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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de

manhã. Pancadas de chuva à

tarde e à noite.
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| ANO 17 | Nº 5.450 | GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2021   | R$ 2,50   | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004 OHOJE.COM 

Inauguração do BRT é prevista para o próximo dia 24 com a operação de apenas seis ônibus no trecho de 22 km de extensão. Especialista em
mobilidade acredita que a operação deve aliviar o trânsito da Capital e que o retorno, diante do investimento, é pequeno.  Cidades 11

BRT fracionado divide opiniões de especialistas

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: Rescisão do contra-
to da Enel volta ao debate
na Assembleia.
Política 2

Econômica: Desemprego deve
continuar alto até 2026, cau-
sando impactos políticos.
Economia 4

esplanada: Lula tem recorrido
a hotel e apartamentos fun-
cionais para receber aliados.
Política 6

Comissão rejeita cota 
para ex-militares 
em universidades
Política 6

Desenho de letras para convites, agendas
ou cartas é conhecido como lettering, ou
o calígrafo em outros tempos. Negócios 17

Lettering 
como profissão

Óleo de cozinha, sabonetes, doces, pão e cho-
colates são alguns dos diversos itens que tem
passado por reformulações nas embala-
gens para disfarçar a alta dos preços e o cres-

cimento da inflação no país. Parte dos con-
sumidores já percebeu a estratégia e apon-
tam que há também uma queda na quali-
dade dos produtos. No Brasil a lei determi-

na que ao diminuir a quantidade do pro-
duto, tradicionalmente comercializado, é ne-
cessário que o consumidor seja “avisado”
por um período de três meses. Cidades 9

Marcas reduzem embalagens,
mas não abaixam os preços 
Estratégia busca disfarçar alta dos preços e inflação com produtos menores

Jota Eurípedes

“Arte da guerra”
para Caiado 
e Mendanha
Estatégias de guerra do livro de
Sun Tzu podem servir como pa-
râmetro para a política local. Men-
danha e Caiado devem polarizar
nas eleições do ano que vem são
figuras chaves nesse contexto. 
Política 2

Câmara discute
‘passaporte’
para eventos
Vereadores de Goiânia retomam
a discussão sobre a criação de
passaporte da vacina na Capital.
Item pode ser obrigatório para a
entrada em evento e locais pú-
blicos e privados na cidade.  
Política 5

treinAdor
confirma retorno de
laterais diante do CSA
Marcelo Cabo fala sobre situações
de Apodi e Hugo para jogo desta
sexta-feira, às 21h30 na Serrinha.
Treinador também voltou a falar de
arbitragem polêmica. Esportes 7

Atlético-Go
sofre derrota para
o RB Bragantino
Rubro-negro ficou com um jo-
gador a mais em grande parte do
duelo, mas foi superado pelo
Massa Bruta, com gol de Jadsom,
fora de casa. Esportes 8



O governador Ronaldo Caiado realiza, nesta quar-
ta-feira (13/10), às 9h, mais uma etapa da entrega de
cartões do Programa Mães de Goiás em solenidade no
município de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito
Federal. As ações na região prosseguem até novembro
e devem beneficiar mais de 30 mil mulheres. Duran-
te o evento, também serão distribuídos 303 Chrome-
books a estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Alu-
nos da 3ª série do Ensino Médio também recebem com-
putadores. Neste mês, nove municípios recebem o be-
nefício que é direcionado a mulheres com filhos de até
seis anos em vulnerabilidade social

Além de Padre Bernardo, o cronograma deste mês
prevê entregas de cartões em outros oito municípios:
Vila Boa, Cocalzinho, Cabeceiras, Planaltina, Formosa,
Santo Antônio do Descoberto, Água Fria e Mimoso. Ao
final de outubro, o Governo de Goiás somará mais de
22 mil cartões do benefício entregues em 49 municí-
pios goianos. Somente em setembro, o programa al-
cançou 40 cidades e 11,7 mil mães.

O Mães de Goiás garante R$ 250 mensais a mu-
lheres com filhos entre zero e seis anos de idade que
vivem em situação de vulnerabilidade social. O in-
vestimento total do Governo do Estado é de R$ 219
milhões. A ação vai contemplar as famílias pro-
gressivamente, até chegar ao número total de be-
neficiárias, que é 100 mi.
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Caiado entrega
cartões do
Programa
Mães de Goiás

Marcelo Mariano

Com base em sua expe-
riência militar, o general chi-
nês Sun Tzu (544 a.C.-496 a.C.)
desenvolveu “A Arte da Guer-
ra”, uma obra que, mesmo
com o passar dos séculos, ain-
da é referência.

Há poucos registros sobre
a vida pessoal de Sun Tzu,
mas o seu legado é indiscutí-
vel. “A Arte da Guerra” é con-
siderada o maior tratado mi-
litar da história e inspira es-
tratégias também em outras
áreas, como relações pessoais
e negócios. Por que, então,
não aplicá-la ao contexto
atual da política goiana?

No momento em que alian-
ças já estão sendo formadas
com vistas às eleições de 2022,
há pelo menos dois trechos de
“A Arte da Guerra” dos quais o
governador Ronaldo Caiado
(DEM/União Brasil) e o prefei-
to de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (sem par-
tido), provavelmente os dois
principais nomes da disputa
eleitoral no ano que vem, po-
dem tirar lições importantes.

Conhecer o adversário
No terceiro capítulo, “Ata-

que por estratagema", Sun

Tzu diz: “Se conheceres o ini-
migo e a ti mesmo, não temas
o resultado de cem batalhas.
Se conheceres a ti mesmo,
mas não o inimigo, para cada
vitória, também sofrerás uma
derrota. Se não conheceres
nem a ti mesmo, nem o ini-
migo, sucumbirás a todas as
batalhas”.

Antes de prosseguir, uma
pequena observação. A palavra
“inimigo” talvez seja forte de-
mais. Portanto, nesta análise
sobre a política goiana, ela será
substituída por “adversário”.

Partindo do pressuposto
de que Caiado e Mendanha
conhecem a si mesmos, para
serem vitoriosos, eles devem
conhecer o outro, ou seja, o
adversário.

Caiado fechou uma alian-
ça com o presidente do MDB
em Goiás, Daniel Vilela, que
será o seu candidato a vice. O
emedebista é amigo pessoal
de Mendanha e conhece o
prefeito de Aparecida de Goiâ-
nia muito bem.

Logo, para saber mais sobre
as qualidades e os defeitos de
Mendanha, Caiado não poderia
ter um companheiro de chapa
melhor. Essa aliança, contu-
do, deixou muita gente da base
caiadista incomodada.

O deputado federal José
Nelto (Podemos), o prefeito de
Catalão, Adib Elias (Podemos),
e o senador Vanderlan Cardo-
so (PSD) são apenas alguns
exemplos. Ex-emedebistas, os
dois primeiros desafiaram Da-
niel em 2018 e apoiaram Caia-
do. E o último vê o presidente
estadual do MDB como um
potencial adversário em 2026.

Diante desse cenário, Men-
danha deveria aproveitar a in-
satisfação de setores da base
caiadista e atrair atuais aliados
do governador para o seu lado.
Só assim ele realmente poderá
conhecer o seu adversário.

Aliança antecipada
No sexto capítulo, “Pontos

fortes e fracos”, Sun Tzu diz:
“Aquele que primeiro chegar
ao campo de batalha e esperar
pela chegada do inimigo esta-
rá mais preparado para a luta.
Aquele que for o segundo no
campo de batalha e tiver que
se apresentar ao combate che-
gará exausto”.

A aliança de Caiado com
Daniel recebe críticas por ter
ocorrido com tanta antece-
dência, quase um ano antes
das convenções partidárias.
No entanto, o governador é o
“primeiro a chegar no campo
de batalha”. Por isso, segundo
Sun Tzu, “estará mais prepa-
rado para a luta”.

É verdade que a aliança
antecipada causou descon-

tentamento, mas também é
verdade que o governador
poderá conversar com os in-
satisfeitos com calma.

Por outro lado, Mendanha
terá tempo para organizar suas
alianças, mas ele ainda não
fala abertamente que é candi-
dato. Em outras palavras, com
essa postura, o prefeito de Apa-
recida de Goiânia ainda está
longe do “campo de batalha”.

Nos bastidores, a candida-
tura de Mendanha é dada como
certa. Porém, não são os basti-
dores que vencem uma eleição.
Se não quiser chegar “exausto”,
nas palavras de Sun Tzu, ele
precisa deixar claro, desde ago-
ra, o seu objetivo para os elei-
tores. (Especial para O Hoje)

Ronaldo Caiado (DEM/União Brasil) e Gustavo Mendanha devem polarizar nas eleições de 2022 

Obra do estrategista militar Sun Tzu
pode ser aplicada nos caminhos da
política goiana até as eleições de 2022 

Rescisão do contrato da Enel
volta ao debate na Alego 

Um mês após Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) ter aprovado, em caráter
excepcional, por conta do período de escas-
sez hídrica a recomposição temporária do
custo variável Unitário da termelétrica em
Aparecida de Goiânia, que o consumidor vai
sentir no bolso, a Alego retoma a discussão
sobre o processo de encampação do serviço
público de distribuição de energia, hoje a car-
go da Enel Goiás. O debate, aberto
pelo deputado Alysson Lima
(SD), e acompanhado, por
exemplo, por Amauri Ribeiro
(Patriota) e Paulo Trabalho
(PSL). O projeto,
que tramita na
Casa, de auto-
ria de Bruno
Peixoto (MDB) e
Lissauer Vieira (PSB),
já passou pelas Co-
missões Mista e CCJ, está
pronto para ser votado
em plenário. 

