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Tempo em Goiânia
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

s   30º C  
t  22º C
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Além dos brinquedos haverá contação de estórias e
doação de livros infantis, em mais uma edição do proje-
to Adote um Livro. A entrada custa um quilo de alimen-
to não perecível ou brinquedos novos e usados. Cidades 9

Parque Mutirama tem festa
para o Dia das Crianças

o comércio físico 
vai acabar?

FRancinE caTELão

Opinião 3

A irregularidade da chuva neste ano já prejudicou
a produção de grãos no estado. Regiões produtoras,
como a de Rio Verde, atrasaram a plantação e o
agronegócio já prevê nova queda na manufatura.
Se confirmado, será a sexta queda consecutiva este

ano. A falta de chuvas ainda impactou na produ-
ção de milho, que ficou mais caro e, consequente-
mente, deixou a ração bovina mais cara, surtin-
do efeito diretamente na mesa do consumidor
que sofre com a inflação e desemprego. Cidades 10

Falta de chuva pode gerar
queda na produção de
grãos pelo 6º mês seguido

Pesquisa inédita apontou para
queda de 51,3%, enquanto a mé-
dia nacional foi de 40,7%. Para
chegar aos resultados, a pesquisa
considerou o número de nascidos
vivos de mães de 10 a 19 anos de
idade, entre os anos 2000 e 2019.
Cidades 11

Goiás tem queda
acima da média
de gravidez na
adolescência

Saúde mental e
empresas: tentando
driblar a pandemia
Negócios 17

MSfaz pouco caso de
relatório que apontou
desperdiço de dinheiro 
Esplanada 6

Comissão de Finanças
define tramitação do
orçamento de 2022 
Xadrez 2

mudanças do iR mexem na
carga tributária e
aposentadorias?

Joaquim LEvy

Opinião 3

O estrago da alta na taxa básica de
juros tende a ser mais severo so-
bre a atividade econômica, sacri-
ficando mais o emprego e a ren-
da das famílias, mas com efeitos
pífios ou pouco relevantes sobre
os preços em geral. Economia 4

Alta dos juros
não resolve
inflação

Após ser cotado como ponten-
cial candidato à presidência
pelo União Brasil, Ronaldo
Caiado diz que quer governar
Goiás por mais tempo antes
de alçar voos mais altos.
Política 6

Caiado descarta
candidatura 
a presidente

Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e
outros pré-candidatos a presi-
dente do Brasil estimulam suas
bases para formação de uma
chapa competitiva ao governo
de Goiás de olho em espaço e
palanque político para a dis-
puta nacional.
Política 2

Palanques dos
pré-candidatos
à presidência

Cristiane Schmidt apresentará o
relatório das contas do Estado
referente ao 2º quadrimestre de
2021, incluindo o documento re-
sumido da execução orçamentá-
ria e de gestão fiscal do exercício.
Política 2

Secretária 
de economia
presta contas

aTléTico visiTa
o RB Bragantino 
na Série A
Com mudança na lateral e no co-
mando da equipe na beira do
gramado, rubro-negro busca
vencer a equipe paulista que
está na final da Sul-Americana e
em quinto no Brasileirão.
Esportes 7

'O Mundo Mágico 
de Dorothy' será
apresentada em
formato híbrido
Essência 13

Essência

25 anos após a morte de
Renato Russo, seu legado
permanece vivo
Essência 16

Jonas Esticado
apresenta o EP:
‘Paredão no Talo
Essência 14

Treinador 
proteja pontuação
do acesso
Goiás já se prepara para partida
de sexta diante do CSA e Marce-
lo Cabo volta a frisar erros de ar-
bitragem que tiraram pontos de
equipe nos últimos jogos.
Esportes 8

Jota Eurípedes 

Jhonnathas Franco



A Assembleia Legislativa promoverá, na próxima quar-
ta-feira (13), uma audiência pública, durante a reunião da
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, com a par-
ticipação da secretária de Economia, Cristiane Schmidt. Os
trabalhos serão conduzidos pelo presidente do colegiado,
deputado Thiago Albernaz (Solidariedade), de dentro do
plenário Getulino Artiaga, a partir das 14 horas. 

A titular da pasta apresentará o relatório das contas
do Estado referente ao 2º quadrimestre de 2021, in-
cluindo o documento resumido da execução orçamen-
tária e de gestão fiscal do exercício. A apresentação con-
tará, mais uma vez, com a colaboração de técnicos da Se-
cretaria da Economia.

A audiência pública será realizada, em modalidade
híbrida, seguindo as medidas sanitárias adotadas pela
Mesa Diretora do Parlamento goiano, e com a concor-
dância da maioria dos parlamentares, para evitar a dis-
seminação do novo coronavírus (covid-19).

A população e a imprensa podem acompanhar o en-
contro, ao vivo, pelos canais oficiais da Assembleia: o site
da Casa (portal.al.go.leg.br), a TV Alego (canais 3.2 da TV
aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom) e, ain-
da, o canal do Youtube.
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Secretária 
de Economia
apresenta contas
à Comissão de
Finanças da Alego

Marcelo Mariano

Nas eleições, os candidatos
a governador costumam ser
cobrados, tanto pela impren-
sa quanto pela população em
geral, sobre quem apoiam
para presidente.

Em Goiás, o cenário da dis-
puta pelo governo estadual
começa a se desenhar, espe-
cialmente com o governador
Ronaldo Caiado (DEM/União
Brasil), que tentará a reelei-
ção, e Gustavo Mendanha
(sem partido), que deve dei-
xar a Prefeitura de Aparecida
de Goiânia para concorrer
pela oposição.

Há outros possíveis candi-
datos, como o ex-prefeito de
Trindade Jânio Darrot (Patrio-
ta). PSDB e PT também cogitam
lançar candidatura própria.

Até a formação de cada
uma das chapas, o assunto so-
bre o apoio para presidente
certamente será pauta, mas a
tendência é que isso não in-
fluencie tanto na hora de es-
colher um partido para se aliar.

Afinal, a tradição da políti-
ca mostra que é comum alian-
ças regionais serem incoeren-
tes com alianças nacionais.
Dito isto, em vez de perguntar

qual presidenciável cada can-
didato a governador apoiará,
talvez valha mais a pena ana-
lisar o contrário, ou seja, as es-
tratégias que os principais con-
correntes ao Palácio do Pla-
nalto devem ter em Goiás.

A começar pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido),
que, no início de seu mandato,
contava com a simpatia de
Caiado, mas, a partir do mo-
mento em que tomaram atitu-
des diferentes no contexto da
pandemia de Covid-19, come-
çaram a se distanciar.

Para 2022, é altamente im-
provável, embora não total-
mente descartado, que este-
jam do mesmo lado no pri-
meiro turno. Mendanha seria
uma outra opção. Contudo, o
prefeito de Aparecida de Goiâ-
nia já disse que tende a apoiar
uma candidatura de centro.

Dessa forma, resta a Bol-
sonaro duas alternativas. Lan-
çar um candidato próprio,
mais ligado ao bolsonarismo,
como o deputado federal Vi-
tor Hugo (de saída do PSL
após a fusão com o DEM), ou
não declarar apoio a gover-
nadoriável algum e concen-
trar seu palanque em postu-
lantes a cargos legislativos.

Por sua vez, o PT, distante
de Mendanha, deve ter um
candidato ao governo esta-
dual não necessariamente
para ser competitivo, mas para
tentar fortalecer a campanha
do ex-presidente Lula, que, ao
que tudo indica, terá apenas
essa estratégia em Goiás.

Os governadores de São
Paulo e Rio Grande do Sul, res-
pectivamente João Doria e
Eduardo Leite, são os princi-
pais nomes do PSDB para pre-
sidente. Se o partido tiver can-
didato em Goiás, não restará
dúvidas quanto ao apoio.

Se não tiver, o ex-governa-
dor Marconi Perillo, possivel-

mente como candidato a de-
putado federal, será o líder da
campanha do presidenciável
tucano no estado. Além disso,
caso o PSDB apoie Mendanha
para governador, Doria ou Lei-
te certamente tentarão colar
suas imagens ao prefeito de
Aparecida de Goiânia.

Apesar de contraditório em
razão das posições históricas e
atuais do PDT, Ciro Gomes, em
2018, apoiou Caiado, mas não
houve qualquer reciprocidade
do governador. No ano que
vem, a tendência é que isso se
repita, e a deputada federal
Flávia Morais seguirá como a
política de maior destaque do

partido em Goiás.
Por fim, a União Brasil, que

nasce a partir da fusão entre
DEM e PSL, afirma que terá
um candidato a presidente
pela chamada terceira via, isto
é, aqueles que não querem
nem Bolsonaro, nem Lula.

No momento, os mais cota-
dos são o apresentador José
Luiz Datena, o ex-ministro da
Saúde Luiz Henrique Mandet-
ta e o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco. Independente-
mente de quem se candida-
tar, será pelo mesmo partido de
Caiado e, por isso, terá o go-
vernador como palanque em
Goiás. (Especial para O Hoje)

Presidente Bolsonaro não deve ficar sem palanque, mesmo sem o apoio de Caiado e Mendanha

Nem todos os presidenciáveis terão
candidatura própria a governador no estado,
mas dificilmente ficarão sem alianças 

Comissão de Finanças define
tramitação do orçamento de 2022

Presidida pelo deputado Thiago Albernaz
(SD), a Comissão de Finanças da Assembleia Le-
gislativa define esta semana o cronograma de
tramitação do orçamento do Estado de 2022, com
a escolha do relator da matéria. Com isso, será
aberto prazo para apresentação de emendas pe-
los 41 parlamentares, que
terá destinação de 1,2%
da receita corrente lí-
quida. Há previsão de
realização de audiên-
cia pública. Ao con-
trário dos três anos
anteriores, a peça
orçamentá-
ria não traz
cenário de
déficit para o
ano que vem, cuja
projeção é de R$
39,37 bilhões. À Saúde,
serão destinados R$ 3,1
bilhões, e à Educa-
ção, R$ 5,1 bilhões. 

Progressão  
Para 2022, servidores do Fisco estadual têm

garantido progressão funcional, a partir de ju-
lho, cuja concessão está prevista na Lei Orça-
mentária. Haverá também promoções a quem
tem direito.  

Data-base 
A partir de novembro, os servidores da Câma-

ra de Goiânia terão seus salários reajustados em
9,32%, a título de revisão geral anual. Pensionistas
e aposentados também serão contemplados. 

De novo  
Com a definição de reeleição para os irmãos

deputados Antônio Gomide, para estadual, e Ru-
bens Otoni, para federal, o PT deve mesmo lan-
çar, de novo, a presidente do partido em Goiás,
Kátia Maria, ao governo, assegurando palanque
a Lula. Em 2018, ela obteve 9,16% dos votos, fi-
cando na quarta colocação. 

Distanciamento 
As críticas, mesmo que pontuais, do

deputado federal e presidente do Pode-
mos em Goiás, José Nelto, ao governo fe-
deral, mostram o grau de distanciamen-
to do partido, no Congresso Nacional, do
presidente Jair Bolsonaro. O cordão um-
bilical, ao que parece, foi cortado. 

Intervenção  
Para estancar aumentos sucessivos

no preço dos combustíveis, o líder do go-
verno na Alego, Bruno Peixoto (MDB),
pede a ação imediata de Jair Bolsonaro
junto a Petrobras. 

No Maranhão  
Em viagem ao Maranhão, o presi-

dente da AGM, Haroldo Naves (MDB) dis-
cutiu assuntos de interesses dos muni-
cípios com a entidade sediada em São
Luís. Depois visitou o governador Flávio
Dino (PSB). 

Inclusão  
Defensor da pré-candidatura presi-

dencial de Datena (PSL), o senador Jor-
ge Kajuru (Podemos) comemora a in-
clusão do nome do apresentador de TV
pela Genial Investimentos e pela Quaest
Consultoraira, em que aparece com
11% das intenções de voto. 

Novo teto 
A Alego aprovou projeto do Executi-

vo que aumenta o valor do fundo rota-
tivo da Secretaria estadual de Educação,
de R$ 50 mil para R$ 100 mil.

2 O Hospital Estadual de Santa He-
lena conquistou mais uma vez o selo
de acreditação ONA (Organização Na-
cional de Creditação). A certificação
vale por dois anos e significa que a uni-
dade atende todos os critérios relacio-
nados à segurança do paciente
estabelecidos pela instituição. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Os palanques em Goiás dos
pré-candidatos a presidente

LOA traz previsão de orçamento de R$ 39 bi, sem déficit
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Mudanças do IR mexem na carga
tributária e aposentadorias?

Francine Catelão

É fato que as compras online estão cada vez
mais próximas do consumidor. O fechamento das
lojas e a impossibilidade de se deslocar para fa-
zer compras aceleraram ainda mais esse pro-
cesso, que já vinha em alta e foi intensificado com
o isolamento social. No ano passado, o fatura-
mento do e-commerce teve alta de 41%, confor-
me o levantamento da Webshoppers (Ebit/Niel-
sen & Bexs Banco)

Notadamente o varejo está mais tecnológico, as
pesquisas já haviam apontado essa tendência, que
cresceu significativamente nos últimos meses, cer-
tamente em função da pandemia, que impôs o fe-
chamento de todo o comércio. No ano passado, 69%
dos varejistas investiam em transformação digital,
em março deste ano esse número subiu para 90%,
conforme aponta o estudo Transformação Digital
no Varejo, da SBVC - Sociedade Brasileira de Vare-
jo e Consumo. Isso é positivo, pois garante que em-
presas de todos os portes se destaquem no merca-
do, afinal, um negócio que ocupa uma garagem, por
exemplo, estando no online pode atender clientes
de qualquer parte do país, ou do mundo, com pra-
ticamente a mesma agilidade daquela companhia
com um gigante parque industrial.

Nesse cenário de "iguais" vai se destacar
quem oferecer melhores experiências, tanto
para o consumidor, quanto para o parceiro ven-
dedor. O consumidor quer facilidades em suas

compras; qualidade do produto; navegação fá-
cil, intuitiva; agilidade na entrega; experiências
diferentes e, dentre outros, bom relaciona-
mento, antes, durante e depois da compra.

Na outra ponta, quem procura um site para
vender seus produtos também precisa de facili-
dades que passam pela exposição do produto; in-
tegração de seu estoque com o site; baixos cus-
tos; ferramentas de e-commerce, como estrutu-
ração e chat e, dentre outras possibilidades,
mailing de possíveis compradores.

Tudo isso torna a experiência de compra on-
line, para quem compra e para quem vende, qua-
se irresistível, agora, respondendo a minha per-
gunta: o comércio físico vai acabar? Mesmo
diante desse cenário, penso que não, acredito na
força que a loja física e a loja online possuem jun-
tas. Apesar de tudo o que elenquei, dando ampla
vantagem para o negócio online, a loja física tem
um ponto muito im-
portante a seu favor: a
experiência sensorial e
o relacionamento hu-
manizado que não se
tem na loja online as-
sim, acredito que num
futuro bem próximo,
os donos de lojas, de
todos os segmentos,
atuarão com vendas
presenciais e online.

Joaquim Levy

Várias perguntas surgem das mudanças no Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Pessoa
Física (IRPF) propostas pelo governo no PL 2337/21 de
final de junho e alteradas na Câmara de Deputados
em setembro. A carga tributária vai diminuir ou ser
melhor distribuída? Quais seus efeitos nas empresas
e nas contas públicas?

As perguntas sobre o IRPJ não surpreendem,
porque o imposto arrecadou mais de R﹩170 bilhões
em 2020 e pode passar de R﹩ 200 bilhões em 2021.
Perto da metade dessa arrecadação vai constitucio-
nalmente para Estados e municípios.

A Câmara aprovou a queda da alíquota do IRPJ dos
atuais 15% para 8%, mantendo a alíquota adicional
de 10% para os lucros que ultrapassem R﹩ 20 mil
mensais. Em contrapartida, a distribuição de rendi-
mentos da empresa através dos Juros sobre Capital
Próprio (JCP) desapareceria, eliminando uma dedu-
ção do lucro tributável existente desde 1995. Os cál-
culos da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Se-
nado apontam que a arrecadação do IRPJ cairia em
cerca de R﹩ 50 bilhões ao ano com a queda da alí-
quota, e engordaria em R﹩ 6 bilhões em 2022 e em
R﹩ 13 bilhões a partir de 2023 com o fim do JCP.

A proposta de mudança do IR também prevê
a tributação em 15% dos dividendos, hoje isen-
tos. Mas, nem toda distribuição de dividendos se-
ria taxada, sendo mantida isenta aquela de ren-
dimentos das empresas no Simples Nacional e das
empresas sob lucro presumido com faturamen-
to de até R﹩ 4,8 milhões. Também seriam exce-
tuados os rendimentos pagos a integrantes do
mesmo grupo econômico ou operando sob o re-
gime de patrimônio de afetação, e aqueles a en-
tidades de previdência complementar ou imunes
por força constitucional.

A troca do IRPJ pelo CFEM deve ter um impac-
to heterogêneo e talvez surpreendente. Ao com-
pensar a eventual queda do valor da quase meta-
de do IRPF transferida para os Entes mais pobres
(via FPE e FPM) tributando a mineração, ela tende
a prejudicar estados como Pará que arrecadam pou-
co IRPF e têm muita mineração, em favor daqueles
que tem uma economia mais diversificada.

