelo
retorno do tráfego intenso de
pessoas após a vacinação con-
tra Covid-19, ele diz que as
pessoas estão com menos di-
nheiro ou com mais receio
de gastar com o que quer que
seja. “Investir ou reinventar o
meu negócio é difícil pra mim,
sempre funcionou assim, boca
a boca, e hoje não tenho con-
dições financeiras pra investir
nesses negócios de Instagram,
Facebook, Internet, que é o
que muitos fazem. Não sei
por onde começar e nem acre-
dito que vai funcionar no meu
caso específico”, relata ele,
completando que chegou a
abrir um CNPJ, mas “não sabe
como mexer naquilo” e que a
saída é continuar vendendo
seus produtos na rua como faz
há mais de 20 anos.

Relatos como o da vende-
dora e de Wellington mos-
tram como pesquisas que
mostram o crescimento na
abertura de empresas (que
na verdade são MEIs), não
soam 100% como notícia boa.
No primeiro semestre de 2021,
por exemplo, a abertura de
CNPJs no Brasil foi a maior se
comparada com os mesmos
períodos de 2015 para até este
ano. Levantamento elaborado
pelo Sebrae, com base em da-
dos da Receita Federal, revela
que foram criadas, apenas
nos seis primeiros meses des-

se ano, 2,1 milhões de peque-
nos negócios. O número é 35%
superior ao registrado mesmo
período do ano passado e pra-
ticamente o dobro empresas
criadas em 2015.

O levantamento também
constatou que, entre o primei-
ro semestre de 2021 e o mesmo
período do ano passado, houve
crescimento tanto no número
de microempreendedores in-
dividuais (MEI) quanto no nú-
mero de micro e pequenas em-
presas. E, ainda de acordo com
o estudo, o maior incremento
foi entre as microempresas.
Apesar delas não serem a
maioria, o número passou de
267,1 mil para 390,4 mil, um in-
cremento de 46%. Já entre os
microempreendedores indivi-
duais, que correspondem a
68% dos 18,4 milhões de pe-
quenos negócios brasileiros, o
aumento foi de aproximada-
mente 34%, passando de 1,2
milhão para 1,6 milhão de ne-
gócios formalizados no perío-
do referido. Entre as empresas
de pequeno porte houve um
aumento de cerca de 46%. No
primeiro semestre de 2020 ha-
viam sido abertas 267 mil e no
primeiro semestre desse ano
foram 390 mil.

Apesar disso, não houve
dados revelados, informados
ou divulgados sobre se estas
milhares de pessoas que abri-
ram um CNPJ estão lucrando,
gerando receita, se estão bem
alimentadas, se tem dívidas
ou não. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Ao O Hoje, funcio-
nários de lojas do
Centro de Goiânia
afirmam que con-
vencer pessoas a
comprar em lojas
físicas tem sido
um desafio cada
vez maior

Fora da internet, vendedores de
rua enfrentam peso da pandemia

Com crescimento
das vendas online,
comércio
‘presencial’ tem 
se desdobrado 
com menos
trabalhadores que
denunciam receber
cada vez menos
benefícios pelo
serviço prestado