Pane frequente 
A insatisfação dos deputados é com os

frequentes cortes de fornecimento de energia
elétrica em residências, empresas e proprie-
dades rurais, incluindo o aumento da tarifa. 

Tempo curto  
Faltando pouco mais de dois meses para o

recesso de fim de ano, o 1º secretário da
mesa diretora, Álvaro Guimarães (DEM), cha-
mou a atenção dos colegas para os mais de 1,2
mil processos de deputados já aprovados pela
CCJ, e que falta aprovação no plenário. 

Articulação  
Líder do Podemos, na Câmara de Goiânia,

Ronilson Reis articulou reunião de 14 verea-
dores com o prefeito de Aparecida de Goiânia,
das mais variáveis ideologias, de esquerda,
centro e direita. Fecharam pré-acordo de
apoio ao prefeito. 

Cabresto no MP 
Promotores e procuradores do Ministério

Público de Goiás se juntarão a colega de todos
o país, hoje, e na sexta-feira, em manifesto con-
tra a chamada PEC da Vingança, pela atuação
do órgão em denúncias contra políticos cor-
ruptos. A proposta é vista como aparelhamento
político do Conselho Nacional do MP. 

PIB em queda 
Pelas considerações feitas pelo secretário

da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), em
2019, de que o ministro Paulo Guedes estava
no caminho certo, o seu ponto de vista mudou,
a julgar pelas suas análises, diante da escala-
da da inflação e da carestia, e a paralisação das
reformas em ano pré-eleitoral. 

Termômetro  
Como a definição do nome que irá compor

a vaga ao senador na chapa governista às vés-
peras das convenções, ganha força a defesa fei-
tas pelos deputados federais Zacharias Calil
(DEM) e Delegado Waldir Soares (PSL), de es-
colha por meio de pesquisa. Quem tiver me-
lhor colado, leva a vaga. 

Liberação  
A decisão da prefeitura de Goiânia de iniciar

a vacinação de crianças acima de 12 anos, foi
referendada pelo Supremo Tribunal Federal,
após liminar do ministro Ricardo Lewan-
dowski, que reconheceu competência de esta-
dos e municípios para imunizar adolescentes. 

PSD sem PT 
Não vingou a tentativa de Lula, em selar

aliança nacional com o PSD. Dirigente nacional
da legenda disse não, considerando o posicio-
namento regional do partido, a exemplo de
Goiás,0 que ainda não fechou acordo sobre
aliança em 2022. Sabe-se que não será com o PT. 

2 O governador Ronaldo Caiado tem
agenda hoje em Padre Bernardo, para en-
trega de cartões do programa Mães de
Goiás, e de chromebooks para estudantes. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

As lições de “A Arte da Guerra”
para Caiado e Mendanha

9 municípios vão receber o benefício para 30 mil mulheres
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Adoção do PIX pelas empresas
não é só uma questão de custo

Dilnei Sousa

Cada vez mais prefeituras estão contratando
serviços especializados em modernização, gestão
e manutenção dos sistemas de iluminação pú-
blica. Prova disso é a estimativa nacional de R$
18 bilhões em investimentos para os
próximos anos, segundo a ABCIP –
Associação Brasileira das Conces-
sionárias Privadas de Iluminação
Pública. Seja por concessões seja em
parcerias público-privadas, admi-
nistrações municipais de todos os es-
tados estão deixando suas ruas e
praças mais seguras e iluminadas
para a população.

Todavia, como em qualquer in-
vestimento público, há de se ter
um retorno e esse precisa ser men-
surado. No caso dos investimentos
em iluminação pública, não que a
satisfação dos pedestres e usuários
de transporte coletivo ao circularem
durante a noite com mais tranquilidade, assim
como o fato de proporcionar melhor visão aos
motoristas, já não sejam excelentes indicativos.
Sem contar a economia que pode superar os 50%,
com o uso das lâmpadas de LED, que são mais du-
ráveis e iluminam muito melhor que as lâmpa-
das de vapor de metal.

Entretanto, quando se investe em iluminação
pública você alcança um sistema eficiente a par-
tir da modernização e da manutenção planejada
da rede. Nesse caso, um dos indicadores impor-

tantes que realmente comprovam o sucesso do
projeto é o índice de falhas no sistema, ou seja,
uma amostragem do número de lâmpadas apa-
gadas em relação ao total de pontos de ilumina-
ção do parque. Para citar um exemplo de retorno
positivo, o consórcio SQE Luz – formado pelas em-

presas ENGIE e QUANTUM Enge-
nharia – atua em seis municípios ca-
tarinenses que, juntos, somam mais
de 200 mil pontos de luz. Em sua área
de operação, o índice de falhas é sem-
pre inferior a 2%.

Trata-se de um índice inalcançável
para municípios que ainda não ade-
riram aos investimentos em seus
parques de iluminação. Fica ainda
mais claro no caso da concessionária
IP Minas, que assumiu o trabalho de
modernização da rede e dos meca-
nismos de controle, monitoramento e
manutenção do sistema de Ribeirão
das Neves, em Minas Gerais. Forma-
da pelas

empresas Quantum En-
genharia e Fortnort, a
contratada da prefeitu-
ra reduziu o índice de
falhas na rede de 5,56%,
no mês de julho de
2020, para o percentual
de 1,11% no mesmo pe-
ríodo em 2021, de um
total de 26.512 pontos
luminosos.

Gastão Mattos

O PIX no Brasil rapidamente cativou grande
número de adeptos, e não apenas entre as pes-
soas físicas. Se estas somam 100 milhões de
consumidores habilitados, a quantidade de em-
presas (PJs) cadastradas com ao menos uma
chave de uso já se aproxima de 7 milhões no país,
segundo dados recentes do Banco Central.

Apesar de o montante de cadastros não re-
velar a ativação do PIX, trata-se de um bom in-
dicador da popularização dessa forma de pa-
gamento entre as pessoas jurídicas. No pri-
meiro semestre de 2021, somados todos os ti-
pos de pagamento via PIX de pessoas físicas
para pessoas jurídicas (P2B) no Brasil, falamos
de um universo transacional que movimentou
um volume da ordem de R$ 143 bilhões.

Uma das razões desse sucesso
está no custo da modalidade, em-
bora ele não deva ser o único bali-
zador de escolha entre os meios
disponíveis.

Contudo, ao considerarmos iso-
ladamente essa variável no pro-
cesso decisório, a adoção do PIX se
mostra vantajosa para as empresas,
mesmo observando que o custo
para receberem valores relativos a
transações comerciais por esse
meio varie bastante.

Considerando o segmento PME,
esse custo em grandes bancos fica
entre 0,99% e 1,4%, com valor má-
ximo da tarifa entre R$ 9 e R$ 10 e mínimo de
R$ 1, podendo ser menor na negociação caso a
caso. Como usualmente uma PME não tem
grande poder de barganha, vamos tomar como
1% o preço modal no segmento, com limitador
de R$ 10 de custo máximo e de R$ 1 como o mí-
nimo da transação.

Com essas referências, uma transferência
PIX de valor até R$ 100 custaria R$ 1, uma tran-
sação de R$ 250, R$ 2,50, e assim sucessivamen-
te, até o custo de R$ 10 para transferências aci-
ma de R$ 1.000. Por seu lado, o recebimento via
boleto pode ter custo menor para valores acima
de R$ 250, uma vez que o preço médio de um bo-
leto pago é de R$ 2,50 para empresas pequenas
e médias, cobrado pelo banco recebedor.

A mesma análise pode ser feita para a acei-
tação de cartões de crédito e débito com taxas mé-
dias usuais nesse segmento de 1,5% (débito) e 3%
(crédito), conforme a tabela abaixo, mostrando
os custos médios de cada modalidade de recebi-
mento, por valor do pagamento.

Como vemos pelas marcações que destacam os
menores custos (azul) e maiores (vermelho), o PIX
é a melhor forma para valores mais baixos (até R$
250), com o boleto tendo o menor custo para va-
lores acima de R$ 250. O cartão de crédito é a for-

ma mais cara de recebimento em todas as faixas,
além de ser a menos segura para o empresário de-
vido à possibilidade de chargeback.

Comparar os custos de recebimento é impor-
tante, mas, para uma análise mais ampla, é in-
teressante considerar outros fatores, como a
conveniência. Neste particular, mesmo conside-
rando restrições de segurança como a recente li-
mitação de valores para determinados horários
definida pelo BACEN, o PIX também é destaque.
O cliente paga via aplicativo com muita pratici-
dade e, por parte de quem recebe, há a vantagem
do crédito imediato em conta.

Mas cada consumidor tem seu perfil, o que nos
leva à conclusão de que não há extremos nessa dis-
cussão. A questão da conveniência também precisa
ser vista sob ângulos variados. Por exemplo, um
cliente do segmento de insumos agrícolas recen-

temente nos solicitou apoio para a
construção de sua plataforma de re-
cebimento. Com um tíquete médio
elevado (R$ 10 mil), era esperado
que, para a sua empresa, a forma
mais interessante de pagamento, do
ponto de vista de custos, fosse o bo-
leto. No entanto, foi priorizada a
aceitação de cartões de crédito - de
longe a forma mais cara -, pois seus
clientes demandavam pagar dessa
maneira para usufruir do parcela-
mento e de pontos de fidelidade (na
maioria das vezes, o cliente é o "dono"
da fazenda e mistura sua vida pessoal
com a empresarial).

Não existe uma recomendação única para as
formas de recebimento. Dadas as características
evolutivas das tecnologias de pagamento e de-
mandas do mercado, faz sentido analisar uma
maior amplitude nas formas de receber, even-
tualmente trabalhando variáveis tanto de custo
como de conveniência.