A CSLL é uma contribuição social parecida ao
IRPJ, mas cuja receita é apenas da União. O tex-
to da Câmara condiciona a redução da sua alí-
quota em um ponto percentual à descontinuação
do crédito presumido concedido aos produtores
e importadores de medicamentos e à tributação
de numerosos produtos farmacêuticos e quími-
cos usados na área da saúde. A primeira mu-
dança renderia R﹩ 10 bilhões ao governo e a se-
gunda R﹩ 4.5 bilhões, segundo a Receita Fede-
ral. Uma terceira, tributando o gás natural usa-
do na produção de energia elétrica, traria mais
R﹩ 1 bilhão. As três condições juntas fariam a
carga tributária subir R﹩ 16 bilhões, acima do
alívio dado pela eventual queda na alíquota da
CLLS. Elas devem também impactar a inflação
dos remédios e da luz elétrica ao, por exemplo,
adicionar até 13% de imposto sobre o custo dos
medicamentos ou GNL importados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não exige me-

didas específicas de compensação à atualização
da tabela do IRPF exatamente porque a arreca-
dação do governo também tende a subir com a in-
flação, neutralizando o impacto fiscal da correção
das faixas. No projeto atual, aliás, o ajuste devolve
ao contribuinte menos do que a sua perda por
conta dos mais de 30% de inflação do IPCA acu-
mulados desde 2015.

Apenas a primeira faixa de renda da tabela
do IRPF subiu perto da inflação, enquanto as fai-
xas mais altas foram ajustadas em apenas 13%.
Assim, quem ganha 3 salários mínimos conti-
nuará pagando mais imposto em termos reais
do que em 2015.

A carga tributária sobre muitos trabalhado-
res também subirá em relação a 2015 porque o
teto do desconto padrão de 20% aplicável à ren-
da tributável encolheu em 37%. Ele passou de
R﹩ 16.154,34 para R﹩ 10.563,60, também afe-
tando quem recebe mais de 3 salários mínimos.
Por exemplo: um assalariado que recebe 6 sa-
lários mínimos irá pagar R﹩ 1.600,00 (1.5 salá-
rios mínimos) a mais de imposto por ano, além
de não ter sido beneficiado pela atualização das
faixas do imposto.

As perdas com a correção da tabela do IRPF e
redução do desconto padrão valem principal-
mente para quem tem renda do trabalho, como sa-
lário de carteira assinada ou aposentadoria do INSS,
em contraste com quem opera como "empresário",
inclusive terceirizado. Por exemplo: quem recebe
um salário de R﹩ 10 mil por mês ou o teto da apo-
sentadoria do INSS pagará R﹩ 1,5 mil a mais de im-
posto por ano. Porém, nada muda para o sócio de
uma empresa do Simples, e o sócio principal de
uma empresa de serviços profissionais com fatu-
ramento de R﹩ 3 milhões sob lucro presumido po-
derá receber um bônus de R﹩ 65 mil com o texto
atual da Câmara.

No balanço, as mudanças do IR trazidas para o
Senado aumentam a carga tributária e têm efeito
incerto sobre o investimento e a eficiência da eco-
nomia. Elas devem onerar o trabalho assalariado
sob a CLT em relação a outros arranjos, como, por
exemplo, a provisão de serviços profissionais que
exijam formação técnica ou acadêmica por sócios
de uma empresa sob lucro presumido e receita de
até R﹩4.8 milhões.

O efeito no investimento é ambíguo porque
tornar a distribuição de dividendos mais cara pode
estimular a substituição de capital por dívida. O re-
sultado seria a maior alavancagem das empresas,
sem aumentar o investimento, mas diminuindo a re-
siliência empresarial em um ambiente macroeco-
nômico volátil.

O impacto da tribu-
tação dos medicamen-
tos nos idosos também
merece ser mais estuda-
do. Assim como o efeito
da mudança do CFEM
na economia de estados
onde a mineração em
grande escala é impor-
tante e passará a ser
mais onerada.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Joaquim Levy é ex-minis-
tro da Fazenda

Francine Catelão é CCO -
Desenvolvimento do Clien-
te do houpa!

Aglomerações 
Desde a reabertura de segmentos do comércio

em Goiânia não houve um único dia que não re-
gistrasse aglomerações de pessoas na Capital. Ago-
ra o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distancia-
mento social. Muitas pessoas não entenderam a pro-
posta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pes-
soas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quan-
do será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos. 

Ana Carolina Martins 
Goiânia

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas histo-

ricamente construídos e afirmados por gerações. Se-
gundo Nara Carvalho, vice coordenadora do Cen-
tro de Referência em Direitos Humanos e profes-
sora do departamento de Direito da UFJF-GV, pela
divisão sexual do trabalho, há funções tidas como
femininas, especialmente relacionadas a afazeres
domésticos (por vezes sequer percebidos social-
mente como pertencentes à categoria trabalho), e
a profissões voltadas ao cuidado com o outro
(num desdobramento das funções supostamente na-
turais de esposa, mãe e dona de casa).

Deisily Quadros
Goianira

{
“Esse evento hoje é

fundamental para

mostrar à população

o quanto vocês são

eficientes. São

referência em nosso

País. Não agimos 

só com bandido 

‘pé de chinelo’

As forças policiais goianas já apreen-
deram mais de 145 toneladas de
drogas no período entre 2019 a 3 ou-
tubro de 2021, o que causou prejuízo
de R$ 3,1 bilhões ao narcotráfico. O
balanço de produtividade foi apre-
sentado nesta segunda-feira (11/10)
pelo governador Ronaldo Caiado du-
rante evento que homenageou a in-
tegração entre as forças de
segurança dos Estados de Goiás.

O comércio físico vai acabar?
@jornalohoje
“a integração e a comunicação entre as for-
ças de segurança está fazendo total dife-
rença para acabar com o trafico na nossa
região.” comentou o internauta sobre a en-
trega de novas viaturas em Goiás.

Eva Maria

@ohoje
“Era a hora de ter uma arma de choque
né.”, comentou a internauta sobre um
homem que foi preso por suspeita de as-
sédio em um vagão do metrô de Belo
Horizonte.

Vivian Passos

@jornalohoje
na última sexta-feira a Petrobras aumen-
tou o preço do gás em 7% – desde o co-
meço do ano, a alta acumula 47,5%. a
disparada tem obrigado famílias a substi-
tuir o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) por
lenha. médicos relatam a volta de proble-
mas de saúde e segurança típicos dos anos
70, quando 80% dos lares faziam fogo com
pedaços de madeira, segundo a Empresa
de Pesquisa Energética (EPE).
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O estrago da alta na taxa básica de juros
tende a ser mais severo sobre a atividade eco-
nômica, sacrificando mais o emprego e a ren-
da das famílias, mas com efeitos pífios ou
pouco relevantes sobre os preços em geral,
a se considerar o comportamento recente do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). O salto experi-
mentado pelo índice neste ano, como mos-
tram as séries estatísticas do instituto, tem
sido puxado largamente pelos aumentos
nas tarifas de energia residencial, pelos
combustíveis mais caros, com impactos di-
retos sobre os custos dos transportes em ge-
ral, e pela alta nos preços do gás de cozinha,
sacrificando mais drasticamente a população
de renda mais baixa.

Mas os demais preços não experimenta-
ram elevação? Sim, mas numa escala muito
mais modesta e que, por isso mesmo, pare-
ce não recomendar o “choque de juros” co-
locado em prática pelo Banco Central (BC),
instituição usualmente comandada por eco-
nomistas saídos do mercado financeiro e, não
raro, com contas em paraísos fiscais fora do
Brasil.Os aumentos de preços observados
para aquele conjunto de itens não guardam
relação com a demanda doméstica, refletin-
do, pela ordem, a crise hídrica desenhada, na
verdade, desde o ano passado (ou mesmo an-
tes, de acordo com alguns especialistas), a de-
cisão da Petrobrás, discutível sob vários as-
pectos, de repassar ao mercado brasileiro
todo o aumento observado pelas cotações de
petróleo e derivados no mercado interna-
cional, desconsiderando os custos interno de
sua operação, e a própria variação do dólar
ao longo do ano, que ajudou a dar volatili-
dade aos preços de bens importados pelo
País, pressionando igualmente aqueles pro-

duzidos aqui e negociados no exterior.
Os aumentos de custos observados na in-

dústria, em mais um exemplo, têm sido in-
fluenciados pela descontinuidade imposta às
cadeias globais de suprimento desde a pan-
demia, afetando a oferta e encarecendo insu-
mos e matérias primas, assim como pela va-
lorização de commodities agrícolas e minerais,
em grande parte por conta da demanda chi-
nesa. Nitidamente, o aumento dos juros do-
mésticos não terá a menor influência sobre
aquele conjunto de fatores. Mas, dizem con-
sultores, analistas e a equipe econômica, o ob-
jetivo do BC ao subir os juros seria conter os
tais “efeitos de segunda ordem” causados pe-
los aumentos da energia, combustíveis e gás
sobre o restante dos preços na economia.

O rentismo ganha. Sempre
A intensidade da alta já antecipada pelo

Comitê de Política Monetária (Copom), que
projeta juros básicos próximos a 8,25% a fi-
nal deste ano, parece, então, desproposita-
da quando se considera o cenário apontado
pelo IBGE para a indústria e o varejo, com
queda na produção e nas vendas nos nú-
meros mais recentes. O cenário econômico,
com desemprego ainda na faixa de 13,7% e
atingindo 14,085 milhões de pessoas, asso-
ciado a uma retração de 8,8% no rendimento
real do trabalho em 12 meses até julho, não
parece referendar o diagnóstico escolhido
pela equipe econômica e pelos mercados,
para os quais os “riscos fiscais” (mesmo com
a dívida bruta em queda, quando se consi-
dera a relação com o Produto Interno Bru-
to (PIB), e o arrocho imposto às despesas des-
tinadas ao enfrentamento da pandemia) jus-
tificariam o aumento dos juros a todo cus-
to. Claro, o rentismo escatelado no poder
real agradece penhoradamente.

2 Nos 12 meses encerrados
em setembro deste ano, o IPCA
acumulou salto de 10,25%, de-
pois de experimentar, naque-
le mês, a taxa mensal mais
elevada para o período desde
1994 (na sequência do lan-
çamento do Plano Real). Os
preços dos combustíveis su-
biram nada menos do que
42,02% no mesmo período,
com altas de 34,67% para o
gás de botijão, de 20,36%
para o gás encanado e au-
mento de 28,82% para as ta-
rifas da energia residencial.
2 Num reflexo da correção
aplicada aos preços dos com-
bustíveis, os gastos das famílias
com transporte público subi-
ram 7,36%. No setor, no entan-
to, as influências mais fortes vie-
ram dos preços do transporte
por aplicativo, que subiram
14,08%, e das passagens aé-
reas, num salto de 56,81% (mais
do que compensando a queda
de 17,15% acumulada nos 12
meses do ano passado).
2Energia elétrica, gás, trans-
porte público e combustíveis,
em conjunto, registram au-

mento combinado de 5,12% e
responderam por pratica-
mente metade da variação
acumulada pelo IPCA na taxa
anual. Os demais preços ano-
taram elevação de 5,13% num
percentual aproximado.
2 Nos 12 meses do ano pas-
sado, o mesmo grupo de pro-
dutos havia registrado ele-
vação de 0,39%, respondendo
por apenas 8,7% da inflação
anual (que havia alcançado
4,52%). Os demais preços su-
biram 4,13%. Mais clara-
mente, entre 2020 e 2021
(quer dizer, nos 12 meses ter-
minados em setembro deste
ano), energia, gás, transporte
público e combustíveis res-
ponderam por uma elevação
de 4,73 pontos de porcenta-
gem frente a uma variação de
5,73 pontos para todos os pre-
ços acompanhados pelo IPCA
(ou seja, 82,55% da variação
geral). A variação média do
restante dos preços saiu de
4,13% para 5,13% (um ponto
porcentual a mais). A com-
paração mostra que os tais
“efeitos de segunda ordem”

têm sido limitados pela de-
manda enfraquecida, a des-
peito das pressões de custos
sofridas pelas empresas.
2 Sentado sobre reservas
internacionais muito próxi-
mas a US$ 370,4 bilhões em
agosto passado (e próximas
de US$ 369,5 bilhões no pri-
meiro dia deste mês), o BC
preferiu interferir com par-
cimônia excessiva no mer-
cado do dólar, deixando a
cotação da moeda flutuar
quase livremente, salvo in-
tervenções bastante pontuais
ao longo dos últimos meses.
2 Aparentemente, a carti-
lha liberaloide que tem orien-
tado as decisões da equipe
econômica desde a “era Te-
mer” (e mesmo antes, duran-
te o curto “reinado” de Joa-
quim Levy no então mais mo-
desto Ministério da Fazenda)
impediu que o BC dosasse de
forma mais efetiva a variação
do câmbio, impedindo a trans-
ferência para a economia bra-
sileira de pelo menos parte
das pressões de custos em cena
na economia internacional.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Alta dos juros trará estragos para a
economia e efeito pífio sobre inflação

Os economistas David Card, Joshua Angrist e Guido
Imbens ganharam o prêmio Nobel de Economia de 2021
nesta segunda-feira (11) por serem os pioneiros em "ex-
perimentos naturais" para mostrar os impactos econô-
micos do mundo real em áreas do setor de fast-food dos
EUA à migração da Cuba da era Castro.

Ao contrário da medicina ou de outras ciências, os
economistas não podem conduzir estudos clínicos rígi-
damente controlados. Em vez disso, os experimentos na-
turais usam situações da vida real para estudar os im-
pactos no mundo, uma abordagem que se espalhou para
outras ciências sociais.

"A pesquisa deles melhorou substancialmente nossa
capacidade de responder às principais questões causais,
o que foi de grande benefício para a sociedade", disse Pe-
ter Fredriksson, presidente do Comitê do Prêmio de Ciên-
cias Econômicas.

Os prêmios Nobel de Economia anteriores foram do-
minados por instituições dos EUA e esse prêmio não foi
uma exceção. Nascido no Canadá, Card atualmente tra-
balha na Universidade da Califórnia, Berkeley; Angrist,
atua no Massachusetts Institute of Technology (MIT); e
Imbens, nascido na Holanda, é pesquisador da Univer-
sidade de Stanford.

O prêmio é de 10 milhões de coroas suecas (R$ 6,32 mi-
lhões). David Card receberá a metade e a outra metade
será dividida entre Joshua Angrist e Guido Imbens.

Perguntas sobre causa e efeito
Um experimento de Card sobre o impacto no setor de

fast-food de um aumento do salário mínimo no estado de
Nova Jersey, nos EUA, no início da década de 1990, levou
a uma revisão da ideia
convencional de que tais
aumentos sempre deve-
riam levar a quedas nas
taxas de emprego.

“Agora sabemos que
a renda das pessoas
que nasceram em um
país pode se beneficiar
de uma nova imigra-
ção, enquanto as pes-
soas que migraram an-
teriormente correm o
risco de ser afetadas
negativamente. Tam-
bém percebemos que
os recursos nas escolas
são muito mais impor-
tantes para o sucesso futuro dos alunos no mercado de
trabalho do que se pensava anteriormente”, diz nota pu-
blicada no site do prêmio Nobel

“Os estudos de Card sobre questões centrais para a so-
ciedade e as contribuições metodológicas de Angrist e Im-
bens mostraram que experimentos naturais são uma rica
fonte de conhecimento. A pesquisa deles melhorou
substancialmente nossa capacidade de responder às prin-
cipais questões causais, o que foi de grande benefício para
a sociedade ”, disse Peter Fredriksson, presidente do Co-
mitê do Prêmio de Ciências Econômicas.

"Fiquei absolutamente chocado ao receber a ligação,
então fiquei absolutamente empolgado ao ouvir a notí-
cia", disse Imbens em um telefonema com repórteres em
Estocolmo, acrescentando estar emocionado de com-
partilhar o prêmio com dois de seus bons amigos. Angrist
foi padrinho de seu casamento.

O prestigioso prêmio por conquistas nas áreas de
ciências, literatura e paz foi criado e financiado pela
vontade do rico empresário sueco e inventor da di-
namite Alfred Nobel.

Eles são entregues desde 1901, mas a premiação de
Economia -- criada por meio de uma doação do banco
central sueco em seu 300º aniversário-- é um acréscimo
posterior e foi entregue pela primeira vez em 1969.

Embora os vencedores do Nobel de Economia sejam
geralmente ofuscados pelos tradicionalmente mais co-
nhecidos vencedores dos prêmios de Literatura e Paz,
os agraciados ao longo dos anos incluem uma série de
economista altamente influentes, como o austro-bri-
tânico Friedrich August von Hayek e o norte-americano
Milton Friedman. (ABr)

David, Joshua e Guido foram premiados

Mercado financeiro aponta que
inflação deve fechar o ano em 8,59%

BALANÇO

Econômica
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Nobel de
Economia vai
para pesquisas
sobre mercado
de trabalho

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação das famí-
lias, deve fechar o ano com alta
acumulada de 8,59%. É o que
aponta o Boletim Focus, pes-
quisa feita junto a instituições
financeiras. Ela foi divulgada
pelo Banco Central (BC).

É a 27ª elevação consecutiva
da projeção. A inflação prevista
é 0,08 ponto percentual maior
do que a da última semana,
quando o índice ficou em 8,51%.

A meta de inflação de 2021,
perseguida pelo BC, é de 3,75%,
com intervalo de tolerância de

1,5 ponto percentual para mais
ou para menos. Para 2022, a es-
timativa de inflação subiu para
4,17%, ante os 4,14% registrados
na semana passada. É a 12ª
alta seguida na projeção, que
está ligeiramente acima da
meta para o próximo ano.

Para 2023 e 2024, as previ-
sões são de 3,25% e 3%, res-
pectivamente, as mesmas da
semana passada. O Boletim Fo-
cus registrou aumento na pro-
jeção do câmbio para este ano.
Agora, o dólar deve fechar 2021
em R$ 5,25, ante R$ 5,20 do bo-
letim da semana passada.

Para 2022, a projeção é de
que o câmbio também fique
em R$ 5,25. Para 2023, R$ 5,10,
e para 2024, R$ 5,08.

A taxa Selic é a principal
ferramenta usada na política
monetária do BC para conter
a inflação. Este setembro, Co-
mitê de Política Monetária
(Copom) aumentou a Selic de
5,25% ao ano para 6,25% ao
ano. Ao anunciar a decisão, o
Copom já sinalizou que deve
elevar a Selic em mais um
ponto percentual na próxima
reunião, marcada para o fim
de outubro. (ABr)

Os economistas não

podem conduzir

estudos clínicos

rigidamente

controlados
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Saúde desperdiça
O Ministério da Saúde faz pouco caso da

auditoria da Controladoria Geral da União
que identificou desperdício milionário de di-
nheiro público em 2020. Falhas de contro-
les para a gestão de estoques de insumos e
medicamentos levaram à inutilização de 30
toneladas de medicamentos que custam cer-
ca de R$ 170 milhões. Além de minimizar o
trabalho da Controladoria, o Ministério
usa falácia para camuflar a incompetência.
Alega que os insumos têm dois destinos:
substituição do produto pelos fornecedores
ou incineração. E quando a pasta coman-
dada pelo ministro Marcelo Queiroga to-
mará providências? Só no dia 3 de dezem-
bro, para “conclusão de testes”.

Avançando
O PGR Augusto Aras está a cada dia

mais próximo de uma indicação do
presidente Bolsonaro para a vaga aber-
ta no STF. A Coluna revelou que Aras
faz campanha.

Lavou as mãos
Acendeu alerta no Planalto a postura do

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
que não pegou ao telefone para tentar bar-
rar a convocação de Paulo Guedes para se
explicar sobre offshore.

Mas..
..Lira já avisou a base e oposição que

não quer uma CPI para investigar a conta
milionária de Guedes no Caribe. É perda de
tempo. Não passará.

Genocídio
Relator da CPI da Pandemia, o senador

Renan Calheiros (MDB-AL) irá cravar no pa-
recer final que houve crime de “genocídio”
indígena. A base do relatório é um docu-
mento de sete páginas – ao qual a Coluna
teve acesso - assinado por juristas no qual
afirmam que “contra os povos indígenas,
existiram ações e omissões, no período da
pandemia, que culminaram em um ver-
dadeiro ‘genocídio’”.

Fake news ajudou
Muitas fake news também em redes so-

ciais chegaram às tribos e amedrontaram os
indígenas sobre a Coronavac, a primeira va-
cina a chegar às aldeias. Sobraram doses. O
senador sublinhará no parecer os números
do documento entregue à CPI pelos juristas.
“A taxa de mortalidade pelo coronavírus en-
tre indígenas é 150% mais alta que a média
brasileira e 19% mais alta do que a registrada
somente na região Norte”.

Exemplo
O Frei Hans Stapel, alemão que há dé-

cadas adotou o Brasil, fez a primeira vi-
sita à Fazenda da Esperança no Amapá.
O projeto de assistência social que idea-
lizou já tem dezenas de propriedades no
Brasil e exterior.

Tribunal
O MPF acolheu denúncia do PSOL e re-

comendou que não seja criada uma espé-
cie de “tribunal ideológico” para censurar
questões do Enem. A intenção do INEP era
instalar uma instância permanente de
análise ideológica dos itens das avaliações
da educação básica. O documento previa
veto a “questões subjetivas” e atenção a
“valores morais”.

Foi para o espaço
O presidente Jair Bolsonaro e auxiliares

não gostaram da reação do ministro da
Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que cri-
ticou, por meio de rede social, o corte de R$
600 milhões no orçamento da pasta a pedi-
do do Ministério da Economia. Pontes en-
saiou mandar tudo para.. o espaço. Mas re-
cuou e vai ficar, por enquanto.

Monopólio
Apesar do fim do monopólio estabe-

lecido pela Lei do Petróleo, em 1997,
ainda há elevada concentração do mer-
cado de gás natural. Dez empresas res-
pondem por 95% da produção nacional
de gás natural, com 77% deste total pro-
veniente da Petrobras.

Marcelo Mariano

O governador Ronaldo Caia-
do (DEM/União Brasil) disse,
durante entrevista coletiva nes-
ta segunda-feira (11), que não
pretende disputar o cargo de
presidente do Brasil em 2022.

O governador lembrou que
herdou uma dívida de R$ 7 bi-
lhões, deixada por gestões pas-
sadas, e que conseguiu ree-
quilibrar as contas e retomar a
capacidade de investimento
do Estado. “Hoje nós entrega-
mos à Assembleia Legislativa
um orçamento equilibrado.
Déficit zero, em dois anos e
nove meses. Imagina bem se ti-
vermos mais uma oportuni-
dade, o que nós vamos trans-
formar esse Estado”, projetou. 

Segundo ele, o foco está na
reeleição. “Depois de enfren-
tar crise fiscal e pandemia, si-
tuações extremamente di-
versas, gostaria de governar
Goiás por mais tempo para
mostrar o que já fizemos e
apresentar resultados à po-

pulação”, afirmou.
Como já é público, Caiado

até definiu o presidente do
MDB em Goiás, Daniel Vilela,
como seu candidato a vice.
Para fechar a chapa caiadista,
falta a vaga de senador. Os
principais nomes que a dispu-
tam são Delegado Waldir
(PSL/União Brasil), Zacharias
Calil (DEM/União Brasil), Hen-
rique Meirelles (PSD), Alexan-
dre Baldy (Progressitas), João
Campos (Republicanos) e Luiz
Carlos do Carmo (MDB).

O nome de Caiado para a
eleição nacional surgiu de-
pois de uma entrevista ao jor-
nal O Globo do deputado fe-
deral Luciano Bivar, de Per-

nambuco, em que ele cita o
governador como possível
presidenciável da União Bra-
sil, partido que nasce a partir
da fusão entre DEM e PSL.

Ao ser questionado sobre
as alianças para as eleições do
próximo ano, Caiado enfatizou
que “a política não tem espa-
ço para essa ansiedade”. Se-
gundo avalia, essa ação “é

como a agricultura: tem o mês
de plantar e o mês de colher.
Agora é mês de plantio. As
chuvas vieram, nós estamos
plantando”, analisou ao lem-
brar da articulação realizada
para a fusão do Democratas
com o PSL, que originou o
União Brasil, sigla com maior
bancada da Câmara Federal e
que reúne ainda quatro go-
vernadores e oito senadores.

O governador também fa-
lou sobre o aumento de in-
vestimentos por parte do go-
verno estadual e afirmou que
as ações são planejadas, pen-
sando unicamente na popula-
ção. “Ao gerar mais investi-
mentos, você aumenta a pers-

pectiva de emprego. Você faz
com que a população entenda
que, ao invés de se gastar em
fontes que davam espaço para
a corrupção, para negociatas,
para o enriquecimento ilícito,
você faz investimento para
chegar no cidadão”, reforçou.

Caiado lembrou, ainda, as
mudanças estruturantes rea-
lizadas pela atual gestão nas
mais diversas áreas. “A edu-
cação de Goiás é uma refe-
rência, temos baixa crimina-
lidade, a saúde agora está re-
gionalizada em 21 cidades do
interior e temos os programas
sociais que estão atendendo a
população vulnerável. Está é
a função de um governan-
te!”, concluiu.

União Brasil
Além de Caiado, Bivar, que

comandará a nova legenda a
nível nacional, menciona o
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco, e o ex-ministro da
Saúde Luiz Henrique Man-
detta, ambos atualmente fi-
liados ao DEM. Ex-juiz e ex-
ministro da Justiça, Sergio
Moro (sem partido) também é
cotado nos bastidores.

A União Brasil, cujo dire-
tório em Goiás terá o coman-
do de Caiado, já definiu que
lançará uma candidatura pela
chamada terceira vida, ou
seja, aqueles que não apoiam
o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido), nem o ex-pre-
sidente Lula (PT). (Especial
para O Hoje)

O nome de Caiado
para a eleição
nacional surgiu
depois de uma
entrevista ao jornal
O Globo do
deputado federal
Luciano Bivar

Viagem ocorre após denúncias sofre offshore

O ministro da Economia, Paulo Guedes, embarcou,
nesta segunda-feira (11), para Washington, nos Estados
Unidos, para participar das reuniões anuais do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

Ele também terá reuniões com ministros da Fazenda
e presidentes de Bancos Centrais de outros países do G20,
grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo
mais a União Europeia.

A viagem de Guedes ocorre em um momento con-
turbado para ele no Brasil, após revelações de que
mantém uma empresa em paraíso fiscal enquanto ocu-
pa seu cargo no governo federal.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados pode marcar a
sessão para Guedes prestar esclarecimentos sobre o assunto.
Além disso, a votação referente ao cálculo do ICMS, que tem
como objetivo conter a alta dos combustíveis e deve gerar
polêmica, também tende a entrar em pauta nos próximos
dias. (Marcelo Mariano, especial para O Hoje)

Guedes embarca
aos EUA para
reuniões no FMI
e Banco Mundial

Após ser cotado, Caiado descarta
ser candidato a presidente

Governador diz
que gostaria de
governar Goiás
por mais tempo
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Felipe André

Após derrota para o Athle-
tico Paranaense e empate sem
gols diante do Fluminense, o
Atlético-GO volta aos gramados
hoje. O rubro-negro vai duelar
contra o Red Bull Bragantino,
no estádio Nabi Abi Chedid, às
19h (horário de Brasília), pela
26ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O Dragão somou 31
pontos na competição e a equi-
pe paulista tem 38.

Para este duelo, o Atlético
Goianiense vai ter uma troca
no comando técnico. Apesar
de não ter contratado um
novo nome desde a saída de
Eduardo Barroca, o rubro-ne-
gro não terá Eduardo Souza
na beira do gramado, já que o
membro da comissão perma-
nente foi expulso nos minutos
finais no jogo diante do Flu-
minense, no Maracanã. Com
isso, quem vai dirigir a equi-
pe será o outro auxiliar téc-
nico, João Paulo Sanches.

“O treinador da equipe é o
Eduardo Souza. Nós temos
uma aproximação de ideias,
uma troca de informação cons-
tante, mas o comando é dele.
Vamos estar com máximo con-

tato possível para fazermos
uma boa partida”, disse João
Paulo Sanches, auxiliar técnico
da comissão permanente do
Atlético-GO.

Conhecedor do Atlético
Goianiense, onde já havia sido
auxiliar e treinador em outras
ocasiões, incluindo a Série A de
2017 na reta final da competi-

ção, João Paulo retornou ao
Dragão em março de 2020.
Após passagem pela Ponte Pre-
ta e Aparecidense, Sanches de-
cidiu voltar ao rubro-negro
como membro da comissão
permanente. Durante o perío-
do em que Eduardo Souza dei-
xou o clube, no início da tem-
porada, JP Sanches comandou
o time em sete jogos no Cam-
peonato Goiano e venceu todos. 

Em relação ao time titular,
o Atlético Goianiense deve
ter apenas uma mudança. O
lateral-direito Dudu sentiu
um desconforto muscular no
duelo diante do Fluminense e
precisou ser substituído antes
dos 10 minutos, e retornou a
Goiânia para realizar exames
médicos. Com isso, o titular
será Arnaldo. João Paulo San-
ches indicou que não irá rea-
lizar alterações na formação,
mas apenas algumas corre-
ções táticas.

Primeiro turno
No primeiro turno, em

partida realizada no estádio
Antônio Accioly, o RB Bra-
gantino levou a melhor. A
equipe paulista venceu o
Atlético-GO por 1 a 0, com gol
do lateral-direito Weverton
já nos minutos finais naque-

la oportunidade. Foi aquele
confronto que determinou o
término de uma invencibili-
dade do Dragão de 19 jogos
como mandante e iniciou o
jejum que dura 10 partidas
atualmente.

RB Bragantino
A equipe comandada por

Maurício Barbieri, que está na
final da Sul-Americana, vai ter
um desfalque importante para
este jogo diante do Atlético-GO.
O atacante Artur, testou positi-
vo para Covid-19, e está fora do
confronto e não apareceu nem
na lista de relacionados do time
paulista. Com isso, o jovem He-
linho deve ser o substituto no
ataque do Massa Bruta, ao lado
de Cuello e Ytalo.

Além de Artur, Barbieri não
vai contar com Lucas Evange-
lista, Raul, Bruno Tubarão, Vi-
tinho, Leandrinho e Rafael, to-
dos lesionados. Em relação ao
time titular, o zagueiro Léo Or-
tiz volta a ficar à disposição,
após se recuperar de dores na
coxa, e deve retomar a vaga de
Natan, para formar a dupla de
zaga ao lado de Fabrício Bruno.
(Especial para O Hoje)

Após enfrentar o
Fluminense, no Rio
de Janeiro, Atlético-
GO visita o RB
Bragantino em
Bragança Paulista-
SP e vai contar com
outro treinador e
uma novidade no
time titular

Bruno Corsino/ACG

Data: 12 de outubro, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: Es-
tádio nabi abi chedid, em Bragança Paulista-SP; Árbitro: Sávio
Pereira Sampaio (DF); Assistentes: Daniel Henrique da Silva an-
drade (DF) e José Reinaldo nascimento Junior (DF); VAR: Rodri-
go nunes de Sá (Fifa-vaR/RJ)

t
TÉcnica

RB Bragantino: cleiton; ader-
lan, Fabrício Bruno, Léo ortiz
e Luan cândido; Jadsom, Eric
Ramires e Praxedes; Helinho,
cuello e ytalo. 

Técnico: maurício Barbieri

Atlético-GO: Fernando mi-
guel; arnaldo, Wanderson,
Éder e igor cariús; Willian ma-
ranhão, matheus Barbosa e
João Paulo; Ronald, andré
Luis e Zé Roberto. 
Técnico: João Paulo Sanches

xRed Bull Bragantino Atlético-GO

FICHA

Troca no comando e na lateral

Com a ausência de

Dudu, Arnaldo será

a única novidade no

time titular do

Atlético Goianiense

diante do RB

Bragantino

Autor do gol que deu a vi-
tória ao Vila Nova contra o
Remo, na última sexta-feira
(8), o atacante Alesson tem
sido peça fundamental para o
ataque colorado. Nas últimas
cinco partidas, onde o time
não sofreu nenhuma derrota
e marcou seis gols, o camisa
11 foi às redes em duas opor-
tunidades, ajudando, direta-
mente, na conquista de seis
dos 11 pontos conquistados
no período.

Com quase quatro meses
de clube, Alesson analisa o
atual momento com a camisa
vilanovense como o seu me-
lhor, desde junho, quando che-
gou ao Tigre.

“Sem dúvida. Estou come-
çando minha carreira agora,
mas aqui no Vila Nova é onde
consegui ter uma sequência.
E foi justamente para isso e
por isso que eu vim para cá.
Para ter sequência, para jo-
gar, para mostrar o meu fu-
tebol. E estou muito feliz aqui.
O clube e os jogadores me re-
cepcionaram muito bem. Gos-
to muito da cidade, do clube.
E as coisas estão acontecendo.
Espero ajudar cada vez mais
neste restante de tempora-
da”, disse Alesson.

De acordo com Alesson, a

confiança que o grupo e o téc-
nico interino Higo Magalhães
depositaram nele foram fun-
damentais para que ele ficasse
à vontade e pudesse ajudar o
Colorado.

“Creio que a confiança. A
confiança do grupo, do treina-
dor. Isso faz muita diferença
para nós jogadores. Acho que
este é o ponto principal para o
atual momento que estou vi-
vendo aqui no Vila Nova”, ex-
plica o atacante.

Sem perder há cinco jo-
gos, o Vila Nova vive, atual-
mente, seu melhor momento
na Série B. Para Alesson, a vol-
ta da torcida tem sido um dos
fatores que estão ajudando

na recuperação vermelha
dentro do torneio, chegando a
tal invencibilidade.

“A Série B tem jogos muito
difíceis. E a nossa equipe tem
ganhado muita força, princi-
palmente dentro do OBA e após
a volta do nosso torcedor, que
tem nos apoiado muito. Acho
que isso está fazendo a dife-
rença. E a equipe está cres-
cendo na hora certa. Infeliz-
mente, começamos mal, por-
que senão, estaríamos brigan-
do por outras coisas dentro da
competição. Mas tenho certeza
de que vamos terminar a Série
B da melhor maneira possível”,
finalizou Alesson. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Até aqui, Alesson já marcou quatro gols e deu três assistências pelo Tigre

Os últimos jogos da pri-
meira fase do Campeonato
Brasileiro Sub-20 aconte-
cem hoje, mas a participa-
ção do Atlético Goianiense
já foi encerrada. O rubro-
negro, que disputou pela
primeira vez a competição,
terminou de forma melan-
cólica sofrendo uma golea-
da de 6 a 0 para o Atlético
Mineiro no último domingo
(10), no Sesc Alterosas, e fi-
cou na última colocação,
entre os 20 clubes que dis-
putaram o torneio.