Algum tempo atrás, a complexidade da aceita-
ção de pagamentos eletrônicos, e seus custos ele-
vados, tornava as opções de receber restritas ao bo-
leto e à transferência bancária. O mercado e a tec-
nologia evoluíram de modo que mesmo a forma de
pagar mais recente, o PIX, com um sofisticado pro-
cesso de liquidação instantânea de pagamentos e
autenticação biométrica, permite a empresas pe-
quenas e iniciantes ofer-
tá-lo sem barreiras na
integração das estrutu-
ras tecnológicas exigi-
das para tanto. A régua
subiu, e quem vende
precisa estar atento à
análise de suas formas
de receber para atender
às novas demandas do
mercado consumidor
(ou pagador).

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Gastão Mattos é CEO de
empresa especializada em
e-commerce, com foco em
pagamentos 

Dilnei Sousa, Diretor Ope-
racional da Quantum

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

Segurança nos hospitais 
Em um cenário de pandemia, os médicos estão

mais vulneráveis do que nunca. Isto porque eles
podem ser contaminados pela doença a qualquer
momento e até agredidos em certas situações. Por
isso, é fundamental que haja mais segurança nas
unidades de saúde de Goiânia. Trata-se de uma
medida para proteger e orientar os profissionais
e a população em casos de violência. Há diversos
relatos de médicos que foram violentados por fa-
miliares de vítimas da Covid-19 e isso não pode
continuar acontecendo. É uma pena que as pes-
soas tentam desmoralizar os profissionais que
atuam contra a doença.  

Renata Guedes
Goiânia

{
O programa já está

beneficiando milhares

de goianas em todo o

nosso Estado e tem um

papel também

importante na

economia desses

municípios. Isso porque

o valor destinado às

mães é integralmente

utilizado na rede de

comércio local. O

dinheiro fica e circula

dentro da cidade
Governador de Goiás, Ronaldo
Caiado sobre Mães de Goiás, novo
programa de transferência de renda
do Governo de Goiás, chega neste
mês de outubro à região do Entorno
do Distrito Federal. A entrega dos
cartões tem início nesta quarta-
feira (13/10), em Padre Bernardo, e
segue até o dia 27.

A necessidade e o retorno dos
investimentos em Iluminação Pública

@jornalohoje
Pois é, não conseguiu, se tivesse matado ,tal-
vez agora estaria até morto,ou tivesse dei-
xado o pm paraplégico seria uma tragédia,
mas agora ,tem tempo para refletir sentado
no chão de uma cela ,vendo o sol nascer
quadrado, homem de verdade usa o bom
senso ,violência é atraso de vida e sofri-
mento,sem falar no prejuízo financeiro!

Ricardo Simões

@ohoje
e agora com Bolsonaro kkkk é um país de pri-
meiro mundo. Kkkk baba ovo do caralho @ro-
mario_borges14 os erros do passado não
justifica babar ovo para o erro do presente.

AgropecuariaBR

@jornalohoje
Um dos mais importantes cartões-postais
brasileiros, o Cristo Redentor, no Rio de Ja-
neiro, completou 90 anos nesta terça-feira.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
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A pandemia desabou sobre o Brasil e os
brasileiros na sequência de uma recessão,
entre 2014 e 2016, e três anos de crescimento
irrelevante. Trouxe mais de 600,0 mil mor-
tes, até aqui, e deixou ainda uma multidão
de desempregados e de desassistidos de toda
sorte, agravando o cenário de fome, miséria
e desigualdades. No mercado de trabalho, o
desemprego elevado veio acompanhado de
uma precarização das condições de em-
prego, com avanço da informalidade, da su-
butilização dos trabalhadores dispostos a
trabalhar e de um aumento no tempo para
conseguir uma recolocação, além de redu-
ção na população economicamente ativa,
seja por conta do desalento ou pelo efeito
combinado das medidas de distanciamento
social e das políticas de transferência de ren-
da a famílias vulneráveis.

O desemprego prolongado traz outras
consequências, igualmente de prazo mais
longo, ao afetar drasticamente a capaci-
tação e a capacidade de acompanhar as
mudanças ocorridas no setor por aqueles
que continuam sem trabalho, o que tende
a minar as possibilidades de uma retomada
mais vigorosa nos anos seguintes e ainda
trazer implicações políticas. Nas proje-
ções da equipe de economistas responsá-
vel pelo Boletim de Macroeconomia do Ins-
tituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV), a taxa de de-
semprego tenderia a retomar níveis ante-
riores à pandemia apenas no início da se-
gunda metade da próxima década, con-
forme registra o diretor da casa e doutor
em economia pela mesma FGV Luiz Gui-
lherme Schymura, no Blog do Ibre.

“Há indicações de que a volta da taxa de de-
semprego para o padrão anterior ao difícil pe-

ríodo iniciado em 2015 pode levar alguns anos,
mesmo em cenários de crescimento econô-
mico bastante otimistas. Essa constatação
(...) tem implicações importantes para as elei-
ções de 2022 e para a política econômica a ser
conduzida até lá, assim como para o próximo
governo a partir de 2023”, observa Schymu-
ra.Ele lembra que a taxa de desemprego girou
ao redor de 5,0% na média entre 1981 e 1994,
elevando-se para uma média de 9,3% entre
1995 e 2014 e atingindo 11,4% entre 2014 e
2019 em função da crise. “Tomando-se o pe-
ríodo de 1995 a 2019, a taxa média foi de
9,7%”, aponta ainda.

Longe da média
A desaceleração da taxa de crescimento

do Produto Interno Bruto (PIB) entre este ano
e o próximo, saindo de 4,9% em 2021 para
algo próximo a 1,5% em 2022, na estimativa
do Ibre, levaria a uma redução muito lenta
da taxa média de desemprego anual, de
14,1% para 13,0%. “Uma das razões para a
baixa velocidade da queda da taxa de de-
semprego é que a recuperação da população
ocupada será acompanhada pela retomada
em paralelo da população economicamente
ativa (base para o cálculo da taxa de deso-
cupação)”, sugere Schymura. O retorno ao de-
semprego médio observado entre 1995 e
2019, na faixa de 9,7%, dependerá de “uma
aceleração muito forte da economia brasileira
em relação ao padrão de crescimento re-
cente”, acrescenta o economista. Nas proje-
ções do Boletim Macro do Ibre, seria preci-
so que a economia avançasse a um ritmo
anual médio de 3,5% entre 2023 e 2026 – “rit-
mo difícil de imaginar dado o pobre desem-
penho recente” – para que a taxa de desem-
prego recuasse para 9,8%.

2 Caso o PIB avance a um
ritmo mais próximo de 1,5%
ao ano, a taxa de desemprego,
já ajustada sazonalmente,
chegaria a 11,6% em 2026.
Para um crescimento de 2,5%,
detalha Schymura, a desocu-
pação recuaria para 10,8%.
Quer dizer, será preciso um
esforço maior e um novo ar-
ranjo de políticas econômicas
para destravar o crescimento
e a geração de empregos.
2 Numa avaliação da velo-
cidade da retomada, se é que
se pode considerar assim, o di-
retor do Ibre lembra que a po-
pulação ocupada caiu prati-
camente 15,0% entre feverei-
ro e julho do ano passado, pas-
sando a apresentar “recupe-
ração bastante gradual em
seguida”. De fato, em julho
deste ano, dado mais recente
disponível, o total de pessoas
ocupadas ainda estava 4,4%
mais baixo do que os níveis
anotados antes da pandemia.
2 Também em consequên-
cia da crise sanitária causa-
da pelo Sars-CoV-2, a força de

trabalho (ou população eco-
nomicamente ativa, a soma
de empregados e desempre-
gados) sofreu “queda sem
precedentes”, num tombo de
12,0% entre fevereiro e julho
de 2020, ainda de acordo
com Schymura. Em julho
deste ano, persistia uma re-
dução de 2,8% em relação a
fevereiro do ano passado.
“De forma congruente, a
taxa de participação caiu
de 62% em fevereiro de
2020 para um mínimo de
54% em junho do ano pas-
sado, recuperando-se ape-
nas parcialmente, para pró-
ximo de 58%, em julho de
2021”, acrescenta ele.
2 Essa combinação (que-
da na força de trabalho e na
taxa de participação) aju-
dou a camuflar o desem-
prego. “Caso a força de tra-
balho tivesse se mantido
constante em 2020, a taxa
de desemprego média do
ano passado teria sido de
18,8%, em vez do nível de
13,5% oficialmente divul-

gado”, pondera Schymura.
2 O emprego para traba-
lhadores informais des-
pencou 12,6% no ano pas-
sado, com retrocesso de
4,2% para os formais. Nos
dois casos, o emprego não
retomou seus níveis ante-
riores à pandemia, perma-
necendo queda de 5,4% e de
4,8% para informais e for-
mais, pela ordem, na com-
paração entre julho deste
ano e fevereiro de 2020.
2 Os trabalhadores sem
instrução foram atingidos
mais severamente pela
pandemia, com retração
de 17,1% no emprego, per-
da que chegou a 14,8%
para o contingente com
fundamental completo e
ensino médio incompleto.
Os trabalhadores com en-
sino médio completo e su-
perior incompleto enfren-
taram redução de 6,4% no
emprego, ainda no ano
passado, com recuo de
5,5% para aqueles com en-
sino superior completo. 