Em 19 jogos disputa-
dos, onde os oito primei-
ros clubes se classificam
para as quartas de final, o
Atlético Goianiense so-
mou 12 pontos, com três
vitórias, três empates e 13
derrotas. O rubro-negro
bateu o Vasco, na sétima
rodada, o Fortaleza no
jogo seguinte e o último
foi o Sport, na 14ª rodada.
O Dragão ainda somou
um ponto ao ficar na
igualdade diante de Pal-
meiras, Ceará e Chape-
coense. Foram 17 gols
marcados e 44 sofridos.

O clube também so-
freu algumas mudanças,

tanto na comissão técnica
quanto no elenco ao lon-
go da competição. Após
iniciar o torneio sob o co-
mando de Raphael Mi-
randa, que conquistou o
Torneio FGF Sub-20 com o
Atlético-GO, a diretoria
optou por demitir o trei-
nador e contratar Rogério
Corrêa, que estava no Vo-
tuporanguense-SP.

Na diretoria, Mauro An-
tônio e Ricardo Botelho que
comandavam a base atleti-
cana nos últimos anos, dei-
xaram o clube para acertar
com o Cruzeiro. Wendell
Batata assumiu como novo
gerente de base e Neto Caf-
fer se tornou o novo su-
pervisor. No elenco, após
uma sequência ruim no co-
meço da competição, al-
guns atletas deixaram o
clube, como: João Gomes,
Atanásio, Rian Lopes, An-
derson Santana e Carlos
Henrique, este último assi-
nou posteriormente com o
Corinthians-SP.

O gerente da base atleti-
cana não retornou à repor-
tagem até o fechamento
desta matéria. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Atlético-GO encerra
participação no Brasileiro
Sub-20 na última posição

CATEGORIA DE BASE

Alesson comemora sequência
positiva no Colorado

VILA NOVA

Douglas Monteiro/Vila Nova FC



APARECIDENSE

A Aparecidense conseguiu
um resultado importantíssi-
mo na tarde deste último sá-
bado (9), ao vencer o Uber-
lândia por 1 a 0 no estádio do
Parque do Sabiá. Assim, o
time terá o jogo de volta no
Aníbal Batista podendo em-
patar que consegue o tão so-
nhado acesso para a Série C.

Porém, antes do resultado
ser decidido com Alex Henrique
marcando um golaço no segun-
do tempo, o jogo foi bastante di-
fícil. Apesar de a Aparecidense
controlar mais as ações, as chan-
ces perdidas fizeram com que a
equipe acabasse passando um
sufoco na volta do intervalo,
mas após o gol o time reestabe-
leceu o controle do jogo.

“Nossa atuação foi muito
boa e no primeiro tempo con-
seguimos controlar mais o jogo.
Com a pressão do adversário,
não conseguimos criar tantas
chances de gols, mas tivemos as
melhores chances e oportuni-

dades em um jogo totalmente
controlado. No segundo tempo
começamos bem e tivemos al-
guns minutos que o Uberlândia
com méritos e por sua quali-
dade conseguiu envolver a gen-
te e tiveram algumas chances,
mas continuamos e voltamos
para o jogo e criamos chances
mais claras onde conseguimos
fazer o gol. Estou muito satis-
feito com tudo isso e é uma
vantagem que temos de come-
çar em casa com 1 a 0 e preci-
samos ser inteligentes e fazer
um belo jogo em casa”, anali-
sou Thiago Carvalho.

As campanhas da Apareci-
dense nos últimos anos têm
mostrado o trabalho que vem
sendo feito no clube. O time
goiano que dois vice-campeo-
natos goianos, sendo o último
em 2018, tem chegado sempre
as semifinais do estadual, mas
pode ter seu feito histórico ao
conseguir o acesso para a Série
C. Em 2020, ficou perto tam-

bém, porém parou nas quartas
de final para o Mirassol e ago-
ra esse trabalho pode concre-
tizar o planejamento que vem
sendo feito ao longo dos anos.

“A gente aprendeu e estamos
chegando onde estamos por
que estamos fazendo o certo.
Uma hora tem que dar certo,
porque a Aparecidense em to-
dos os campeonatos chega sem-
pre em condição de vencer.
Mas que para isso, sabemos
que não é nada fácil e a gente
vem buscando, podendo al-
cançar e carimbar esses gran-
des campeonatos que a gente
vem fazendo. Uma lição que te-
mos que continuar fazendo
neste último jogo para o acesso
é continuar como temos feito
durante toda a competição e fa-
zer da melhor maneira possível,
com concentração e qualidade
para sermos merecedores da
classificação”, ressaltou o trei-
nador. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)
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Treinador analisou vitória sobre equipe mineira em que equipe controlou mais o jogo 

Nicolle Mendes / Aparecidense

No encerramento da
terceira rodada da Divisão
de Acesso, o Morrinhos
venceu o Goiatuba, ontem
à noite. No Centro Esporti-
vo João Vilela, em Morri-
nhos, o Tricolor dos Poma-
res fez valer o mando de
campo e derrotou o Azulão
por 1 a 0. O único gol da
partida foi marcado pelo
meia Felipe Baiano, que
chegou ao segundo tento
no torneio, se igualando a
Kaio Wilker, do Goiânia,
na ponta da artilharia.

Com o resultado, o Mor-
rinhos se mantém na vice-
liderança do campeonato.
Agora, com os mesmos sete
pontos do Goiânia, mas le-
vando desvantagem nos
gols marcados. O Goiatuba
vem logo atrás, em tercei-
ro, com três pontos. O Tri-
color volta a campo já na
quinta-feira (14), quando
vai à Aparecida de Goiânia
para encarar o Aparecida.
Já o Azulão folgará na ro-

dada e só volta a jogar no
dia 17, contra a Anapolina,
em Anápolis.

O jogo
A partida no Centro Es-

portivo João Vilela, em
Morrinhos, contou com
emoção do início ao fim.
Porém, com apenas um gol,
que saiu aos 30 minutos do
primeiro tempo, quando o
Goiatuba estava no ataque,
João Pedro errou um passe
e deu a bola nos pés do
Morrinhos, que saiu em
contra-ataque. Coube a Fe-
lipe Baiano empurrar o Tri-
color dos Pomares ao setor
ofensivo. O camisa 10 cor-
reu e, quando chegou pró-
ximo à entrada da área,
disparou o chute, que o go-
leiro Serjão não conseguiu
fazer a defesa. No finzinho
do jogo, houve confusão
entre os times, resultando
até em expulsão de joga-
dores. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Com gol de Felipe
Baiano, Morrinhos 
vence o Goiatuba

DIVISÃO DE ACESSO

Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
ta sexta-feira (15), para en-
frentar o CSA pela 30ª rodada
do Brasileiro da Série B. O
jogo que a princípio aconte-
ceria no sábado, foi antecipa-
do após pedido da diretoria e
acontece no estádio Hailé Pi-
nheiro, às 21h30. 

A equipe esmeraldina que
após a derrota para o Náutico
na rodada passada, chegou a fi-
car próximo de sair do G-4,
mas devido aos resultados fa-
voráveis, se garantiram mais
uns dias entre os quatro me-
lhores da Série B. Agora, o
time busca vencer o CSA nes-
ta sexta-feira para se consoli-
dar. Porém, algo negativo no
retrospecto esmeraldino deixa
o alerta ligado. Nos últimos
cinco jogos, foram quatro der-
rotas e uma vitória. Já o pró-
ximo adversário vem de qua-
tro vitórias e um empate nas
últimas cinco partidas.

“É uma semana importante
para nós. A importância de
termos terminado a última ro-
dada no G-4 e iniciar a próxima
rodada no G-4 é muito impor-
tante junto de um trabalho
que vem sendo realizado aqui
no Goiás, com o objetivo de que
permaneçamos no G-4 e não
saiamos mais até solidificar
nosso maior objetivo que é o

acesso. É uma semana impor-
tante porque temos a possibi-
lidade de recuperar alguns jo-
gadores diante daquela mara-
tona de jogos e treinar a equi-
pe, principalmente treinar a
força mental dos jogadores
diante do que a gente viveu no
jogo do Náutico com toda pres-
são, os equívocos da arbitra-
gem e precisamos agora tra-
balhar isso com a cabeça dos
jogadores para que o foco seja
exclusivamente dentro do cam-
po”, disse Marcelo Cabo.

Faltam apenas nove jogos
para o fim da Série B. O Goiás
terá cinco jogos como man-
dante e quatro como visitante.
Pensando em uma pontuação
necessária buscando o acesso,
o treinador fez as contas e

que acredita ser a grande meta
esmeraldina nesta reta final
da competição. 

”Acredito que com quinze
pontos a gente consiga o ob-
jetivo. Nesta última rodada
agora foi bem atípica, com al-
guns resultados surpreen-
dentes e acho que a compe-
tição se equilibrou muito e
ela está muito equilibrada e
agora por diante a equipe
que conseguir ser bem regu-
lar, dará um passo largo ao
acesso. Então agora temos
esses compromissos pela
frente, mas não adianta pen-
sar no Londrina porque te-
nho que pensar jogo a jogo e
agora vamos focar no próxi-
mo compromisso. Todo com-
promisso o Goiás focará para

buscar os três pontos”, res-
saltou o treinador.

Um fator que tem preocu-
pado não somente os torce-
dores esmeraldinos, assim
como Marcelo Cabo, é a res-
peito da arbitragem. O trei-
nador voltou a criticar os er-
ros dos mesmos que tiraram
pontos do Goiás que seriam
necessários para dar mais
tranquilidade na Série B. Ele
lembrou os lances que o time
foi prejudicado e espera que
isso não aconteça mais vezes.

“Eu estou com uma preo-
cupação muito grande a ques-
tão das arbitragens. Não só o
que está acontecendo com o
Goiás, mas também em todo
Brasil. Cheguei aqui no jogo da
Ponte Preta e de lá para cá

houveram cinco pênaltis cla-
ros a favor do Goiás que não
foram marcados e até enu-
mero aqui. Pênalti no Nicolas
contra a Ponte Preta, pênalti
no Élvis diante do Operário,
pênalti no Nicolas diante do
Cruzeiro que resultou contra-
ataque no gol do Cruzeiro, do
Apodi no clássico e do Nicolas
de novo. Nesses cinco, três os
analistas do SporTV disseram
que foram pênaltis e nisso
você já deixa quatro a cinco
pontos no caminho e o acesso
pode ser definido por um pon-
to, dois pontos e deixar isso
acontecer por conta da arbi-
tragem que nem consultou o
Var, começa a nos preocupar”,
pontuou o técnico do Goiás.
(Especial para O Hoje)

Treinador acredita
que Goiás precise
de quinze pontos
para alcançar o
acesso para a Série
A do Brasileiro

Na conta do cabo 

Marcelo voltou a falar sobre arbitragem que vem prejudicando o Goiás ao não analisar o Var quando há penalidade

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Thiago Carvalho enaltece equipe
após vitória sobre o Uberlândia

A partida entre Goiânia e Anapolina, válida pela
quarta rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goia-
no, teve sua data alterada. Agendado anteriormente
para a quarta-feira (13), o confronto foi transferido para
a quinta (14), às 19h30. A alteração, segundo a Federação
Goiana de Futebol (FGF), se deu por conta do pedido do
Galo Carijó que, querendo contar com seu torcedor, so-
licitou a mudança do horário do jogo, marcado inicial-
mente para às 15h30. Para atender ao pedido do Alvine-
gro, a FGF precisou adiar o duelo para o dia seguinte, já
que o Estádio Olímpico, local onde acontecerá a partida,
estará sendo utilizado na noite de quarta-feira (13).
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

EXPRESSA
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Alzenar Abreu

Para gastar muita energia e
garantir um Dia das Crianças
mais animado não vão faltar
em Goiânia e arredores ativi-
dades como passeios em par-
ques, clubes recreativos - que
cobram por entrada - e pro-
gramações especiais para me-
ninada em shoppings. Na hora
de brincar a dica é sair de
casa. Combinar com os ami-
guinhos um lugar para se di-
vertir e até piquenique no
parque cai muito bem quando
os colegas podem se ver com
mais tranquilidade com o ar-
refecimento da pandemia.
Sem deixar de lado as regras
importantes como o uso de
máscara e o álcool em gel nas
mãos, que não podem faltar.

O Parque Mutirama vai
trazer hoje muitas progra-
mações para a turminha. A
entrada custa um quilo de
alimento não perecível ou
brinquedos novos e usados.
De acordo com a coordenação
do evento, a expectativa de
público estimado é de 1.800
pessoas. Quem for brincar no
Parque tem de usar máscara
e álcool em gel. O local fun-
ciona hoje das 10h às 16h.  

Além dos brinquedos ha-
verá contação de histórias e
doação de livros infantis, em
mais uma edição do projeto
Adote um Livro. Quem vai par-
ticipar da programação é a es-
critora Daniela de Brito que
promete despertar a imagina-
ção da meninada. O Parque,
que completou 50 anos em
2019, além de fazer parte da
história e infância de várias
pessoas, contempla 21 atrações
em funcionamento e é aberto
ao público de todas as idades.

As crianças também vão
ganhar livros, brinquedos, com
sorteio de quebra-cabeças, que

integram a Coleção Menino
João. O ponto de encontro vai
ser próximo à rádio e ao car-
rinho de bate-bate do Parque.
Para presentear a criançada
não vai faltar pipoca e algodão
doce para animar o dia.

O Mutirama possui telefé-
rico, a casa mal-assombrada
e a volta ao mundo (onde a
criança pode passear de bar-
co em um espaço aquático
dentro de ambiente fecha-
do, com muita beleza e ilu-
minação), com destaque para
os países mais famosos do
mundo. Para os menores, o
carrossel clássico. Para os

aventureiros, autopista, um
tobogã bem alto, e quem tem
mais coragem, nem medo de
altura, a Montanha Russa.

O Parque Mutirama foi
inaugurado no final da década
de 60 (1969) pelo então prefeito
na época Iris Rezende Macha-
do. Localizado ao lado do Par-
que Botafogo, o Mutirama está
em uma área criada e plane-
jada desde a fundação de Goiâ-
nia, no Centro da cidade. Em
suas instalações consta o pla-
netário que pertence à Uni-
versidade Federal de Goiás e o
parque dos dinossauros, con-
tendo réplicas em tamanho

real. O Mutirama fica entre as
avenidas Independência, Ara-
guaia e Contorno.

Zoológico
A onça Juma e a tigresa

Paola vão poder ser conheci-
das no zoo de Goiânia, hoje, no
Dia das Crianças. O espaço
rico em vegetação e prepara-
do para abrigar os animais
fica aberto das 8h30 às 16h. A
turminha curiosa fica empol-
gada ao ver a beleza dos 480
bichos entre aves e outros ma-
míferos. Dois filhotinhos de
logo-guará estão sob os cuida-
dos da equipe veterinária. Por

serem ainda bebês, não po-
dem ser vistos. Mas a organi-
zação do zoo já avisa: ‘tão logo
estejam grandinhos terá um
concurso em Goiânia para es-
colher o nome dos filhotes’.

Atualmente, da fauna do
zoo de Goiânia, 118 espécies de
aves, répteis e mamíferos re-
cebem cuidados permanen-
tes de uma equipe multipro-
fissional composta por cerca
de 90 funcionários que têm
por objetivo garantir bem-es-
tar, alimentação balanceada e
tratamento veterinário ade-
quado. Além disso, animais
mantidos em zoológicos po-
dem se reproduzir para pro-
teger as populações ameaça-
das para fins de conservação.

O Zoológico de Goiânia
tem sob seus cuidados 28 es-
pécies ameaçadas de extin-
ção. Animais como anta, lobo
guará, macaco aranha, ta-
manduá bandeira, onça pin-
tada, arara juba, arara azul e
papagaio do peito roxo são al-
guns exemplos.

O Parque Zoológico de
Goiânia foi fundado em 1956,
pelo encarregado e morador
do Lago das Rosas, Saturnino
Maciel de Carvalho. Naquela
época o local já era uma área
de recreação e lazer tradicio-
nalmente usado pela popula-
ção de Goiânia. Somente após
esta data, com a doação de al-
guns animais pelo ornitólogo
e professor José Hidasi, o zoo-
lógico surgiu. Nesse mesmo
ano também foi criado o Mu-
seu de Zoologia.

Desde sua fundação o zoo-
lógico fechou para a reforma
de sua estrutura física uma
única vez, em junho de 2009.
Em 2012, em sua reabertura, o
zoológico apresentava 512 ani-
mais. Em dezembro de 2015 so-
mavam 522, sendo: 212 aves,
175 mamíferos e 135 répteis.

Até o final do século XIX, os
zoológicos consistiam mera-
mente em locais de exposição
de animais cuja finalidade ex-
clusiva era o entretenimento
do público visitante.  Entre-
tanto, no decorrer do século
XX, uma crescente preocupa-
ção em relação ao bem-estar
de animais de zoológicos, tan-
to por parte de pesquisadores

quanto por parte da popula-
ção, permitiu uma mudança
do papel dos zoológicos e de
sua importância na preserva-
ção da vida selvagem.

O bem-estar dos animais é
a premissa da manutenção
dos zoos que hoje tem por ob-
jetivo apoiar projetos e ações
relacionadas à conservação
de espécies animais, especial-

mente aquelas ameaçadas de
extinção; oferecer apoio em
pesquisas científicas voltadas
ao comportamento deles e
promover um aumento da
sensibilização do público para
questões voltadas para a con-
servação por meio de práticas
de educação ambiental.