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Desemprego deve continuar alto até
2026, causando impactos políticos

Após meses de discussões, o Brasil e a Argentina fe-
charam um acordo para reduzir a Tarifa Externa Comum
(TEC) do Mercosul em 10%, anunciou o Ministério das Re-
lações Exteriores. A medida foi anunciada em declara-
ção conjunta à imprensa dos chanceleres Carlos França,
do Brasil, e Santiago Cafiero, do país vizinho.

O entendimento deverá ser repassado aos demais
membros do Mercosul: Paraguai e Uruguai. A TEC funciona
como um imposto de importação uniformizado entre os
membros do Mercosul, cobrado para produtos de fora do
bloco. Esse mecanismo evita que um produto entre por um
país pagando imposto menor e seja enviado a outro país
dentro do mesmo bloco econômico sem tarifa.

“O acordo da tarifa externa comum do Mercosul será
agora levado aos sócios, tão importantes quanto Brasil
e Argentina, Paraguai e Uruguai, que permitirá a dimi-
nuição de 10% de um universo muito amplo de produ-
tos. Com liberdade para que os países possam, inclusi-
ve, ir além desse universo tarifário desses países para
a baixa tarifaria”, disse o ministro Carlos França, após
a assinatura do acordo.

Com a medida, um produto que pague 12% para en-
trar em algum país do Mercosul passará a pagar 10,8%.
Segundo o Ministério da Economia, a TEC média do Mer-
cosul está em torno de 13%, contra a média de 4% e 5%
observada no resto do mundo.

No início do governo, o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, pleiteou a redução de 50% das tarifas. Em abril
deste ano, a pasta apoiou a proposta do Uruguai de cor-
tar a tarifa em 20% até o fim de 2021.

Em agosto, a equipe econômica tinha concordado em
fazer uma diminuição escalonada: 10% neste ano e 10%
no próximo. No entanto, a resistência da Argentina, a se-
gunda maior economia do bloco, travava as negociações.
O país vizinho aceitava apenas um corte máximo de 10%
na TEC.

Comércio bilateral
Os governos do Brasil e da Colômbia assinaram um me-

morando de entendimento para incrementar o comércio
bilateral. O documento serve como preparativo para o en-
contro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Iván Duque,
que ocorrerá em Brasília no próximo dia 19.

A 6ª Reunião da Comissão de Monitoramento de Co-
mércio Brasil–Colômbia foi realizada de forma virtual.
O encontro foi presidido pelo secretário de Comércio Ex-
terior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, e pelo
vice-ministro de Comércio Exterior da Colômbia, Andrés
Cárdenas.

O memorando estabelece as mesmas condições do
Acordo de Complementação Econômica 72, assinado en-
tre o Mercosul e a Colômbia em dezembro de 2017, nas
partes que dizem respeito aos bens de zonas francas e
de áreas aduaneiras especiais.

Os dois países discutiram outras medidas para facilitar
o comércio mútuo, como o reconhecimento e o intercâm-
bio de certificados de origem digital e um acordo para evi-
tar a cobrança duplicada de tributos nos dois países.

Também foram tratados o aprofundamento das
condições de acesso bilaterais para os setores auto-
motivo, têxtil, plástico e agropecuário, negociações de
compras governamentais (compras realizadas pelos go-
vernos dos dois países) e medidas de aumento do flu-
xo de investimentos. (ABr)

Medida foi anunciada por chanceleres dos dois países

Aplicativo da Receita promete
reunir diferentes serviços

BALANÇO
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Brasil e Argentina
fecham acordo
para cortar tarifa
do Mercosul 

A Receita Federal lançou
um aplicativo que promete
reunir diferentes serviços de
acesso à informação em um
só local. Segundo o órgão, o
programa que está disponível
para celulares e tablets, vai
simplificar o acesso a vários
serviços e informações já ofe-
recidas pela Receita. O apli-
cativo está disponível na App
Store ou Google Play.

Entre os serviços disponí-
veis no aplicativo estão o de
CPF, declaração do Imposto
de Renda, acompanhamento
de processos, eSocial, ativi-
dades econômicas, bem como

realização de agendamento
de atendimento e visualização
das unidades da Receita.

É possível, ainda, ter
acesso a notícias sobre a Re-
ceita e conteúdos do canal
da Receita Federal no canal
do YouTube.

Como ainda é uma pri-
meira versão, a Receita Fede-
ral recomenda manter os apli-
cativos IRPF, e-Social Domés-
tico, e-Processo, Pedido Ele-
trônico de Restituição, Res-
sarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação
(PerDcomp), além dos siste-
mas Cadastro das Atividades

Econômicas das Pessoas Físi-
ca (CAEPF) e Sistema de Apoio
ao Gerenciamento do Atendi-
mento (Saga).

A expectativa é que, até o
final do próximo ano, todas as
funcionalidades dos princi-
pais programas já estejam
unificadas no aplicativo Re-
ceita Federal.

A Receita informou ainda
que para ter acesso às fun-
cionalidades do novo aplica-
tivo é preciso realizar a au-
tenticação por meio da conta
gov.br, que disponibiliza aces-
so de forma mais segura e
personalizada. (ABr)

O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais re-
nováveis do mundo. Cerca de 48% dela é composta de
fontes renováveis. A média mundial está em 14%. Os
dados foram apresentados pelo secretário de Planeja-
mento e Desenvolvimento Energético do Ministério de
Minas e Energia (MME), Paulo César Domingues, du-
rante o programa Brasil em Pauta. Segundo ele, quan-
do se fala em eletricidade os números são ainda maio-
res: 85% da matriz de eletricidade brasileira são re-
nováveis contra apenas 20% da média mundial. Acres-
centou que, apesar de o Brasil ainda ser muito depen-
dente de hidrelétricas (85% de energia elétrica têm fon-
te hídrica), o país vem diversificando a matriz. No que
se refere a energia solar,  o Brasil já tem 10 gigawatts
de capacidade instalada.

EXPRESSA
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Felipe Cardoso

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara
Municipal de Goiânia analisa
um projeto que pode dar um
novo rumo ao segmento de
eventos em tempos de corona-
vírus. Com as atividades para-
lisadas desde o início de 2020,
o  setor ainda sofre com a sus-
pensão de atividades culturais
e esportivas em todo Brasil.
Representantes da categoria
lembram que os trabalhadores
dessa área foram os primeiros
a parar e certamente serão os
últimos a restabelecerem suas
atividades por completo. 

Diante de tal imbróglio, o
vereador Marlon (Cidadania)
apresentou um projeto de lei
que cria uma espécie de “pas-
saporte” para shows e eventos
realizados em Goiânia. O texto
atribui o ingresso do público à
apresentação de um compro-
vante de vacina ou teste PCR
negativo. Também há a possi-
bilidade de liberação a partir
da apresentação do exame de
sangue que comprove a imu-
nidade -- tecnicamente conhe-
cido como IGG. 

Defensor da proposta, o par-
lamentar disse ao jornal O Hoje
que esse é o “único instrumen-
to” para garantir a retomada do
setor. No entanto, a matéria
tem enfrentado certa resistên-
cia entre os parlamentares, es-
pecialmente no que diz respei-
to à constitucionalidade do tex-
to. “Vejo essa resistência por
parte de alguns vereadores
com muita estranheza, haja
vista que estamos tratando de

algo já avalizado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), bem
como pela Procuradoria Geral
da Câmara de Goiânia”, defen-
de o autor da proposta.

Em outro trecho da entre-
vista, o parlamentar explicou
que precisou, diante do mau
entendido, retirar o projeto de
pauta para esclarecer as even-
tuais dúvidas dos colegas e
apresentar as emendas neces-
sárias para o bom andamento
do projeto no Legislativo. “Ago-
ra, acredito que será aprovado
em plenário. Passando pela
Casa, já vimos que o prefeito
tem se mostrado aberto à ade-
são da matéria que beneficia o
projeto de retomada econômi-
ca da cidade”. A expectativa é
que o projeto caminhe ainda
essa semana. 

Matéria, que
enfrentou certa
resistência entre
os parlamentares,
foi ajustada e deve
retomar a
tramitação ainda
essa semana

Câmara retoma discussão sobre
‘passaporte’ para eventos

Autor defende que

mudanças são

necessárias para

retomada econômica 

Repercussão
Representante da As-

sociação dos Promotores
de Eventos (Abrape), a
empresária Daniela Mo-
rais disse ao jornal O Hoje
que todo segmento enca-
ra com “bons olhos” a
tramitação do texto. “Es-
tamos parados há muito
tempo de forma que mui-
tas pessoas estão sofren-
do. O passaporte é um
incentivo para que a re-
tomada aconteça com
responsabilidade”. 

Ela alega que todos os
representantes da cate-
goria conhecem suas res-
ponsabilidades e pos-
suem condições de ga-
rantir a segurança de to-
dos os participantes, des-
de que aprovadas as mu-
danças propostas e em
tramitação na Casa de
Leis. “Precisamos desse

apoio. O prejuízo para o
nosso segmento já é mi-
lionário. E não estamos
falando em prejuízo ape-
nas para os artistas. Es-
tamos nos referindo tam-
bém aos profissionais da
limpeza, segurança, mon-
tagem, vendas e tantos
outros”, defendeu. 

A reportagem também
ouviu o empresário Edil-
son Pazini, proprietário da
empresa Pazini Eventos.
Para ele, a matéria chega
em momento oportuno
onde já se observa um
equilíbrio dos casos de co-
vid-19, bem como uma as-
censão do número de imu-
nizados em todo País. 

“Vejo que as novas
medidas tendem a ser
bem aceitas pelo público.
Sabemos que diversas
pessoas possuem resis-

tência em relação à vaci-
na, seja por questões po-
líticas ou não, e tudo bem
se a pessoa não quiser va-
cinar, é um direito dela,
mas que possa então
apresentar seu teste ne-
gativo ou de imunidade
depois de ter tido a doen-
ça”, explicou Pazini ao
elogiar a iniciativa. 