É importante lembrar que
aproximadamente um terço

dos animais do Zoo de Goiâ-
nia é oriundo do Centro de
Triagem de Animais Silves-
tres (CETAS) do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA), cuja função é
recepcionar e reintroduzir
animais silvestres resgatados
ou apreendidos. Entretanto,
nas situações em que a rein-

trodução não é possível (seja
por conta de ferimentos ou
pelo longo contato com seres
humanos), o Zoológico de
Goiânia cumpre o importan-
te papel de abrigar e cuidar
de alguns destes animais, co-
laborando com a conservação
das espécies fora de seu am-
biente natural. (Especial
para O Hoje)

Meninada pode se divertir também descobrindo o mundo dos bichos no zoológico de Goiânia

Preservação da vida selvagem

O Parque Mutirama vai trazer hoje muitas programações para a turminha. A coordenação do local espera receber 1.800 pessoas

Dia das Crianças tem festa no
Mutirama e programação diversa
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Conheça as regras para entrar no ZoológiCo de goiânia

2 não ultrapassar as barreiras

(cordões de isolamento, cor-

rentes, telas, cercas) entre o

passeio e recintos

2 não alimentar, tentar en-

trar em contato físico, gri-

tar ou jogar objetos nos

animais.

2 não adentrar ao Parque Zoo-

lógico com animais domés-

ticos, bebidas alcoólicas ou la-

tas de qualquer tipo de be-

bida, aparelhos de som

2 sempre descartar o lixo nas

lixeiras adequadas (lixo or-

gânico e reciclável)

valores dos ingressos

inteira:............................r$ 5,00

Meia: ..............................r$ 2,50 

(para crianças de 04 a 12 anos e

idosos com 60 anos ou mais)

Portadores de necessidades es-

peciais (Pnes):..................isento

obs: não é aceito cartão e nem PiX

A criançada pode ver a beleza dos 480 bichos entre aves e outros mamíferos do zoo



Daniell Alves

Com a pouca quantidade
de chuva, os produtores do Es-
tado têm se preocupado com
o atraso para plantio de grãos.
Isto porque regiões produto-
ras, como a do município de
Rio Verde, deviam ter come-
çado a semear já neste se-
gundo semestre, porém a ir-
regularidade pluvial adiou as
plantações. O plantio da sa-
frinha, que deve ocorrer no
próximo ano, também será
afetado sofrendo atraso.

De acordo com o presi-
dente da Cooperativa Agroin-
dustrial dos Produtores Ru-
rais do Sudoeste Goiano, An-
tônio Chavaglia, torna-se ne-
cessário esperar melhores
condições para que os pro-
dutores possam semear. “Não
vale a pena correr riscos e
plantar apenas com a expec-
tativa de chuvas que poderão
acontecer. É um risco muito
grande”, avalia ele. 

Por esse motivo, o Minis-
tério da Agricultura (MAPA)
ampliou o calendário de plan-
tio da soja. Em Goiás, o novo
calendário de plantio de soja
iniciou em 25 de setembro
deste ano e encerra em 12 de
fevereiro de 2022 – amplian-
do a data limite de semeadu-
ra que era 31 de dezembro.

Segundo a Associação dos
Produtores de Soja de Goiás
(Aprosoja), a normativa é
complementar à Portaria nº
306, publicada em maio des-
se ano, que trouxe a possibi-
lidade de que anualmente
cada estado, através de suas
superintendências de agri-
cultura, apresente sugestões
para os períodos de vazio sa-
nitário e de calendário de

plantio, com a possibilidade
de regionalização de diferen-
tes períodos dentro de um
mesmo estado.

“A maioria das nossas tra-
tativas foram atendidas. No
entanto, tivemos essa sur-
presa em relação a estender o
calendário de semeadura.
Essa extensão aconteceu em
todos os Estados. Vamos ob-
servar como essa medida vai
impactar esta safra e, se for o
caso, podemos gerar subsí-
dios para que essa decisão

seja revista nos próximos cul-
tivos”, afirma o presidente
da Aprosoja, Joel Ragagnin.

Cumprindo as definições
dessa portaria, Aprosoja, Faeg,
Agrosem (produtores de se-
mentes), Agopa (produtores
de algodão), Agrodefesa, Em-
brapa e Secretária Estadual de
Agricultura realizaram algu-
mas reuniões nos últimos me-
ses para debater esse assunto.
As entidades alinharam uma
proposta solicitando a anteci-
pação do vazio sanitário da
soja do dia 1º de julho para o
dia 27 de junho de cada ano,
com término em 24 de setem-
bro, e a manutenção da auto-
rização de semeadura da soja
a partir de 25 de setembro até
31 de dezembro.

Queda na produção
A estimativa de setembro

prevê queda da safra em todo
o país pelo sexto mês conse-
cutivo, de acordo com pes-
quisa feita pelo Levanta-

mento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O gerente
da pesquisa, Carlos Barra-
das, explica que o declínio da
produção de grãos se deve,
principalmente, à falta de
chuvas em estados produto-
res, o que prejudicou o milho.
“O país vive uma crise hídri-
ca. A quantidade de chuvas
está muito abaixo do que
normalmente é esperado. A
soja, por ter sido plantada e
colhida com atraso, diminuiu
a ‘janela de plantio’ da se-
gunda safra do milho, que
vem logo depois da colheita
dela. Por isso ficou mais de-
pendente de boas condições
climáticas e, como as chu-
vas não vieram, houve redu-
ção na produção dessa sa-
fra”, diz o pesquisador.

Previsão
O Centro de Estudos Avan-

çados em Economia Aplicada

(Cepea), da Universidade de
São Paulo, divulgou um bo-
letim com alerta para a len-
tidão da semeadura da soja
por falta de chuva no último
mês. Mesmo assim, o pes-
quisador Lucílio Alves ex-
plica que as plantações ain-
da podem ocorrer normal-
mente, caso as chuvas vol-
tem de forma frequente. “Se
a chuva normalizar, não dá
para dizer que teremos im-
pacto negativo agora. Ainda
há tempo de semeadura em
período adequado”, afirmou
o especialista.

Conforme previsão do Ins-
tituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), o volume de chu-
va deve começar a aumentar
na região Centro-Oeste do País
ainda a partir desta semana.
Na cidade de Rio Verde, por
exemplo, as pancadas de chu-
va vão começar, mas ainda
não há previsão de regulari-
dade e volume considerável.
(Especial para O Hoje)

Seca faz crescer os
gastos com ração, o
impactando no
preço final para o
consumidor

Falta de chuva atrasa plantio
e safra muda calendário
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Maior tempo de tela e me-
nos atividade física: o estilo de
vida do brasileiro piorou du-
rante a pandemia, mostra pes-
quisa de universidades fede-
rais mineiras. O estudo foi
iniciado cinco meses após o
início das medidas de distan-
ciamento social.

Os resultados da primeira
etapa foram publicados em ar-
tigo nas revistas Public Health
Nutrition e na Frontiers in Nu-
trition. A pesquisa foi realiza-
da em conjunto pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e pelas universidades
federais de Lavras (Ufla), Ouro
Preto (Ufop) e Viçosa (UFV).

Em relação às refeições,
diminuiu a frequência de rea-
lização de café da manhã, lan-
che e almoço, por outro lado,
aumentou a realização de lan-
ches noturnos e outras refei-
ções além das tradicionais. Os
hábitos alimentares também
pioraram, com aumento de
consumo de pães, farináceos,
refeições instantâneas e fast
food. O consumo de frutas e
vegetais, por sua vez, caiu.

Sobre o estilo de vida, hou-
ve mudança no consumo mais
frequente de bebida alcoólica,
aumento na frequência no há-
bito de fumar, e no tempo de
utilização de telas e dispositivos.
Antes da pandemia, os partici-
pantes da pesquisa relataram
média diária de seis horas e
meia de exposição. Durante a
pandemia, esse número subiu
para dez horas por dia.

Por outro lado, houve re-
dução da prática de atividade
física. Os voluntários que res-
ponderam ao questionário
informaram praticar em tor-

no de 120 minutos por se-
mana no período pré-pande-
mia e o índice caiu para 80
minutos por semana com as
restrições para evitar a cir-
culação do novo coronaví-
rus. A recomendação da Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) é uma prática semanal
de 150 a 300 minutos.

Para o estudo, foram apli-
cados questionários online
entre agosto e setembro de
2020. Os dados reúnem res-
postas de 1.368 pessoas de
ambos os sexos, com idade a
partir de 18 anos. Quase 90%
são da região Sudeste e 80%
são mulheres. Entre os res-
pondentes, 97% disseram es-
tar cumprindo as medidas de
distanciamento social.

A segunda etapa da pes-
quisa envolve a análise de
variáveis de comportamento
alimentar, ganho de peso e
prática de exercício físico du-
rante a pandemia. De acordo
com os pesquisadores, esta
fase está em andamento e in-
clui a reaplicação do questio-
nário após 10 meses. (ABr)

Pesquisa revela piora do estilo de

vida do brasileiro na pandemia

ALIMENTAÇÃO

O plantio da

safrinha também

será afetado

Os dados reúnem

respostas de 1.368

pessoas de ambos

os sexos, com idade

a partir de 18 anos



Acaba hoje (12) o feriado
prolongado de Nossa Senho-
ra Aparecida e o fluxo de
veículos nas estradas que
cortam o Estado tende a au-
mentar em média 20%. A Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF)
intensificou a fiscalização
nas rodovias com a Operação
Nossa Senhora Aparecida, e a
força-tarefa deve seguir até a
meia- noite desta quarta-fei-
ra (13). Já a expectativa éde
que segundo a Triunfo Con-
cebra, que administra rodo-
vias, a movimentação mais
intensa ocorrerá nas BRs-
060, 153 e 262. 

Segundo balanço parcial
divulgado ontem (11) pela
PRF, entre sexta-feira (08) e
domingo (10), foram aplicadas
mais de 1600 multas em todo
o Estado. Além disso, foram
computados 22 acidentes,
com 23 feridos e três mortes.
O número de pessoas em-
briagadas ao volante foram
48, o dobro do que foi regis-
trado no mesmo período do
ano passado. As ultrapassa-
gens em locais proibidos fo-
ram 360; 204 a mais do que no
mesmo período de 2020.

“O número de acidentes

com mortos e feridos já é
maior do que o ano passado. É
importante lembrar, para
quem está voltando para
casa,que  evite o horário das
14h às 20h desta terça-feira
porque a possibilidade de en-
contrar condutores cansados,
com ressaca e alcoolizados é

muito maior.  Com isso, e pro-
messa de chuva, a atenção
dos motoristas deve ser redo-
brada”, afirmou o Inspetor
Newton Morais, assessor de
Comunicação da PRF/Goiás.

Orientação nas estradas
A Triunfo Concebra infor-

mou que, com a expectativa
de aumento no volume de
tráfego nas rodovias admi-
nistradas, as equipes do SAU
(Serviço de Atendimento ao
Usuário) serão reforçadas e
trabalharão com recursos ex-
tras para agilizar os atendi-
mentos de socorro médico e

mecânico. Além disso, suge-
riu como horário alternativo
aos de maior fluxo nas rodo-
vias, que o retorno seja feito
hoje (12) até às 14h.

A Eco050 Rodovias, admi-
nistradora da BR-050, por
sua vez, orientou que o usuá-
rio que for trafegar pelos
trechos entre Uberlândia e
Araguari (MG), e Cumari e
Catalão, em Goiás, deverá
manter atenção redobrada.
Isso porque o trecho passa
por obras e pode contar com
interdições de faixas.

Ao trafegar por estes lo-
cais, a recomendação é que
seja mantida a atenção na via
e respeitar os limites de velo-
cidade, bem como a sinaliza-
ção. Outra recomendação é
para planejar bem o trajeto,
com locais estipulados para
abastecimento e descanso. Ao
longo de todo o trecho, por
exemplo, a concessionária pos-
sui nove postos do Serviço de
Atendimento ao Usuário
(SAU), que contam com estru-
tura completa para rápidas
paradas, com banheiros, be-
bedouros, fraldários e serviço
de informações. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

Volta do feriadão terá 20% a mais de carros nas estradas

NAS ESTRADAS

A expectativa é de que o fluxo de veículos aumente em 20% nos trechos mais carregados

Maiara Dal Bosco

Estudo inédito da Secretária
da Comissão Nacional Especia-
lizada em Ginecologia Infanto
Puberal da Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia
e Obstetrícia (Febrasgo) aponta
queda na gravidez entre ado-
lescentes nos últimos 20 anos no
Brasil. Em Goiás, o resultado da
pesquisa, realizada pela gine-
cologista Denise Leite Maia
Monteiro, apontou  queda de
51,3% no respectivo índice, me-
lhordo que registrado em média
nacional com queda de 40,7%.

Em Goiás, dados da Secre-
taria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO) apontam que,
somente em 2019, 11.444 ado-
lescentes ficaram grávidas. O
percentual de nascidos vivos
por mães adolescentes no Es-
tado em 2019 foi de 13,36%. Os
dados da SES-GO também
apontam que os indicadores de
gravidez na adolescência em
Goiás vêm mostrando queda,
mas as diferenças regionais
são bem evidentes, o que de-
monstra a necessidade do tra-
balho de prevenção. Para se ter
uma ideia, em 2015, Goiás re-
gistrou 17.781 mães adoles-
centes no Estado, 6.337 a mais
do que o registrado em 2019.

A pesquisa revelou que, en-
tre os estados brasileiros, a re-
dução da média foi de 40,7% no
número de nascidos vivos de
mães adolescentes. Cada estado,
no entanto, apresentou uma
realidade distinta, variando de -
17,4% no Maranhão, a -56,1% no
Distrito Federal. "A proporção de
nascidos vivos de mães adoles-
centes do Sudeste e Sul são as
menores do País, o que de-
monstra tendência inversa-
mente proporcional ao Índice de
Desenvolvimento Humano

(IDH)", afirmou a médica gine-
cologista. Segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE) as regiões Su-
deste e Sul apresentam os maio-
res IDHs do País (0,80), seguidas
do Centro-Oeste (0,79), Norte
(0,73) e Nordeste (0,71).

Cenário continua
preocupante

Para chegar aos resultados,
a pesquisa considerou o nú-
mero de nascidos vivos de
mães de 10 a 19 anos de idade,
entre os anos 2000 e 2019. No
primeiro ano observado, mães
adolescentes foram responsá-
veis por 23,4% do total de nas-
cidos vivos. Já no último ano do
levantamento, o índice caiu
para 14,7%, revelando uma
queda de 37,2%. A especialista
aponta que apesar da impor-
tante evolução, o cenário da
gestação adolescente continua
preocupante no País. Dados
do DataSUS/Sinasc apontam
que a cada dia, ocorram cerca
de 1.150 nascimentos de filhos
de adolescentes.

Evasão escolar
Outro ponto destacado pela

pesquisadora foi que a gravi-
dez na adolescência está asso-
ciada à evasão escolar, maior
perpetuação da pobreza ge-
rando impactos pessoais e so-
ciais. De acordo com a médica,
na esfera da saúde, “a gravidez
precoce acarreta inúmeras
consequências para a adoles-
cente e o recém-nascido. As
complicações gestacionais e no
parto representam a principal
causa de morte entre meni-
nas de 15 a 19 anos, mundial-
mente, pois existe maior risco
de eclâmpsia, endometrite
puerperal, infecções sistêmi-
cas e prematuridade, segundo
a Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Ainda há conse-
quências sociais e econômicas
como rejeição ou violência e in-
terrupção dos estudos, com-
prometendo o futuro dessas
jovens”, explica Denise.

Prevenção
Com o objetivo de dissemi-

nar informações sobre medi-

das preventivas e educativas
que contribuam para a redu-
ção da incidência da gravidez
na adolescência, foi instituí-
da, pela Lei nº 13.798/2019, a
Semana Nacional de Prevenção
da Gravidez na Adolescência.
Os adolescentes – indivíduos
com idades entre 10 e 20 anos
incompletos – representam en-
tre 20% e 30% da população
mundial. Estima-se que no Bra-
sil essa proporção alcance 23%.
Dentre os problemas de saúde
nessa faixa etária, a gravidez se
sobressai em quase todos os
países e, em especial, nos paí-
ses em desenvolvimento.

Segundo o Ministério da
Saúde, a taxa de gestação na
adolescência no Brasil é alta,
com 400 mil casos/ano. Quan-
to à faixa etária, os dados re-
velam que em 2014 nasceram
28.244 filhos de meninas entre
10 e 14 anos e 534.364 crian-
ças de mães com idade entre
15 e 19 anos. Esses dados são
significativos e requerem me-
didas urgentes. (Especial
para O Hoje)

Em 2019, 11.444
adolescentes
goianas
engravidaram

Gravidez na adolescência 
tem queda de 51,3% em Goiás
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Pesquisa da

Febrasgo apontou

que a queda foi de

51,3% em Goiás,

acima do

registrado na

média nacional

(40,7%)
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Autoridades alemãs rea-
lizam inquérito contra o
presidente de Belarus, Ale-
xander Lukashenko, devido
ao afluxo cada vez maior de
migrantes para a Alema-
nha através do país no Les-
te Europeu. Há suspeitas
de contrabando humano
intencional, informou o pe-
riódico alemão Bild am
Sonntag, citando fontes dos
órgãos de segurança.