“Isso vai abrir todo o
mercado. Os cuidados de-
vem continuar, é claro.
Mas é importante que to-
dos percebam que exis-
tem uma série de pessoas
precisando trabalhar. Es-
tamos parados há mais
de um ano e aqueles que
não conseguiram se rein-
ventar de alguma forma
hoje estão passando ne-
cessidades”, salientou, por
fim, o empresário. (Espe-
cial para O Hoje)

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

QG de Lula
Em suas visitas mais constantes a

Brasília, onde usa apartamentos fun-
cionais de parlamentares do PT ou um
hotel 5 estrelas para se hospedar e ar-
ticular seu futuro palanque presidencial,
Lula da Silva tem recorrido a velhos
amigos para reforçar o staff. O ex-mi-
nistro Nelson Jobim e o ex-chanceler Cel-
so Amorim estão em campo na tentati-
va de reaproximação do petista com
parte das Forças Armadas – inclusive na
cúpula – insatisfeita com o presidente
Jair Bolsonaro. 

Ela, não
Dilma Rousseff no grupo, nem pen-

sar! Há uma resistência de oficiais por
causa da Comissão da Verdade, que
destruiu a ponte dela com os militares.

TCU, o céu
Há duas vagas super disputadas

para ministro do Tribunal de Contas
da União. Em junho do ano que vem
se aposenta a ministra Ana Arraes. A
vaga é da Câmara e a indicação está
entre os deputados Soraya Santos e
Hugo Leal. 

TCU, o céu 2
Na vaga do Senado, para o lugar do

ministro Raimundo Carreiro, os nomes
na lista são a senadora Kátia Abreu –
apadrinhada por Renan Calheiros, que
emplacou Carreiro – e Antonio Anasta-
sia, apadrinhado pelo presidente do
Congresso, Rodrigo Pacheco.

Pra gringo ver
Fora o desgaste de ter sido convoca-

do pelo Congresso para dar explicações
sobre a offshore em paraíso fiscal, o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, deve
passar incólume, sem punições. O mi-
nistro do STF Dias Toffoli já engavetou
pedidos de investigação contra Gue-
des e o presidente do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto.

Vistas grossas
Será o mesmo destino dos pedidos de apu-

ração apresentados pela oposição à Comissão de
Ética Pública da Presidência da República, co-
legiado que, tradicionalmente, faz vista grossa
para denúncias contra integrantes do Governo. 

Precedente
O episódio tem precedente na política. Em

2017, foi revelada offshore do então ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, no Caribe. Também
não deu em nada e, um ano depois, Meirelles se
candidatou à Presidência. 

Que mobilidade..
A queda do secretário nacional de Mobilida-

de do Ministério do Desenvolvimento Regional,
Tiago Queiroz, abriu disputa entre partidos do
Centrão. Tiago foi indicado pelo Republicanos, que
não abre mão da vaga responsável pela gestão de
verba milionária da pasta.

Atropelado
Mas outros nomes – indicados pelo PP e PL –

já estão na mesa do presidente Jair Bolsonaro. O
agora ex-secretário jogou a toalha após ser in-
vestigado por suposta corrupção na Saúde. En-
tre 2016 e 2018, ele foi diretor de Logística do Mi-
nistério na gestão do então ministro Ricardo Bar-
ros (PP-PR). 

Crediário digital
A pesquisa The Global Payments Report indi-

ca que o crediário digital deve representar 4,2% no
mercado mundial até 2024. Os dados mostram ten-
dência de crescimento em relação a 2020 (US$ 100
bilhões) nos pagamentos pós-compra, em que se
paga compras em parcelas sem juros ou a fatura
após determinado período.

Crianças & Pets
Pesquisa da Mars Petcare feita com pais de

crianças e jovens revelou impactos positivos que
a interação humano-animal pode ter nos meno-
res durante o confinamento: 77% dos pais disse-
ram que o(a) filho(a) fica mais motivado quando
seu animal de estimação está por perto durante
o dia, e 76% acreditam que o pet ficou mais calmo
agora que passa mais tempo com as crianças. 

A Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados rejei-
tou o Projeto de Lei 285/20, que
fixa cota de 10% das vagas de
todos os cursos de graduação
das instituições federais de
educação superior para os ci-
dadãos que tenham cumprido
o serviço militar obrigatório
integralmente.

Atualmente, as universi-
dades públicas já têm cota de
50% ocupada por alunos que
vieram da rede pública de
ensino. O projeto reduziria
as vagas com ampla concor-
rência para 40%.

A rejeição foi recomenda-
da pelo relator, deputado Tia-
go Mitraud (Novo-MG). "A des-
peito de o serviço militar ser
obrigatório, apenas uma mi-
noria dos jovens que se alis-
tam cumprem o serviço mili-
tar", argumentou.

Segundo dados do governo
federal, de 1,6 milhão de jovens
que completariam 18 anos em

2020, somente 90 mil foram
incorporados às Forças Arma-
das. "Considerando que, no
Brasil, há 1,3 milhão de matrí-
culas no ensino superior pú-
blico federal, é bastante des-
proporcional reservar 10% das
vagas para um público-alvo
tão reduzido", disse o relator.

Tiago Mitraud considera
que, na maioria das vezes, o jo-
vem tem a opção de servir, já
que as Forças Armadas ofere-
cem uma oportunidade de mu-
dança de vida diante de uma
alta taxa de desemprego entre

a população de 18 a 24 anos. "O
jovem, ao entrar na corporação,
já recebe remuneração e, se al-
cançar a patente de terceiro-sar-
gento, pode chegar a receber
cerca de quatro vezes o valor da
renda média dos brasileiros."

Tramitação
O projeto, de autoria do de-

putado David Soares (DEM-
SP), foi rejeitado na única co-
missão de mérito responsável
pela análise e deverá ser ar-
quivado. O texto tramita em ca-
ráter conclusivo.

Alunos terão vagas na escola
que os pais trabalham

A Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados aprovou
proposta que permite aos ser-
vidores da educação básica pú-
blica matricular seus depen-
dentes na escola em que estão
lotados, desde que nela sejam
oferecidos a etapa e os anos es-
colares adequados à trajetória
estudantil das crianças e dos
adolescentes beneficiados.

O texto aprovado é o subs-
titutivo do relator, deputado
Luiz Lima (PSL-RJ), ao Proje-

to de Lei 2529/21, do deputa-
do Francisco Jr (PSD-GO). "A
iniciativa tem o mérito de
facilitar, especialmente para
as crianças mais novas, o
deslocamento para a escola
junto com seu responsável",
elogiou o relator.

O substitutivo inseriu o dis-
positivo na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
(LDB). A legislação atual ape-
nas dá direito de vaga em uni-
dade da educação infantil ou
fundamental próxima da resi-
dência do aluno.

Segundo dados do
governo federal,
de 1,6 milhão 
de jovens que
completariam 
18 anos em 2020,
somente 
90 mil foram
incorporados 
às Forças

Deputado teve mandato suspenso por seis meses

Tiago Mitraud (Novo-MG) é desproporcional reservar 10% das vagas para um público-alvo reduzido

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexan-
dre de Moraes concedeu à defesa do deputado Daniel Sil-
veira um prazo de 22 dias para apresentar suas alegações
finais no processo em que é acusado de agressões verbais
e ameaças aos ministros da Corte. O prazo foi baseado no
tempo ue o Ministério Público teve para se manifestar.

“Não obstante, o mesmo prazo assinalado para a acu-
sação deve também ser oportunizado à defesa, em ho-
menagem aos princípios da ampla defesa (art. 5º, LV, da
CF/88) e da paridade de armas. Considerando que o Mi-
nistério Público gozou, no total, de 22 dias para a apre-
sentação de suas alegações finais, o mesmo prazo será as-
sinalado para a defesa do réu”, disse Moraes em sua de-
cisão. O prazo começou a ser contado no dia 8 de outubro,
sexta-feira da semana passada.

Na denúncia aceita pelo STF, Silveira foi acusado pela
Procuradoria-Geral da República de incitar o emprego
de violência para tentar impedir o livre exercício das ati-
vidades do Legislativo e do Judiciário e a animosidade
entre as Forças Armadas e a Corte, por meio de vídeos
publicados em suas redes sociais. Nos vídeos, ele ofen-
deu e ameaçou ministros, além de defender medidas an-
tidemocráticas. (ABr)

STF concede 
22 dias para
Daniel Silveira
apresentar
alegações 

Comissão rejeita cota para
ex-militares em universidades
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Victor Pimenta

Ainda no G-4 do Brasilei-
ro da Série B, o Goiás busca
se manter entre os quatro da
zona de classificação do
campeonato e para isso, en-
tram em campo nesta sexta-
feira (15), para enfrentar o
CSA, no estádio Hailé Pi-
nheiro, às 21h30.

Não somente o Goiás, mas
os times da parte de cima da
tabela têm tropeçado em seus
jogos e assim, alguns times do
meio da tabela já começa-
ram a ser aproximar do G-4,
deixando a competição mais
equilibrada até o final. Para
o treinador, ainda está em
aberto as quatro vagas para
a Série A.

“Acredito que não tem
ninguém garantido. O Cori-
tiba há cinco partidas que
não vence e eu sempre falei
quando conseguimos criar
aquela pontuação grande
diante do quinto colocado,
sempre falei que era uma
competição que tínhamos
que ter muito cuidado. É
uma competição muito trai-
çoeira e muito equilibrada e
você vê adversários perden-
do jogos que achava que po-
deria ser muito fácil de ven-
cer. Vitórias de times de bai-

xo da tabela que estão se
reorganizando e crescendo
dentro da competição. Então
acredito que até o final da
38ª rodada, a disputa estará
bem equilibrada e a reta fi-
nal será decidida no deta-
lhe”, disse Marcelo Cabo.

Com bastante erros que
vem prejudicando o Goiás no
campeonato, Marcelo Cabo
que ainda não recebeu se-
quer um cartão amarelo, mes-
mo estando na área técnica.
Ele frisou que violência não
leva a nada, mas que se vê im-
potente com tantos erros do
trio que apita o jogo.

“O que temos vivido den-
tro dos jogos são coisas que
nos deixa impotente, pe-
rante até uma reivindicação

no jogo. Eu sou um treina-
dor que faltam nove roda-
das para acabar a Série B e
não tenho nenhum cartão
amarelo, porque procuro
ser um cara disciplinado e
respeitando a arbitragem.
Tem hora que na beira do
campo você se sente tão im-
potente, das coisas aconte-
cerem e você entender que
as coisas estão erradas, mas
não são corrigidas dentro
do próprio jogo. Sou com-
pletamente contrário a
qualquer tipo de violência”,
ressaltou o treinador.

Para o confronto diante
do CSA, o Goiás poderá ter a
volta dos dois laterais titu-
lares, Apodi e Hugo. O direi-
to não atuou no último jogo,

saindo antes do jogo contra
o Náutico. O esquerdo já não
atua desde o clássico diante
do Vila Nova. Assim como
Rezende, que saiu em menos
de trinta minutos no clássico
e seu caso é mais grave, de-
vido a uma forte lesão.

“O Apodi e o Hugo já trei-
nam normalmente com o gru-
po. O Rezende está num pro-
cesso final de transição e tal-
vez ele já finalize sua transi-
ção nesta semana, porque es-
tamos aguardando essa evo-
lução para que ele já retorne
treinar com o grupo, já que a
lesão dele foi um pouco mais
acentuada e precisaram de
um pouco mais de cuidado”,
concluiu o técnico esmeraldi-
no. (Especial para O Hoje)

Marcelo Cabo
descarta clubes
próximos de
Série A e
confirma
retorno de
latais Apodi  
e Hugo

Pensando já na tempora-
da 2022, onde o Grêmio Aná-
polis terá calendário cheio,
com as disputas do Goianão,
além de Série D e Copa do
Brasil, a equipe anunciou seu
mais novo jogador, o zaguei-
ro Roni Santos.

“Alegria e gratidão resume
tudo, pode parecer clichê, mas
a verdade é que eu almejei
muito e de verdade esse mo-
mento. Da primeira vez não
conseguimos chegar num acor-
do, mas agora deu tudo certo e
percebo que aqui. É como se
fosse família mesmo, me rece-
beram muito bem, sem contar
que é um clube que tem um
projeto incrível. Como eu disse,
alegria e gratidão são as pala-
vras que me definem nesse
momento”, disse o mais novo
reforço da raposa.

Quem é Roni?
Natural de Santo Amaro,

Ronivan Bispo dos Santos é
conhecido no futebol como
Roni Santos. O zagueiro de 20
anos iniciou sua trajetória no
Fluminense até chegar ao Atlé-
tico Goianiense, na ocasião
para integrar o Sub-17. Após
sua passagem pelo Dragão, o
zagueiro atuou na Copa São
Paulo de 2020 representando o
Manthiqueira-SP. 

Seu último clube foi o Vila
Nova, onde jogou no Sub-20 e foi
vice-campeão do Brasileiro de
Aspirantes Sub-23, com o time
colorado, além de integrar o

elenco profissional que na oca-
sião era treinado por Bolívar. 

Hoje com 20 anos, ele assi-
na seu contrato com o Grêmio
Anápolis, atuais campeões es-
taduais, até o final do Goianão
de 2022. Até lá, o zagueiro será
repassado ao Inhumas para a
disputa da Divisão de Acesso.

Com isso, o Grêmio Aná-
polis terá seu sexto jogador
emprestado para a disputa

de um clube goiano nas com-
petições do segundo semestre.
Antes do zagueiro Roni, o
time tem contrato com: o za-
gueiro Luizão, os volantes Pa-
trick Navarro e Matheus Suba
e os atacantes Thiago Rubim,
Jair Filho e Rodrigo Rocha, to-
dos emprestados ao ABD ,
que disputará a terceira divi-
são. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Líder da Divisão de
Acesso do Campeonato
Goiano, com sete pontos
conquistados, o Goiânia
segue reforçando seu
elenco. No início desta se-
mana, após a vitória de 1
a 0, fora de casa, contra o
Inhumas, o técnico Vítor
ganhou mais uma peça
para poder utilizar ao lon-
go da competição.

O atacante Giva, de 28
anos, que atuou pelo
Galo Carijó em 2020 e
que estava defendendo o
Figueirense, na Série C
do Campeonato Brasilei-
ro, é mais um nome que
o comandante alvinegro
terá à disposição para
as próximas rodadas do
torneio estadual. Natural
da cidade de Cachoeira,
no interior da Bahia, o
jogador foi revelado pelo
Santos, onde foi cam-
peão da Copa São Paulo
de Futebol Júnior, no ano
de 2013.

Além do Peixe, no
Brasil, Giva também de-
fendeu as cores de Cori-
tiba, Água Santa, Ponte
Preta, Joinville, Náutico,
CSA, Imperatriz e ABC.
Pelo Azulão do Mutange,
foi campeão alagoano,
em 2018. Fora do país,
atuou por duas equipes

espanholas: o Llagostera
e o Badalona.

Marcus Brasília
Na próxima rodada

da Divisão de Acesso, o
Goiânia enfrentará a
Anapolina, que ainda
não venceu. Apesar do
momento ruim do ad-
versário, o camisa 10
do Galo Carijó, Marcus
Brasília, acredita que
sua equipe precisa en-
carar a partida como
uma final, pois a Ru-
bra tentará conquistar
sua primeira vitória.

"Nosso grupo é forte
e todos estão bem uni-
dos em busca do obje-
tivo. Todos correndo
por todos. Temos chan-
ces, sim, de acesso. Mas
temos que ter os pés
no chão e encarar cada
jogo como uma deci-
são. Estou muito feliz e
motivado e esperamos
sair vencedores do pró-
ximo jogo diante da
Anapolina. É um clás-
sico, uma equipe que
precisa vencer, e como
disse, temos que enca-
rar como uma final se
quisermos retornar à
elite", disse o camisa
10. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Goiânia anuncia 
o retorno do
atacante Giva

DIVISÃO DE ACESSO

Grêmio Anápolis anuncia contratação
de zagueiro Roni, ex-Vila Nova

FUTEBOL GOIANO

Rosiron Rodrigues / Goiás

não há nAdA garantido

Janayna Carvalho / GEA

Treinador voltou 

a bater na tecla 

dos erros cometidos

pela arbitragem que

tem sido prejudicial

ao Goiás

Zagueiro assina com atual campeão goiano, mas será emprestado para Inhumas



BASQUETE

Restando menos de uma
semana para o início da tem-
porada 2021/22 da NBA, o
Brooklyn Nets anunciou que o
armador Kyrie Irving, uma das
estrelas da equipe, está afasta-
do de todos os treinos e jogos
do time enquanto não se vaci-
nar contra a Covid-19. A deci-
são foi tomada pelo fato de
Nova York, casa dos Nets, ser
uma das cidades onde é exigi-
do comprovante de imuniza-
ção para entrar nos estádios, in-
clusive dos atletas. 

Como Kyrie se recusou a
ser vacinado contra a Covid-
19, ele não pode atuar nas
partidas que o Brooklyn fizer
em seu ginásio. No comuni-
cado emitido pelos Nets e as-
sinado pelo gerente geral da
equipe, Sean Marks, o clube si-
naliza que as negociações en-
tre o jogador e o time não
avançaram nos últimos dias e
que não seria aceita uma par-
ticipação apenas parcial de
nenhum atleta.

“Dada a evolução da situa-
ção e após deliberação minu-
ciosa, decidimos que Kyrie Ir-
ving não jogará ou treinará
com a equipe até que seja ele-
gível para ser um participan-
te completo. Kyrie fez uma
escolha pessoal e respeitamos
seu direito individual de es-
colher. Atualmente, a escolha
restringe sua capacidade de
ser um membro em tempo in-
tegral da equipe e não permi-
tiremos que nenhum mem-
bro de nosso time participe
com disponibilidade apenas
parcial. É imperativo que con-
tinuemos a construir a quími-
ca como uma equipe e per-

maneçamos fiéis aos nossos
valores de união e sacrifício há
muito estabelecidos. Nossos
objetivos para o campeonato e
a temporada não mudaram, e
para atingir essas metas cada
membro de nossa organização
deve olhar na mesma dire-
ção. Estamos entusiasmados
com o início da temporada e
ansiosos por uma campanha
de sucesso que deixará o
Brooklyn orgulhoso”, escre-
veu o Brooklyn Nets.

Logo em seguida, Marks
concedeu uma entrevista co-
letiva on-line, onde comentou
a decisão do Brooklyn Nets.

“Ele teve uma escolha para

fazer e fez a escolha dele.
Meu trabalho aqui é fazer o
que acreditamos ser a me-
lhor escolha para a organiza-
ção como um todo. Nem sem-
pre isso vai ser bem recebido,
é uma decisão difícil, como sei
que não foi fácil para o Kyrie
também decidir não estar
com seus companheiros”, dis-
se Sean Marks.