Desde agosto, quase 4
mil refugiados chegaram
ao país passando por Bela-
rus e  Polônia, sendo 1.183
apenas nas primeiras se-
manas de outubro. Na úl-
tima sexta-feira (08/10), a
polícia federal da Alema-
nha impediu 291 ingres-
sos não autorizados na
fronteira teuto-polonesa.
Tratava-se principalmen-
te de cidadãos do Iraque e
da Síria, muitos com visto
de estudante para Belarus.

Após a chegada à capital
belarussa, Minsk, os refu-
giados foram levados até a
fronteira externa da União
Europeia na Polônia. Con-
seguindo atravessá-la, mui-
tos seguiram para a Ale-
manha. A UE parte do prin-
cípio de que se trate de
uma represália expressa
de Lukashenko contra san-
ções impostas pelos órgãos
europeus.  Lukashenko tem
sido denominado "o último
ditador da Europa".

Presume-se que as au-
toridades belarussas
atraiam propositalmente
os migrantes, com o fim de
introduzi-los ilegalmente
nos Estados-membros da
UE. Além da Polônia, há
meses também a Lituânia e
a Letônia se queixam do
afluxo intensificado de mi-
grantes, vindos sobretudo
do Oriente Médio, às suas
fronteiras com Belarus. 

Autoridades suspeitam
de contrabando humano
partindo de Belarus

ALEMANHA

Uma cúpula das Nações
Unidas com a missão de pro-
teger a biodiversidade, a
COP15, foi aberta nesta se-
gunda-feira (11/10) na China
e está sendo realizada majo-
ritariamente por meio de pre-
sença online.

A sessão na cidade chinesa
de Kumming foi aberta pela
chefe de biodiversidade da
ONU, Elizabeth Maruma Mre-
ma. Segundo ela, o mundo
não alcançou os avanços ne-
cessários estabelecidos para o
período de 2011 a 2020 e ain-
da não foi capaz de proteger
os ecossistemas essenciais
para o bem-estar da espécie
humana. "Chegou a hora da
verdade", ressaltou Mrema.

"Embora tenha havido al-
gum sucesso e progresso, não
houve avanços necessários
para deter a perda contínua de
diversidade vegetal e animal
na Terra", advertiu Mrema.
"Devemos tomar medidas nes-
ta década para deter e reverter
a perda de biodiversidade e co-
locar a biodiversidade num
caminho de recuperação até
2030 o mais tardar."

A cúpula online reúne as
partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CBD,
na sigla em inglês), que dis-
cutem novas metas para pro-
teger os ecossistemas até
2030. Cerca de 1 milhão de es-
pécies de animais e plantas
estão ameaçadas de extinção
devido à invasão humana de

habitats naturais, superex-
ploração, poluição, dissemi-
nação de espécies invasoras e
mudanças climáticas.

A CBD foi ratificada por
195 países – os EUA não estão
entre os signatários – e pela
União Europeia, e as partes se
reúnem a cada dois anos. A
reunião da COP15 deste ano
era para originalmente ter
sido realizada em 2020, mas
foi adiada devido à pandemia
de covid-19.

A COP15 tem duas partes,
com a primeira começando
nesta segunda-feira e termi-
nando nesta sexta-feira. A
parte das decisões globais
acontece entre 25 de abril e 8
de maio de 2022, presencial-
mente, em Kunming. 

As discussões sobre a bio-
diversidade na COP15 trans-
correm separadamente da cú-
pula do clima, a COP26, mar-
cada para o próximo mês em
Glasgow, na Escócia – essa
ocorre anualmente e é aten-
dida por países signatários da
Convenção da ONU sobre a
Mudança do Clima (CQNUMC),
selada em 1994.

O que está acontecendo
na COP15?

As partes representantes

da CBD estão se reunindo para
a primeira rodada de nego-
ciações para definir uma es-
trutura de proteção da biodi-
versidade pós-2020. O debate
tem como base as definições
anteriores, estabelecidas pelo
Plano Estratégico para a Bio-
diversidade 2011-2020 da CBD.

Em 2010, em Aichi, no Ja-
pão, foram aprovados 20 ob-
jetivos para salvaguardar a
biodiversidade e reduzir as
pressões humanas até 2020.
Nenhum foi cumprido. 

A nova estrutura definirá
metas para a proteção dos ecos-
sistemas. Em debate está o pla-
no "30 aos 30", que visa dar a
30% das terras e oceanos o

status de proteção até o fim
desta década – uma medida
apoiada por uma ampla coali-
zão de nações. A CBD visa tam-
bém reduzir pela metade o
uso de produtos químicos na
agricultura e interromper a
criação de resíduos plásticos.

É esperado que o tratado
seja finalizado durante a se-
gunda rodada. Mas divisões
acentuadas permanecem
quanto às metas de ação ur-
gente para a próxima década
e lançam dúvidas sobre se o
objetivo de "viver em harmo-
nia com a natureza" até 2050
pode ser alcançado.

Quando alguns cientistas
pediram por uma proteção
mais ambiciosa para 50% da
biodiversidade da Terra, hou-
ve oposição, especialmente
de Brasil e África do Sul. Ou-
tras fontes de tensão envol-
vem o financiamento: as na-
ções em desenvolvimento pe-
dem aos países ricos que cus-
teiem as transições ecológicas
– um tema que será abordado
em negociações em Genebra
em janeiro.

Os líderes globais até agora
não conseguiram atingir uma
única meta para conter a des-
truição da vida selvagem e
dos ecossistemas na última

década, de acordo com um re-
latório devastador da ONU di-
vulgado na semana passada.

Perda de biodiversidade
Outros estudos e relató-

rios também dão conta da
perda mundial de biodiver-
sidade. 

Em junho passado um es-
tudo indicava que o Mediter-
râneo sofreu em 30 anos um
"colapso" da sua biodiversi-
dade, que está gravemente
ameaçada. Em maio outro es-
tudo alertou que apenas 17%
dos rios do mundo correm li-
vres, o que acarreta riscos
para os ecossistemas. 

Em abril, outro estudo de-
nunciou que apenas 2% a 3%
da superfície terrestre per-
manece intacta do ponto de
vista ambiental, 10 vezes me-
nos do que anteriormente es-
timado. Outros estudos tam-
bém recentes têm denunciado
índices "sem precedentes" de
extinção de espécies, e o de-
clínio acelerado da natureza.

E, há dois anos, um relató-
rio da Plataforma Intergover-
namental sobre Biodiversidade
e Serviços Ecossistêmicos con-
cluiu que cerca de 1 milhão de
espécies animais e vegetais es-
tão ameaçadas de extinção. 

Representantes de
quase 200 países
abrem discussão
sobre plano de
proteção
ambiental para os
próximos dez anos.
Nenhuma meta do
acordo anterior foi
alcançada, o que
gera preocupações
na ONU e em
ambientalistas.

Países iniciam debate sobre novo
plano de proteção da biodiversidade

A partir da próxima sexta-
feira, 15 de outubro, só pode-
rão comparecer ao local de
trabalho na Itália os funcio-
nários que tiverem se recu-
perado de covid-19, estive-
rem vacinados ou apresen-
tarem um teste negativo. A
medida, chamada passe verde
e que já vale em restaurantes,
cinemas ou estádios despor-
tivos, passará a valer tam-
bém em escritórios e fábricas.

Mas nem todos concordam
com a medida. Milhares de
pessoas foram às ruas em vá-
rias cidades do país no final de
semana, sendo que em Roma
os protestos foram acompa-
nhados de violência. Várias
centenas de pessoas se sepa-
raram da manifestação na ca-
pital italiana e tentaram mar-
char até o Parlamento e, apa-
rentemente, também invadir
o escritório do primeiro-mi-
nistro, Mario Draghi, que fica
nas proximidades. Houve con-

frontos com a polícia.
Os manifestantes também

atacaram a sede da federação
sindical CGIL. A polícia usou
canhões de água e gás lacri-
mogêneo para detê-los. Uma
multidão enfurecida atacou
os guardas com paus e mas-
tros de bandeira. Manifes-
tantes entraram na sede do
sindicato, como mostrado em
imagens amadoras, e des-
truíram escritórios. Três ca-
rabinieri ficaram feridos.

Na noite de sábado, cerca
de 30 pessoas atacaram o
pronto-socorro do hospital
onde um de seus colegas de-
tidos estava sendo tratado.
Conforme relatado pela agên-
cia de notícias Ansa, mani-
festantes arrombaram a por-
ta e entraram em confronto
com a polícia e a equipe mé-
dica. Quatro pessoas ficaram
feridas, incluindo uma enfer-
meira atingida na cabeça por
uma garrafa.

Sindicato e políticos pedem
proibição de partido de direita

ITÁLIA

Polícia usou gás lacrimogênio para dispersar manifestantes

Cerca de um milhão

de espécies de

animais e plantas

estão ameaçadas de

extinção, segundo

relatório das Nações

Unidas
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Elysia Cardoso

O espetáculo ‘O Mundo Mágico
de Dorothy’ da Cia Flor do Cerrado
será apresentado nesta terça-feira
(12), pelo Terça no Teatro. Essa
temporada do projeto é realizada,
por meio da Lei de Incentivo à Cul-
tura, Secretaria Especial da Cultura
e Ministério do Turismo, com o pa-
trocínio do Instituto Cultural Vale.
A apresentação será híbrida, por-
tanto o público pode acompanhar
de forma presencial ou pelo canal
do Teatro SESI no YouTube a partir
das 20h. A peça com classificação li-
vre tem a duração de 55 minutos e
será traduzida para Libras.

A montagem promete trazer mui-
ta animação, tratando de fatos que
ocorrem na atualidade, como a ques-
tão da amizade, do respeito ao pró-
ximo, da importância de um traba-
lho em equipe e a descoberta de qua-
lidades. O elenco do espetáculo é
composto por Luana Alves, Juliana
Martins, Sandra Clecys, Douglas de
Paulla, Ruan Torres e Vinícius Quei-
roz. Quem assina a direção é Dani-
lo Felipe e a produção é realizada
pelo produtor cultural Hélio Martins.

O repertório musical é compos-
to por músicas autorais e outro di-
ferencial da peça é que ela propor-
ciona uma interação com o público,
onde em vários momentos o elenco
se comunica com as crianças da pla-
teia. “Essa será a nossa segunda
apresentação, com presença de pú-
blico, no início desta retomada das
atividades. Então as expectativas
são as melhores possíveis. Aquele
‘frio na barriga’ sempre temos (ri-
sos). Já estávamos com saudades
disso”, diz o produtor da Cia Flor do
Cerrado, Hélio Martins.

Segundo o produtor, esse forma-
to híbrido é uma novidade para
muita gente. “Para essa apresentação
no Terça no Teatro do SESI, tivemos
que realizar algumas adaptações
de cenas e algumas falas dos perso-
nagens para garantir uma maior
interatividade, para aqueles que
vão nos prestigiar no conforto de
suas casas. Claro que também vamos
ter todos os cuidados com quem es-

tiver no teatro, acompanhando ali
tudo ao vivo”, complementa.

O teatro também está atuando
com capacidade reduzida, res-
peitando as medidas previstas no
decreto municipal. Para ter aces-
so, o ingresso equivale a doação
de 1 kg de alimento não-perecível,
que deverá ser entregue na bi-
lheteria do teatro.

Sinopse
A Cia Flor do Cerrado traz aos pal-

cos uma linda adaptação de um clás-
sico da literatura infantil. Baseado na
obra original de Lian Frank Baum, o
espetáculo retrata seus personagens
lúdicos e inesquecíveis, através da tra-
jetória de uma menina, um espanta-
lho, um homem de lata e um leão, que
vão à procura do Mágico de OZ para
realizar os seus sonhos, mas são im-
pedidos pela Bruxa Má.

Durante a aventura, cada per-
sonagem descobre dentro de si qua-

lidades que eles nem imaginavam
possuir: inteligência (Espantalho),
sentimentos (Homem de lata) e co-
ragem (Leão). A peça traz uma ver-
dadeira lição de vida e aprendizado
sobre quem realmente somos. O
elenco do espetáculo é composto
por Luana Alves, Juliana Martins,
Sandra Clecys, Douglas de Paulla,
Ruan Torres e Vinícius Queiroz.
Quem assina a direção é Danilo Fe-
lipe e a produção é realizada pelo
produtor cultural Hélio Martins.
(Especial para O Hoje)

SERVIÇO
Peça - O Mundo Mágico de Do-
rothy
Quando: terça-feira (12), às 20h
Onde: (www.youtube.com/teatrose-
sigo) e avenida João Leite, nº 1.013,
Setor Santa Genoveva - Goiânia 
Ingresso: 1kg de alimento não pe-
recível;
Mais informações: (@teatrosesigo)

Peça 'O Mundo Mágico de Dorothy' será apresentada em 
formato híbrido no Teatro SESI neste Dia das Crianças

Cia Flor do Cerrado traz aos palcos uma linda adaptação de um clássico 

Essência

Um dia mágico
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Malhação - Sonhos 
Karina lamenta por Gael

não ter assistido à sua vitória.
nat revela para Duca que con-
seguiu a gravação. Delma não
aceita que marcelo namore Ro-
berta e os dois discutem. nat
descobre que sua gravação fa-
lhou e se desespera. Jade pede
que cobra se aproxime de Lu-
crécia. marcelo e Delma se en-
tendem e explicam a Pedro e
Tomtom que, independente de
seus novos relacionamentos,
sempre serão uma família.

Nos Tempos do Imperador 
Leopoldina exige que Luísa

convença Pedro a desistir de
casá-la. Dumas, Gastão e au-
gusto chegam à casa de Luísa.
nicolau alerta celestina so-
bre nino. Lupita garante a Ba-
tista que descobriu como se li-
vrar de Lota. Tonico humilha
Dolores. Dumas revela a Te-
resa, Pedro e Luísa que tanto
Gastão quanto augusto acre-
ditam que desposarão isabel.
Leopoldina faz insinuações
sobre Luísa para isabel. 

Coração Indomável 
José antonio diz a Esther

que vigie otávio. maricruz per-
gunta a Perico se ele gostaria de
viver para sempre junto a na-
tasha. otávio diz a miguel que
tentará com que Simone mude
de ideia quanto ao divorcio. Pe-
rico diz a maricruz que sente um
pouco de rancor de natasha. al-
varo diz a Roman que devem fa-
lar com os executivos das em-
presas de mineração sobre a de-
sapropriação do realengo e da
fazenda de maricruz.

Gênesis
Sheshi passa por um

aperto no palácio. Potifar faz
uma importante descober-
ta. José interpreta os sonhos
de atarum e Shareder.José
encontra abumani e recebe
uma notícia mortal. atarum
descobre que foi traído e é
desmascarado pelo faraó.
adja é usada como espiã.o
faraó tem um sonho miste-
rioso. adurrá é agressivo
com asenate e a ameaça.José
é chamado pelo faraó.

Império
Silviano confronta e ofende

José alfredo. maria marta de-
fende Silviano e maria clara
questiona a mãe. Xênia troca
os sapatos de Juliane. através
da câmera instalada na sala de
José alfredo, maurílio ouve
quando o comendador afirma
que o denunciará à polícia. Eli-
valdo e Tuane se reconciliam.
maurílio se prepara para atirar
contra José alfredo. Silviano
deixa a mansão. maurílio liga
para marcão. 

RESUMO
t

DE novELaS

Do nordeste
para o mundo
O cantor Jonas Esticado apresenta seu
mais novo trabalho, o EP ‘Paredão no
Talo (Deluxe) com cinco faixas

Lanna Oliveira

Que o nordeste tomou
conta do Brasil todos já sa-
bem. Sua comida, suas tra-
dições, seu sotaque e prin-
cipalmente, sua música ga-
nharam o coração dos bra-
sileiros. Um dos responsá-
veis por difundir essa cul-
tura é o cantor Jonas Esti-
cado, dentre alguns, ele
representa a musicalidade
quente dessa região. Para
dar continuidade neste ob-
jetivo, ele acaba de lan-
çar um EP com cinco fai-
xas. Ele ainda apresenta a
música de trabalho inédi-
ta com participação de
Tierry, outro destaque da
música nacional.

Sempre emplacando um
hit atrás do outro, o cantor Jo-
nas Esticado apresenta a
nova música de trabalho,
‘Vacilão’. Com participação
especial de Tierry, a faixa
inédita é um dos carros-che-
fes do EP ‘Paredão no Talo
(Deluxe)’, que chega em todas
as plataformas digitais pela
Som Livre. Além de ‘Vaci-
lão’, que chega ainda com um
videoclipe no canal do artis-
ta no YouTube, completam o
projeto as já conhecidas do
público ‘Paredão no Talo’,
‘Quebra Galho’, ‘Notificação
Tentadora’ e ‘Faísca’.

Batizado Jonas Mikael Cos-
ta Xavier, o cantor é natural de
Juazeiro do Norte (CE), mas já
conquistou o País inteiro.
Atualmente, Jonas faz parte
do casting de artistas brasi-
leiros de uma das maiores
gravadoras do Brasil, a Som
Livre, mostrando assim que
ele é um verdadeiro fenôme-
no de norte a sul. Com uma
carreira firme e de bastante
crescimento, Jonas já se apre-
sentou em grandes eventos
nacionais, programas de TVs,
e conta com parcerias com
grandes nomes, como o Gus-
ttavo Lima.

Esse novo astro da músi-
ca possui números altos, o ví-
deo ‘Com Amor Não Se Brin-
ca’ ultrapassou a marca de 5
milhões de visualizações no
YouTube. Já no site Sua Mú-
sica, também já ultrapassou
o número de 5 milhões de
downloads e mais de 18 mi-
lhões de execuções. No Ins-
tagram são mais de 467 mil
seguidores e no Facebook,
são mais de 205 mil. O cres-
cimento de Jonas Esticado no
mercado e a aprovação do
seu público mostra que ele
está se consolidando e que
veio para ficar!

Neste novo projeto não
seria diferente, o intuito é
conquistar os fãs e apre-
sentar sua música ao mun-
do. Com letras que tocam e
uma sonoridade animada,
Jonas aposta em sua parce-
ria com o Tierry, conhecido
por colocar fervor em todos
seus trabalhos. A faixa-foco
cantada pelos dois artistas
fala sobre uma mulher que
está linda e toda arrumada
esperando um cara sem
consideração, o famoso "va-
cilão". A letra é assinada
por Gabriel do Cavaco, Ro-
mim Mata, Robson Lima e
Hiago Nobre.

Registrado no mês de ju-
nho em Goiânia (GO), o pro-
jeto audiovisual ‘Paredão
no Talo’ tem realização das
empresas Yuri Paredão e
Balada Eventos e direção
da AT+G, sendo esse mais
um marco na carreira de Jo-
nas Esticado. Somando mais
de 700 milhões de visuali-
zações em seu canal oficial
no YouTube, Jonas é consi-
derado um dos maiores no-
mes do forró da atualidade
e coleciona diversos hits na
carreira, a exemplo de ‘In-
veste em Mim’, ‘Ele Não
Tem’, ‘Isca’, ‘Vem Me Amar’,
entre tantos outros. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Jonas Esticado volta com seus shows presenciais A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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Mestre em Teoria Literá-
ria, poetisa, crítica, escritora
acadêmica e apaixonada pe-
las palavras desde 1948,
quando tinha apenas 12 anos:
essa é Darcy França Denófrio.
Após quatro décadas da cria-
ção dos poemas, a autora traz
para as páginas do livro ‘À
sombra de Eva’ a vivência em
uma sociedade patriarcal
que, constantemente, impos-
sibilita a voz e plena autono-
mia das mulheres.

Registro das memórias da
autora, que ultrapassa o nível
meramente individual, a an-
tologia coloca as mulheres no
centro do discurso poético.
Desde a extrema repressão
vivenciada no internato de
freiras espanholas, quando
pequena, até a cultura extre-
mamente machista do interior
do Brasil, onde vive até hoje.

"Eu sou o que não sou:
peias e amarras da civilização.
Eu sou 'eu’ censurado, amor-
daçado, por milhões de mãos
[...]" (À sombra de Eva, p. 91)

‘À sombra de Eva’ é uma
síntese do estado femini-
no: amoroso, erótico, so-
cial, intelectual. A cada ver-
so da obra, a mulher se
apresenta totalmente inte-
grada ao meio cósmico que
preconiza e experiencia a
unidade com o homem,
com a terra e com o céu.

A poetisa, autora de mais
de 20 livros publicados, com-
partilha reflexões sobre a
figura feminina no presente
e também acerca da repara-
ção de seu passado. Mais
que relatar o feminino-fe-
minista, a antologia enca-
minha os leitores ao arqué-
tipo da própria vida, numa
espécie de paraíso redimido.  

Os versos desta antologia,
desenvolvidos ao longo de
quatro décadas por uma das
mais importantes poetisas
brasileiras contemporâneas,
trazem uma figura feminina
superior, totalmente inte-
grada ao meio cósmico, uma
sacerdotisa-feiticeira, como
Morgana, que preconiza e vi-
vencia a unidade com o ho-
mem, com a terra e com o
céu. Mais que ao feminino,
essa antologia nos encami-
nha ao arquétipo da pró-
pria vida, numa espécie de
paraíso redimido.  

Enquanto muito se ex-
plora da polarização de gê-
neros, a poetisa elege o ca-
minho da comunhão entre

masculino e feminino. Os
poemas flagram a mulher
obscurecida pela sombra de
Eva e restitui-lhe o canto, o
da palavra falada e o da pa-
lavra escrita, em um teste-
munho denso, envolvente,
de uma difícil simplicidade.

A autora
Darcy França Denófrio,

nascida em 1936 em Goiás,
exerceu o magistério em to-
dos os níveis e publicou, já

em 1970, pela Editora do Bra-
sil, uma série didática sobre
redação, adotada em escolas
de todo o país. Autora de
mais de duas dezenas de li-
vros – sendo a maioria de en-
saios críticos –, coleciona di-
versas premiações em todas
as suas áreas de atuação. É
considerada, pela crítica es-
pecializada, uma das mais
importantes e completas es-
critoras de seu Estado, ao
lado de Cora Coralina.

Mulheres silenciadas
pelo patriarcado
Aos 85 anos, escritora e mestre em Teoria Literária
Darcy França Denófrio reúne em lançamento mais 
de quatro décadas de poesias sobre a figura 
feminina-feminista ao logo do tempo

Darcy França Denófrio fala sobre a vivência em
uma sociedade patriarcal que, constantemente,

impossibilita a voz das mulheres



ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2021 Essência n 15

A Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) traz novi-
dades na maior faixa infan-
til da TV aberta. A partir
desta semana Zig, Pong, e
Tum chegam à TV Brasil Ani-
mada para celebrar o Mês
das Crianças. Os novos per-
sonagens foram criados para
acompanhar a mudança da
identidade visual da faixa,
que fica mais colorida e
cheia de movimento de for-
ma a permitir mais interação
com a garotada.

Os três novos amigui-
nhos, Zig, Pong e Tum, vão
animar e ensinar o público.
ZIG é rápido no gatilho. É o
primeiro da fila e está pron-
to para qualquer desafio.
Afobado, quase sempre mete
os pés pelas mãos, mas uma
coisa é certa: é um desbra-
vador nato.

Pong é super tranquilo,
transpira confiança, mas
também é um pouco espa-
çoso e trocaria uma aventu-
ra por um bom cochilo. Mais
pensa do que age e é um óti-

mo amigo para um bom con-
selho. Tum é colaborativo,
gosta do trabalho em equipe,
é muito curioso e também
desastrado, por isso se mete
em algumas enrascadas, mas
também acaba fazendo mui-
tas descobertas, é um explo-
rador nato.

Vem Brincar
Totalmente sem publici-

dade, a TV Brasil Animada
transmite séries infantis que
focam em eixos diretamente
ligados à estratégia da EBC:

diversidade brasileira, in-
clusão e cidadania. Maior
faixa infantil da TV aberta, a
TV Brasil Animada preenche
mais de quatro horas diá-
rias de conteúdo na grade de
programação da emissora. A
atração também é disponi-
bilizada na TV aberta por
meio da Rede Nacional de Co-
municação Pública (RNCP) e
do aplicativo TV Brasil Play.

As parcerias da TV Brasil
com diferentes instituições
movimentam a indústria bra-
sileira de animação, além de

estimular a produção inde-
pendente e a representativi-
dade das diferentes regiões
do País. Atualmente, mais de
40% das animações exibidas
na TV Brasil Animada são
produções brasileiras.

Para avaliar se as anima-
ções estão alinhadas aos ob-
jetivos editorais do canal pú-
blico, são observados dife-
rentes critérios, como ade-
quação do tema e da narra-
tiva, capacidade de atrativi-
dade, potência estética e mo-
delo de negócio. São analisa-
dos também os benefícios
das séries no desenvolvi-
mento cognitivo, social, emo-
cional e físico da criança.

Acompanhe a programa-
ção da TV Brasil pelo canal
aberto, TV por assinatura e
parabólica. Seus programas
favoritos estão no TV Brasil
Play, pelo site ou por aplica-
tivo no smartphone. O app
pode ser baixado gratuita-
mente e está disponível para
Android e iOS. Assista tam-
bém pela WebTV.

EBC lança nova TV Brasil Animada

Espetáculo infantil
o espetáculo infantil 'o

circo no Fundo do mar' abriu
uma nova sessão às 14h para
apresentação nesta terça-fei-
ra (12) no Teatro Goiânia.
com exibição gratuita, cada
sessão tem capacidade para
350 pessoas, ou seja, 50%
da capacidade total do teatro.
São 10 apresentações obser-
vando as normas de segu-
rança como distanciamento e
uso de máscaras, em 5 cida-
des brasileiras. a estreia é
na capital hoje e no dia 13 a
apresentação às 14h é fe-
chada para escolas. Em se-
guida, o circo parte para ses-
sões em morrinhos (Go), Bra-
sília (DF), ibirité e Betim, em
minas Gerais. quando: Terça-
feira (12). onde: Rua 23, n°
252, Setor central – Goiânia.
Horário: 14h.

Dia das Crianças
o Dia das crianças no

Shopping Bougainville conta
com apresentação gratuita de
balé no piso 3, às 16h, realiza-
da pela Sexta art centro de
Dança. Hoje (12) também é o
último dia da Brinquedoteka,
evento com réplicas gigantes

brinquedos clássicos que mar-
caram os anos 80 e 90 com in-
gressos à R$ 20 e valores es-
peciais para mais de uma en-
trada. os pequenos ainda po-
dem se divertir nas oficinas de
Paper Squishy ou Pop it ca-
seiro que ocorrem a cada hora,
das 16h às 19h, no Bouga
Kids. o shopping promove
também na loja Brincanto,
piso 2, uma ação social em par-
ceria com o projeto nunca De-
sista dos Seus Sonhos para
arrecadar brinquedos em bom
estado que são entregues à
crianças em situação de vul-
nerabilidade. quando: Terça-
feira (12). onde: Rua 9, nº
1855, Setor marista – Goiânia.

Horário: 16h.

Mostra fotográfica
a mostra fotográfica ‘um

Toque de coragem’ fica em
exposição no Espaço de con-
vivência do araguaia Shopping
(Piso 2), até o dia 31 de outubro.
a luta e a coragem de mulhe-
res em tratamento de câncer
de mama são mostradas de
forma artística pelo fotógrafo
Danilo Facchini para lembrar a
importância do autocuidado
como forma preventiva da
doença.  as fotografias, ao
compartilharem as histórias
de 14 mulheres, promovem
conscientização e trazem para
discussão o tema central da

campanha outubro Rosa: o
diagnóstico precoce. quando:
Terça-feira (12). onde: Rua 44,
nº 399, Setor central – Goiânia.
Horário: 8h30 às 20h30.

Show gratuito
quem está com sauda-

des do som do grupo Heróis
de Botequim já pode se pre-
parar porque nesta terça-fei-
ra (12), feriado de nossa Se-
nhora aparecida, o grupo faz
um show com entrada franca
em Goiânia. com formação
reduzida por conta da pan-
demia da covid-19, a banda
se apresenta a partir das 13h,
no polo gastronômico do me-
tropolitan mall, que fica na
avenida Deputado Jamel ce-
cílio, no Jardim Goiás. além do
show, o público também
pode desfrutar dos aperitivos,
pratos e drinks oferecidos
pelos diversos restaurantes.
Entre eles estão o Zimbro
cocktails & co, o único bar
especializado em gin no cen-
tro-oeste, e o Benedito
Steakhouse, casa especiali-
zada em corte angus. quan-
do: Terça-feira (12). onde:
av. Deputado Jamel cecílio,
nº 2.690, Setor Jardim Goiás
– Goiânia. Horário: 13h.

Heróis de Botequim se apresentam hoje (12), a partir 
das 13h, no complexo gastronômico do Metropolitan Mall

O Diretor de Conteúdo e Programação conta que os novos
personagens deixarão a TV Brasil Animada mais interativa 
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A Fazenda 13: Lary Bottino
desabafa sobre possível
affair com Bil Araújo

Durante o confinamento
de a Fazenda 13, da Record
Tv, Lary Bottino desabafou
com Gui araújo sobre o seu
envolvimento com arcrebia-
no.a digital influencer afir-
mou que sente falta de reci-
procidade do ex-BBB. “Eu sou
muito intensa”, disse ela em
conversa com o amigo.nos
últimos dias, Lary e Bil andam
trocando carícias e até dor-
miram juntos. a peoa tam-
bém comentou sobre a mo-
vimentação no edredom. “Eu
não quero sair nos sites tre-
pando”, afirmou.(Giovanna
Prisco, ofuxico)

Marcos Mion parabeniza
Tadeu Schmidt pelo BBB22,
mas público se revolta

Surpreendendo muita
gente, Tadeu Schmidt foi es-
colhido como o novo apre-
sentador do Big Brother Bra-
sil. nos posts nas redes so-
ciais, tanto no perfil de Tadeu
Schmidt como de Boninho, o
novo apresentador ganhou o
apoio de muita gente anôni-
ma e famosa. um dos co-

mentários foi o de marcos
mion, que era cotado por
muitos para ocupar o cargo
deixado por Tiago Leifert.Po-
rém, a escolha não foi una-
nimidade e muita gente dis-
se que preferia marcos mion
no lugar de Tadeu
Schmidt.(Luigi civalli, ofuxico)

Laryssa Ayres assume na-
moro com influencer Thais
Ribeiro

Laryssa ayres usou a sua
conta no instagram para as-
sumir publicamente o na-
moro com a influencer Thais
Ribeiro. na rede social, as
duas posaram abraçadinhas
e Laryssa declarou todo seu
amor na legenda da publi-
cação. “Por isso dizem que
coisas especiais acontecem
quando você não está espe-
rando porque de fato eu não
estava, muito menos à pro-
cura, mas houve o encontro,
e foi ali que eu senti que ha-
via chegado para mim uma
história (a gente sempre
sabe quando é algo maior).
Seus gestos e jeitos me con-
vidam a renovar os votos
com o amor”, escreveu ela.
(ofuxico)

CELEBRIDADES

Simone Mendes apro-
veitou o tempo livre para
conversar um pouco com
seus seguidores e con-
tou que pretende fazer
uma cirurgia para tirar a
flacidez da barriga, após
ter emagrecido muitos
quilos. “Eu ainda tenho
alguns quilos para per-
der, porém, essa lapada

de quilos que eu eliminei
me deixou com flacidez.
Eu, que não queria fazer
de novo cirurgia, vou ter
que fazer. Mas não ago-
ra. Não sei data, não sei
dia, não sei quando, esse
ano não faço, estou fora.
Vai ficar assim mesmo”,
disse ela. (Giovanna Pris-
co, Ofuxico)

Simone Mendes passará por
mais uma cirurgia plástica

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje você estará com mais
vontade de descansar e renovar as
energias. mesmo que precise tra-
balhar, você pode procurar uma
forma de equilibrar as obrigações
e o lazer. Hoje o dia traz muita in-
tensidade e inquietação.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia favorece passeios e
viagens. mas tome cuidado com o
excesso de gastos, caso contrário
pode acabar ficando sem recursos
para o resto do mês. Evite também
comparações e competições, por-
que elas podem gerar conflitos
com pessoas próximas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

É um dia repleto de diverti-
mentos e intensidade. você com-
partilhará emoções e se conecta-
rá às pessoas de quem gosta.
aproveite este momento, mas te-
nha cuidado com os excessos du-
rante a diversão. você terá reco-
nhecimento da sua capacidade.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia fortalece as relações,
então você não ficará sozinho.
você fará conexões com pessoas
que ama, porém tenha cuidado
com excesso de rigidez ou ego,
porque você pode acabar tentan-
do ter a última palavra em tudo,
magoando alguém nesse proces-
so.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

você terá um dia divertido
com as pessoas que você ama.
Pode ser que você precise abrir
mão das suas vontades para fazer
coisas que os outros desejam,
mas no fim tudo será positivo
porque você ficará feliz com a fe-
licidade das pessoas que você
ama. além disso, essa conduta o
ajudará a ser mais flexível.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia está propenso para
o amor. você pode tanto aprovei-
tar o momento ao lado das pes-
soas que ama quanto acabar co-
nhecendo pessoas novas. ao fim
do dia, você se sentirá muito sa-
tisfeito.o dia também pede aten-
ção ao planejamento pessoal.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia começa com motivação.
Há uma energia de renascimento
que o ajudará a sair de qualquer
estagnação ou baixo-astral. as re-
lações familiares estão potencia-
lizadas, então aproveite para se di-
vertir com sua família. você pode
ter muitas ideias criativas que se-
rão úteis na vida pessoal. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia promete muita agitação.
algumas conversas podem ser po-
sitivas, porém outras podem se tor-
nar discussões. Seja flexível e evi-
te brigas por motivos bobos, por-
que elas podem se tornar maiores
do que você imaginava. Esteja
consciente para sair da conversa.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pede atenção e cui-
dado com a saúde. você pode es-
tar agitado, por isso é importante
separar momentos para descan-
sar, tomar cuidado com a alimen-
tação e beber bastante água. caso
você não descanse, pode acabar o
dia totalmente exausto.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Dia de muito movimento, no-
tícias e convites. você terá que se
desdobrar para realizar tudo o
que surgir ou terá que escolher
com consciência o que é melhor a
ser feito. mas o dia está repleto de
alegrias, movimentos e coisas
boas! Hoje você pode precisar fa-
zer várias pausas para respirar.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia está propenso para
o amor e para a solidariedade, en-
tão você pode sentir um desejo
enorme de ajudar as pessoas de
forma acolhedora. Essa troca afe-
tiva com pessoas conhecidas ou
não trará uma sensação de con-
forto. Seja com conselhos, ações
ou doações, aproveite o dia. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia está com muita
energia para a diversão, princi-
palmente ao lado dos amigos e da
família. você pode ter um dia
cheio de trocas afetivas. Pode co-
nhecer alguém novo em alguma
festa, mas também pode acabar
estreitando laços de intimidade
com alguém que já conhece. 
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Lanna Oliveira

Para entender a imensidão
de uma obra é necessário que
você abra seus olhos, e neste
caso ouvidos, para o que vem
depois do fim. E o que é o fim
realmente? Outro questiona-
mento pertinente para passear
pelos 18 anos de carreira do
permanente Renato Russo.
Após 25 anos de sua morte, ele
continua sendo um dos mais
importantes músicos do Brasil
e nos faz perceber que mesmo
após tantos anos, suas obras
continuam exercendo um pa-
pel atual na cultura. Exemplo
de sua atemporalidade é a fai-
xa ‘Que País é Esse?’.