A estreia do Brooklyn Nets
na temporada regular da NBA
está marcada para o dia 19,
quando enfrentarão o Mil-
waukee Bucks, atual cam-
peão da competição, fora de
casa. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)
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Enquanto não se vacinar, Kyrie não defenderá os Nets

Brooklyn Nets

Felipe André

O Atlético-GO se prepara
para voltar a Goiânia com ape-
nas um ponto na bagagem.
Após empatar contra o Flumi-
nense, o rubro-negro foi der-
rotado pelo Red Bull Braganti-
no, por 1 a 0, na noite de ontem,
no estádio Nabi Abi Chedid, na
abertura da 26ª rodada do
Campeonato Brasileiro. O úni-
co gol do duelo foi marcado
pelo volante Jadsom, já no se-
gundo tempo. Com o resultado,
o Dragão permanece com 31
pontos, enquanto o Massa Bru-
ta chega aos 41.

“Foi uma situação dentro
do jogo, o RB Bragantino ter
um jogador expulso, mas não
tivemos uma noite feliz. Não
funcionamos taticamente e
tecnicamente, tivemos a bola
e volume, tentamos as varia-
ções entrando por dentro ou
pelas beiradas, mas na fina-
lização final acabou deixando
a desejar e estivemos abaixo”,
analisou João Paulo Sanches,
treinador do Atlético-GO nes-
ta partida.

A primeira etapa pode ser
resumida em dois momentos,
a penalidade a favor dos do-
nos da casa e a quantidade de
faltas, seguidas de cartões, em
apenas 45 minutos. O duelo co-
meçou quente e o Atlético
Goianiense cometeu sete fal-
tas, enquanto o RB Bragantino
não ficou longe com seis. Um
dessas infrações do time ru-
bro-negro, foi dentro da área,

quando Helinho foi derrubado
por Igor Cariús, que rendeu
muita reclamação dos goia-
nos na rede oficial do clube, e
o pênalti assinalada. Praxe-
des cobrou, mas parou na de-
fesa de Fernando Miguel.

Após o pênalti perdido, Eric
Ramires que já havia recebido
cartão amarelo por interrom-
per uma jogada de transição
do Atlético-GO, cometeu falta
em Zé Roberto e foi expulso.
Com um a menos, o time pau-
lista inflamou ainda mais a
partida que com o número
elevado de faltas, ainda contou
com três cartões amarelos
para o rubro-negro.

Com poucas chances cria-
das, o Atlético-GO terminou o
primeiro tempo com apenas
duas finalizações e uma chan-
ce perigosa, criada por Ro-
nald. O RB Bragantino teve a
melhor chance, após a pena-
lidade perdida, em um chute
de Jadsom, de fora da área,
que passou por cima da meta
defendida por Fernando Mi-
guel. João Paulo Sanches, que
não contou com Dudu, que
sentiu um incômodo muscu-
lar, também perdeu Matheus
Barbosa pelo mesmo motivo,
que deu espaço para a entra-
da de Gabriel Baralhas.

Na segunda etapa, mesmo
com a superioridade numérica,
o Atlético Goianiense não con-
seguiu transformar em ações
dentro do jogo. O rubro-negro
assistiu o RB Bragantino criar
as principais situações e viu o

goleiro Fernando Miguel fa-
zer outra grande defesa ao evi-
tar o gol na finalização de Yta-
lo. No setor ofensivo, apesar de
tentar chegar pelas beiradas,
com a velocidade de Jander-
son, demonstrou novamente
dificuldade na concretização
das jogadas.

Com maior volume, o Mas-
sa Bruta chegou ao primeiro
gol na partida. O volante Jad-
som apareceu como homem
surpresa, recebeu passe de Ga-
briel Novaes, e finalizou forte
no canto, sem chances para o
goleiro Fernando Miguel. Foi o
primeiro gol do camisa 5 com
a camisa do time paulista, que
foi contratado no início da
temporada. No restante da
partida, uma pressão atletica-
na que não resultou em lances
perigosos e o placar se mante-
ve até o apito final.

Na próxima rodada, o Atlé-

tico Goianiense retorna para a
capital goiana. O rubro-negro
enfrenta no próximo domingo
(17), o Atlético-MG, às 18h15
(horário de Brasília), no estádio

Antônio Accioly. O RB Bragan-
tino, por sua vez, tem o Ceará
pela frente, no mesmo dia e ho-
rário, mas na Arena Castelão-
CE. (Especial para O Hoje)

Atlético-GO fica grande parte do 
duelo com um jogador a mais, mas é
superado pelo RB Bragantino, fora de
casa, na abertura da rodada na Série A

derrotA com um a mais

Jadsom comemorando o gol da vitória do RB Bragantino sobre o Atlético-GO, no Nabi Abi Chedid

Ari Ferreira/RB Bragantino

Kyrie Irving é afastado pelos Nets
até ser vacinado contra a Covid-19

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

Coritiba

Botafogo

Avaí

Goiás

CRB

CSA

Guarani

Vasco

Náutico

Sampaio Corrêa

Cruzeiro

Remo

Vila Nova

Operário-PR

Ponte Preta

Brusque

Londrina

Vitória

Confiança

Brasil de Pelotas

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

54 29 15 9 5 35 22 13 62.1

52 30 15 7 8 42 27 15 57.8

50 29 14 8 7 34 22 12 57.5

48 29 13 9 7 34 23 11 55.2

48 29 13 9 7 38 31 7 55.2

45 29 13 6 10 33 24 9 51.7

45 29 12 9 8 40 31 9 51.7

43 29 12 7 10 34 31 3 49.4

41 29 11 8 10 35 35 0 47.1

40 30 10 10 10 33 31 2 44.4

39 30 8 15 7 36 35 1 43.3

38 29 10 8 11 24 29 -5 43.7

37 29 9 10 10 22 23 -1 42.5

34 29 9 7 13 22 33 -11 39.1

34 29 8 10 11 28 31 -3 39.1

32 29 9 8 12 28 39 -11 40.2

30 29 7 9 13 22 36 -14 34.5

29 30 5 14 11 19 26 -7 32.2

25 29 6 7 16 27 40 -13 28.7

19 29 3 10 16 16 33 -17 21.8

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

Atlético-MG

Flamengo

Bragantino

Palmeiras

Fortaleza

Corinthians

Internacional

Athletico-PR

Fluminense

América-MG

Atlético-GO

Cuiabá

São Paulo

Ceará

Juventude

Santos

Bahia

Sport

Grêmio

Chapecoense

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

53 24 16 5 3 38 16 22 73.6

42 22 13 3 6 43 20 23 63.6

41 25 10 11 4 40 29 11 54.7

40 25 12 4 9 37 32 5 53.3

39 25 11 6 8 32 29 3 52

37 25 9 10 6 27 23 4 49.3

36 24 9 9 6 31 25 6 50

33 24 10 3 11 31 31 0 45.8

33 24 8 9 7 24 26 -2 45.8

31 25 7 10 8 24 26 -2 41.3

31 25 7 10 8 20 23 -3 41.3

31 25 6 13 6 25 26 -1 41.3

30 25 6 12 7 20 25 -5 40

29 23 6 11 6 21 24 -3 42

28 25 6 10 9 24 30 -6 37.3

28 24 6 10 8 22 29 -7 38.9

27 25 7 6 12 28 38 -10 36

26 25 6 8 11 14 21 -7 34.7

23 23 6 5 12 20 27 -7 33.3

12 25 1 9 15 22 43 -21 16

TÉCNICA

Red Bull Bragantino 1x0 Atlético-GO

t
FICHA

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); Gol: Jadsom (BGT); Cartão ver-
melho: Eric Ramires (BGT)

RB Bragantino: Cleiton; Ader-
lan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz
e Luan Cândido; Jadsom, Eric
Ramires e Praxedes (Emiliano
Martinez); Helinho (Wever-
son), Cuello (Gabriel Novaes)
(Edimar) e Ytalo (Alerrandro). 

Técnico: Maurício Barbieri

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Arnaldo, Wanderson,
Éder e Igor Cariús (Lucão);
Willian Maranhão (André
Lima), Matheus Barbosa (Ga-
briel Baralhas) e João Paulo;
Ronald (Janderson), André
Luis (Natanael) e Zé Roberto.
Técnico: João Paulo Sanches
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Alzenar Abreu

Deveria ser imperceptível,
mas consumidores já desco-
briram que nos supermerca-
dos muitos produtos diminuí-
ram a quantidade, mas os pre-
ços continuam nas alturas.
Doces diversos, biscoitos, vá-
rias marcas de chocolate, óleo
de cozinha ou margarina são
alguns exemplos rápidos, que
ao passar o olho, percebe-se
que o produto ‘encolheu’ e
em muitos casos, também per-
deu a qualidade ao diminuir a
concentração da matéria-pri-
ma (a exemplode certas mar-
cas de leite condensado). A
iguaria anda mais ‘rala’ ou
vem com a proposta na em-
balagem de ‘semidesnatado’.

Quando questionada so-
bre a situação, a Associação
Brasileira da Indústria de Ali-
mentos (ABIA) disse, em co-
municado, que as reduções
no peso ou na quantidade
dos produtos são definidas
por estratégias de cada em-
presa. E que tais alterações
estão de acordo com a de-
manda de mercado, pesqui-
sas, mudanças de necessida-
des e comportamento de com-
pra do consumidor.

A associação diz que as fá-
bricas que têm desenvolvido
produtos com tamanho redu-
zido estão em atendimento à
tendência e demanda mun-
dial dos consumidores, em
busca por uma dieta mais
equilibrada. “Foi avaliado o
que é mais conveniente e prá-
tico, por uma maior consciên-
cia de consumo para buscar a
“redução do desperdício, e oti-
mizar sabor e o frescor dos ali-
mentos”, completa a nota.