Medir o sucesso de um ar-
tista pode parecer muito sub-
jetivo, mas um fator inegável
para essa análise é o tempo.
Renato Russo é a prova de que
permanecer na memória po-
pular, mesmo após o fim, é
para poucos. Morto há exatos
25 anos, Renato Manfredini
Junior saiu precocemente de
cena com 36 anos. Foi tempo
curto demais diante da di-
mensão do talento do artista,
mas tempo suficiente para a
construção de obra que con-
feriu imortalidade a esse can-
tor e compositor de origem
carioca e vivência brasiliense.

O músico entrou em cena
em 1978, primeiramente como
integrante da banda punk

Aborto Elétrico, mas foi com a
banda Legião Urbana que ele
alcançou o estrelato. Durante
o tempo que passou se dedi-
cando a música, Renato soube
como explanar suas emoções,
captar as mazelas do País e
transformar tudo em letras
que instigavam os fãs. Letras
românticas, filosóficas ou po-
líticas, não importava, ele dei-
tava e rolava sobre papeis e ca-
netas como ninguém. “Quem
um dia irá dizer que não exis-
te razão nas coisas feitas pelo
coração?”.

Feitas com o coração, vale
lembrar o quanto é impres-
sionante a atualidade de uma
das composições seminais do
cancioneiro de Renato Russo,
‘Que país é este?’, música
composta em 1978 para o gru-
po Aborto Elétrico, revivida
em shows da Legião Urbana.

A propósito, além de captar as
turbulências da alma huma-
na, Renato também soube ra-
diografar momentos sociais e
políticos do Brasil. Apresen-
tada no primeiro álbum da
Legião Urbana, ‘Geração coca-
cola’ é um impiedoso retrato
geracional da juventude dos
anos 1980.

Se esse cancioneiro conti-
nua sendo objeto de culto, a
ponto de ainda gerar docu-
mentário sobre o artista, a
partir do acervo pessoal ad-
ministrado pelo herdeiro do
artista, filmes roteirizados a
partir de letras de músicas, o
próximo, ‘Eduardo e Mônica’,
estreia em 2022, e shows, cons-
ta que Seu Jorge irá abordar o
repertório de Renato em cena,
é porque tal cancioneiro tem
força atemporal. Isto porque
ele ansiava por mudanças, por

intensidade, por vida vivida
com a alma e assim, transpa-
recia vitalidade em sua obra.

No último ano
Em 2021, ano que comple-

ta 25 anos de sua morte, a ho-
menagem vem com gosto
amargo. As músicas de Re-
nato Russo na Legião Urbana
e em sua carreira solo ficaram
no índice mais baixo de po-
pularidade no YouTube neste
ano. Apesar da queda de au-
diência, as músicas mais co-
nhecidas do repertório ainda
têm dezenas de milhões de
acessos por ano, com desta-
que para a trinca ‘Pais e fi-
lhos’, ‘Tempo perdido’ e ‘Fa-
roeste caboclo’. Músicas estas,
que marcaram gerações.

A diminição do interesse
não é exclusiva da Legião,
mas geral entre as bandas de

rock brasileiro, hoje um dos
estilos menos ouvidos nas
paradas de streaming. Mas o
legado da banda tem uma di-
ficuldade adicional: a ges-
tão dos direitos. A queda nos
últimos anos ocorre em meio
a disputas entre o filho de
Renato, Giuliano Manfredini,
e os outros membros da Le-
gião Urbana, Dado Villa-Lo-
bos e Marcelo Bonfá, que
travou projetos de relança-
mento e divulgação de gra-
vações da banda.

Em 2015 e 2018, os músicos
disseram que Guiliano não
autorizou uma série de reedi-
ções. Em junho deste ano, o
STF autorizou Dado e Bonfá a
usarem o nome Legião Urba-
na. Mas Giuliano continua sen-
do o herdeiro dos direitos au-
torais de Renato Russo na ban-
da e na carreira solo. Quando
os projetos saem do papel,
eles costumam se refletir na
popularidade das músicas. O
filme ‘Somos tão jovens’, de
2013, por exemplo, levou ao
maior volume de buscas pelas
músicas da banda desde 2008.

Em suma, apesar de todo o
desdobramento infeliz para
os fãs, o cantor Renato Russo
vive porque deixou obra pau-
tada pela atemporalidade, em-
bebida em sentimentos uni-
versais e emoções reais. O ar-
tista pode não ter explicado
essa “grande fúria do mundo”,
mas deixou pistas preciosas
em letras que resistem em
suas músicas, mas que, a re-
boque de melodias, vem sen-
do a trilha sonora de sucessi-
vas gerações. Até porque, em
qualquer época, sempre ha-
verá jovens perdidos no pró-
prio tempo. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Renato Russo
continua sendo
um dos mais
relevantes poetas
nacionais

Renato e sua obra tenta desvendar o que move o mundo e o ser humano à procura de amor e paz

Ele vive, mesmo após o fim

ESTREIAS

Fátima – A História de um
Milagre (Fatima, 2021, Eua).
Duração: 1h53min. Direção:
marco Pontecorvo. Elenco: Har-
vey Keitel, Goran visnjic, Sônia
Braga. Gênero: Drama, históri-
co. Em Fátima – a História de
um milagre, em meio a Primei-
ra Guerra mundial, três crianças
de Portugal Jacinta, Francisco
marto e Lucia de Jesus dos San-
tos testemunham seis visões da
virgem maria entre os meses
de maio e outubro de 1917.
após contar para adultos céti-
cos, a igreja católica romana va-
lida a visão das crianças, trans-
formando a cidade de Fátima
um dos principais lugares de
peregrinação. Kinoplex Goiâ-
nia: 18h40. cineflix Buriti: 18h.

EM CARTAZ

007 - Sem Tempo Para Morrer
(no Time To Die, 2021, Eua).
Duração: 2h43min. Direção:
cary Joji Fukunaga. ELenco:
Daniel craig, Rami malek, Léa
Seydoux. Gênero: ação, sus-
pense, espionagem. Depois de
sair do serviço ativo da mi6, Ja-
mes Bond (Daniel craig) vive
tranquilamente na Jamaica,
mas como nem tudo dura pou-
co, a vida do espião 007 é agi-
tada mais uma vez. Felix Leiter
( Jeffrey Wright) é um velho
amigo da cia que procura o in-
glês para um pequeno favor de
ajudá-lo em uma missão se-
creta. o que era pra ser apenas
uma missão de resgate de um
grupo de cientistas acaba sen-
do mais traiçoeira do que o es-
perado, levando o agente in-
glês 007 ao misterioso vilão, Sa-
fin (Rami malek), que utiliza
de novas armas de tecnologia
avançada e extremamente pe-
rigosa. cinemark Flamboyant:
13h45, 14h15, 16h50, 17h20,

17h50, 20h40, 21h10, 21h30. ci-
nemark Passeio das Águas:
14h20, 17h25, 17h55, 20h20,
21h, 21h30. Kinoplex Goiânia:
14h15, 17h, 17h30, 20h15,
20h45. cineflix aparecida:
14h45, 16h30, 18h, 21h15. ci-
neflix Buriti: 16h, 19h15, 20h30.

Ainbo - A Guerreira da Ama-
zônia (ainbo, 2021, Brasil). Du-
ração: 1h24min. Direção: Ri-
chard claus. Elenco: Lola Raie,
Bernardo De Paula, Thom Hoff-
man. Gênero: animação, aven-
tura, família. ainbo nasceu e foi
criada na aldeia de candámo,
na floresta amazônica. um dia,
ele descobre que sua tribo está
sendo ameaçada por outros
seres humanos. a garota en-
frenta a missão de reverter
essa destruição e extinguir a
maldade dos yakuruna, a es-
curidão que habita o coração de
pessoas gananciosas. cinemark
Flamboyant: 14h. cinemark
Passeio das Águas: 13h20. Ki-
noplex Goiânia: 14h30. cineflix
aparecida: 15h30, 17h30. ci-
neflix Buriti: 16h15.

Venom - Tempo de Carnifici-
na (venom: Let There Be car-
nage, 2021, Eua). Duração:
1h30min. Direção: andy Serkis.
Elenco: Tom Hardy, Stephen
Graham, Woody Harrelson.
Gêneo: ação, fantasia. Em ve-
nom - Tempo de carnificina,
depois de um ano dos acon-
tecimentos do primeiro filme,
Eddie Brock (Tom Hardy) está
com problemas para se acos-
tumar na vida com o symbio-
te venom. Eddie tenta se res-
tabelecer como jornalista ao
entrevistar o serial killer cletus
Kasady, também portando um
symbiote chamado carnage
e que acaba escapando da
prisão após sua execução fa-
lhada. cinemark Flamboyant:
14h10, 14h30, 15h, 15h30,
16h15, 16h40, 17h, 17h30, 18h,
19h10, 20h, 20h30, 21h40, 22h.
cinemark Passeio das Águas:
14h10, 14h40, 15h30, 16h,
16h40, 17h10, 18h, 18h30,
19h10, 19h35, 20h30, 21h10,
21h40, 22h. Kinoplex Goiânia:
14h10, 14h40, 15h10, 16h20,
16h50, 17h20, 18h30, 19h,

19h30, 20h40, 21h10, 21h40.
cineflix aparecida: 14h10,
14h40, 16h40, 17h, 19h, 19h20,
19h30, 21h20, 21h40, 21h50.
cineflix Buriti: 15h10, 16h40,
17h20, 18h10, 18h50, 19h30,
20h20, 21h, 21h40.

A Casa Sombria (The night
House, 2021, Eua). Duração:
1h48min. Direção: David Bruck-
ner. Elenco: Rebecca Hall, Sarah
Goldberg, Evan Jonigkeit. Gê-
nero: Suspense, terror, fantasia.
Em a casa Sombria, lutando
por conta da morte inesperada
de seu marido, Beth (Rebecca
Hall) vive sozinha em sua casa
à beira do lago. Ela tenta o me-
lhor que pode para se manter
bem, mas possui dificuldades
por conta de seus sonhos. vi-
sões perturbadoras de uma
presença na casa a chamam,
acenando com um fascínio fan-
tasmagórico. indo contra o con-
selho de seus amigos, ela co-
meça a vasculhar os pertences
do falecido, ansiando por res-
postas. o que ela descobre são
segredos terríveis e um misté-

rio que está determinada a re-
solver. Kinoplex Goiânia: 21h20. 

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 reclu-
são para que pudesse focar to-
talmente em ser um mestre de
artes marciais. Entretanto, quan-
do ele tem a chance de entrar
em contato com o resto do mun-
do pela primeira vez, logo per-
cebe 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: 18h50, 21h50.
cinemark Passeio das Águas:
14h, 17h. Kinoplex Goiânia: 14h.
cineflix aparecida: 20h30. cine-
flix Buriti: 15h30, 20h.

Patrulha Canina: O Filme
(Paw Patrol: The movie, 2021,
Eua). Duração: 1h26min. Di-
reção: cal Brunker. Elenco:
iain armitage, marsai mar-
tin, yara Shahidi. Gênero: ani-
mação, família, aventura, co-
média. Patrulha canina: o Fil-
me é uma produção nickelo-
deon e a Spin master em par-
ceria com a Paramount Pic-
tures. o longa acompanha
um grupo de cães falantes
que utilizam equipamentos
especializados para investi-
gar e resolver crimes, evitan-
do desastres na pequena ci-
dade onde moram. cinemark
Flamboyant: 14h20. cinemark
Passeio das Águas: 15h05. Ki-
noplex Goiânia: 16h30. cine-
flix aparecida: 14h10, 16h10.
cineflix Buriti: 15h50.

Filme 'Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis'segue em cartz nos cinemas goianos 
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Nathan Sampaio

No contexto em que se vive
hoje, as pessoas ainda estão
tentando entender como lidar
com as situações impostas. Essa
mudança drástica no cotidiano
resultou em um aumento de
90% nos casos de depressão, se-
gundo estudo realizado pela
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UEFJ). Outra pes-
quisa, encabeçada pela Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), demonstrou
que, entre maio, junho e julho
do ano passado, 80% da popu-
lação brasileira ficou ansiosa.
Mas a questão é, o que fazer
para driblar essa insegurança
e solidão dos novos tempos?
Cuidar da mente e do corpo
pode ser um bom caminho.

Embora as origens da de-
pressão estejam ligadas a vá-
rios fatores, é certo que a bai-
xa autoestima pode ser um
início. O cirurgião plástico
Fernando de Nápole diz que o
fluxo de pacientes em seu
consultório aumentou desde o
ano de 2020. Isso decorre exa-
tamente dessa necessidade de

se sentir melhor, o que ajuda
a enfrentar a vida com mais
bom humor, mais leveza e
mais confiança. “Com mais
tempo consigo mesmo, os
brasileiros decidiram investir
no bem mais precioso que
temos, nossa mente e nosso
corpo”. O médico ainda fala
que é recorrente essa con-
versa após o procedimento
estético, de como tudo parece
melhor quando se tem uma
boa autoestima.

O primeiro passo para le-
vantar a sua autoestima é se co-
nhecer e aprender a cuidar de

si mesmo. A autoestima está in-
timamente ligada à autodes-
coberta, ou seja, entender a
forma que você se enxerga e
como se sente sobre isso. O au-
tocuidado está em todas as
ações que você toma a procura
da felicidade, qualidade de vida
e realização pessoal e profis-
sional. O cirurgião recomenda
que você tire um tempo para
cuidar de si, para relaxar e in-
vestir em momentos de quali-
dade e em atividades que te sa-
tisfaçam. “É nítido como o bem-
estar se faz importante, então
preste atenção em algumas

ações diárias que podem lhe
ajudar nessa jornada”.

Relaxe e aproveite 
o momento

Para começar o processo de
autoconhecimento e autocui-
dado, que tal dar uma passada
na The Clinic localizada no Se-
tor Sul em Goiânia? Lá, você des-
fruta de uma verdadeira expe-
riência no universo estético que
o espaço oferece. Com procedi-
mentos que vão de botox, lim-
peza de pele à massagem rela-
xante, a clínica conta com pro-
fissionais capacitados e inte-
ressados. O biomédico especia-
lizado em estética, Dieick de Sá
e o seu sócio, o psicólogo Stênio
Marques, proprietários do es-
paço, dizem que por meio do
cuidado com a saúde e beleza,
eles pretendem aumentar a au-
toestima dos seus pacientes.

Outra opção para quem
está em busca de momentos
relaxantes e descontraídos, é
navegar pelo vasto mundo
do humor na internet. Du-
rante a pandemia várias per-
sonalidades ganharam des-
taque nas redes sociais que
entretém e diverte quem está
do outro lado das telas. O Joh-
nathan Coelho e o Thiago Pes-
sin, mais conhecido como Tu-
bão, são provas disso. Eles
admitem que publicar vídeos
de humor foi uma forma de-
les lidarem com suas pró-
prias questões, mas que o
mais importante é saber que
ajudam pessoas que passam

por momentos difíceis nessa
pandemia a rirem para a vida.

Reformar um ambiente
também é uma forma de poder
revigorar o humor. Mudar um
cantinho, dar um toque de
cor, reinventar a decoração
ou adquirir equipamentos que
podem agregar aos momentos
relaxantes são algumas op-
ções. Marlene Vieira de Paula,
proprietária de duas unida-
des da Riolax, loja especialista
em ofurô, diz que tem escuta-
do relatos de clientes satisfei-
tos com a sua escolha. “O prin-
cipal motivo da satisfação dos
meus clientes é justamente o
fato de depois de terem ad-
quirido o ofurô, ou uma hi-
dromassagem, conseguem con-
templar mais momentos con-
sigo mesmos. Principalmente
em dias estressantes, isso faz
toda diferença no final do dia”.

Por fim, viajar tem sido ou-
tra escolha com a flexibilização
das regras sobre a pandemia e
da vacinação em alta. O agen-
te de viagens Santiago Vieira
informou que muitas pessoas
têm voltado a procurar pacotes
de viagens, que são feitas den-
tro de todos protocolos de pro-
teção à saúde. “Como sabe-
mos as companhias aéreas, os
hotéis e demais estabeleci-
mentos estão trabalhando
duro para voltar a faturar e,
dessa forma, seguindo com ri-
gor os protocolos para evitar
a disseminação de vírus como
o Covid-19”, informou ele.
(Especial para O Hoje)

Empresas que ofe-
recem serviços di-
retamente ligados
a autoestima vêm
ganhando mais
destaque, após
um ano e meio da
Covid-19

Empresas que trabalham a autoestima
de colaboradores pós pandemia

As pessoas têm
buscado cuidar
mais da mente 
e do corpo
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