Sobre a questão mais deli-
cada relativa aos preços, a As-
sociação diz que há uma série
de fatores que contribuem
para composição do valor do
produto. Tais como os custos
de produção - que são afetados
pelo valor das matérias-pri-
mas e demais insumos -, ajus-
tes relacionados à inflação e
diferentes negociações reali-
zadas entre fornecedores e
varejo, entre outros que vão
além de questões relacionadas
ao tamanho das embalagens.

Livre para diminuir
quantidades

A associação enfatiza que
também faz parte da dinâmica
do livre mercado que um mes-
mo produto apresente preços
diferentes. A depender do lugar
em que é vendido e, por isso, é
fundamental o exercício do di-
reito do consumidor de pes-
quisar e buscar os melhores
preços. Em suma, se não quiser
a marca “X” com menos con-
teúdo, o consumidor poderá es-
colher a “Y” que venha com
mas quantidade ou tipo de
conteúdo com alteração fabril.
Contato que tal modificação
esteja clara na embalagem.

O que diz a Lei
No Brasil, a lei determina

que ao diminuir a quantida-
de do produto tradicional-
mente comercializado, é ne-
cessário que o consumidor
seja “avisado” por um pe-
ríodo de três meses na em-
balagem do mesmo.

A portaria de número 81,
do Ministério da Justiça, de
2000, afirma que, se a mer-
cadoria mudar de tamanho,
todas essas alterações devem
estar na embalagem, em le-
tras e cores destacadas, in-

formando, de forma clara,
precisa e ostensiva.

Deve-se informar, com
transparência, que houve al-
teração da quantidade do pro-
duto em termos absolutos e
percentuais. Outro dado co-

brado versa sobre a quanti-
dade do mesmo na embala-
gem existente, antes da alte-
ração e depois dela.

A Associação justifica ain-
da, que as empresas ligada
aela seguem rigorosamente

as regras vigentes na porta-
ria nº 81 (23/01/02) do Mi-
nistério da Justiça.

Na norma, qualquer altera-
ção quantitativa no painel fron-
tal da embalagem deve ser exi-
bida em letras de destaque.

Do sabão ao litro de óleo
Para justificar o que não

existe explicação basta saber
que caixas de sabão em pó li-
tros de óleo de soja não levam
em consideração a métrica
colocada por fabricantes sobre
atender requisitos que con-
tribuam para uma‘dieta mais
saudável’. No supermercado,
consumidores goianos mos-
tram que sabem que os pro-
dutos ‘encolheram’.

Ao ser entrevistado pela
reportagem de O Hoje em
um supermercado da Capital,
o corretor de imóveis, Cláu-
dio Rocha, diz que já perce-
beu diminuição das gramas
em pães de queijo, barras de
chocolate (de 200g para
170g); bolachas de 500 para
400g e margarinas de 500
para 480g. “Daqui uns dias, o
litro de leite será oferecido
em 900 ml”, ironizou.

A aposentada Maria Celes-
te Froes Ferreira, 73, diz que
tem percebido que os produtos
estão com o mesmo preço,
mas em quantidades menores.
“ Cabe a gente saber fazer
boas escolhas e levar outros si-
milares com quantidade maior
de gramas ou conteúdo em si.
Porque o nosso interesse como
consumidor é que nossas com-
pras rendam mais”, ensina.  

Graziele Joice Carvalho Mo-
reira,35, secretária, diz que
além de ter de pesquisar até
qual supermercado ir antes de
comprar, agora tem de esco-
lher a mercadoria que vem
com a quantidade ‘antiga’
acostumada a levar para casa.
“Algumas marcar de óleo de
soja que comprávamos com
um litro, agora vêm com
900ml”, lamentou. 

A microempreendedora Re-
gina de Souza,46, diz que até
empresas de produtos cosmé-
ticos estão utilizando a prática
‘do menos por mais’. “Sempre
comprei a mesma marca de
protetor solar. Antes, o creme
era mais espesso, sentia que du-
rava mais tempo na minha
pele e me protegia melhor.
Agora, comprei, recentemente,
a mesma marca só que o pro-
duto está bem líquido, quase
não adere à pele”, reclama. E,
na ponta do lápis, o carrinho sai
do mercado mais leve, porém a
conta continua pesada. (Espe-
cial para O Hoje)

Indústrias fazem manobra para reduzir custos, mas preços para o consumidor final não caem  

Cláudio Rocha diz que já percebeu diminuição de gramas em pães de queijo, barras de chocolate, bolachas e margarinas

Produtos ‘encolhem’, mas
mantêm mesmos preços

Maria diz que tem percebido que os produtos estão com o mesmo preço, mas em quantidades menores

Pacote de biscoito que era vendido com 500g, hoje é encontrado com mesmo preço pesando menos



O Governo de Goiás pre-
tende realizar pelo menos sete
certames em 2022, com apro-
ximadamente 2 mil vagas. Elas
estão concentradas principal-
mente nas forças de segurança
e salvamento, para os quais es-
tarão disponíveis 1.565 opor-
tunidades. Pelo cronograma
do Estado, o primeiro a ser
realizado está previsto para
maio para contratar 720 sol-
dados e 150 oficiais da Polícia
Militar de Goiás (PM-GO). 

O segundo será em julho
para selecionar 140 soldados e
20 oficiais que vão integrar o
Corpo de Bombeiros Militar
(CBM). O terceiro certame tam-
bém será em julho para a con-
tratação de 20 auxiliares de
autópsia, 10 peritos e 35 mé-
dicos legistas para a Superin-
tendência de Polícia Técnico-
Científica (SPTC) da Secretaria
de Segurança Pública (SSP). O
último será em outubro e per-

mitirá à Diretoria-Geral da Po-
lícia Civil (DGPC) selecionar
350 agentes, 100 escrivães e 20
papiloscopistas.

“Quero mandar um recado

aos concurseiros de Goiás: po-
dem se preparar. Estudem bas-
tante, porque a autorização
para realizar o concurso já foi
assinada e nós teremos, em

breve, o certame para chegar
mais policiais em todas as
áreas da Segurança Pública de
Goiás”, afirmou Caiado, que
fez um aviso. “Saibam que não

vão apenas entrar na Segu-
rança Pública de Goiás como
sendo um bom concurseiro ou
preparado para tal trabalho.
Tem que ser muito bom para
passar na prova e fazer parte
de uma força de segurança
que orgulha todos os goianos”,
acrescentou o governador.

O Governo de Goiás ini-
ciou, em setembro de 2020, a
nomeação de 100 delegados
de polícia aprovados no últi-
mo concurso. Foi a primeira
contratação desde 2014. A
atual gestão acabou com a
terceira classe de soldados,
em março de 2019 e realizou
a promoção de 524 policiais
civis e 296 policiais técnico-
científicos. Foi anunciada, no
último dia 21 de setembro, a
promoção de 3.130 praças da
Polícia Militar do Estado de
Goiás (PM-GO). Esta é a maior
promoção já realizada na his-
tória da PM-GO.

Concursos devem preencher 1.565 vagas

O primeiro está previsto para maio para contratar 720 soldados e 150 oficiais da PM-GO

As forças policiais de Goiás
causaram prejuízos de R$ 3,1
bilhões às organizações crimi-
nosas com a apreensão de 134
toneladas de maconha, 9,9 de
cocaína, uma de skunk e 898 kg
de crack entre 2019 e outubro
de 2021.A droga conhecida
como skunk é feita na mistura
vários tipos de maconha, con-
siderada como uma “super ma-
conha”. Os dados foram apre-
sentados em balanço pelo go-
vernador de Goiás Ronaldo
Caiado (DEM) que anunciou,
ainda, a realização de concur-
sos públicos para preencher
1.565 vagas para as forças de
segurança e salvamento.

Além disso, atualmente, 190
veículos apreendidos em ope-
rações policiais, avaliados em
mais de R$ 12 milhões, estão
em usufruto das forças de se-
gurança do Estado. Eles são
utilizados pela Polícia Militar
(88), Polícia Civil (86), Corpo de
Bombeiros (15) e Superinten-
dência de Polícia Técnico-Cien-
tífica (1). “A polícia tem que se
sentir motivada, reconhecida,
para que atue com rapidez no
combate à criminalidade”, dis-
se o governador.

“Esse evento hoje é funda-
mental para mostrar à popu-
lação o quanto vocês (poli-
cias) são eficientes. São refe-
rência em nosso País”, afir-
mou Caiado aos homenagea-
dos. “Não agimos só com ban-
dido ‘pé de chinelo’. Bandido
grã-fino não se cria no Estado
de Goiás. Aqui ele cai também,
tenha o status que tiver. Nos-
sa tropa tem total liberdade
para agir”, apontou. 

A integração entre as forças
de segurança pública dos di-
ferentes Estados da Federa-
ção resulta em prejuízos mi-
lionários aos narcotrafican-
tes. No último dia 2 de outu-
bro, por exemplo, uma opera-
ção conjunta entre a Polícia

Rodoviária Federal (PRF), Po-
lícia Militar do Estado de Goiás
e Polícia Civil do Mato Grosso,
apreendeu meia tonelada de
cocaína na região central do
Estado. Estima-se um prejuízo
de R$ 90 milhões para a orga-
nização criminosa. 

“Essa integração que cele-
bramos hoje não é só entre
nossas forças, mas também
entre as dos Estados vizinhos.
Posso dizer, com tranquili-
dade, que as reduções de cri-
minalidade vistas no país são
puxadas pelo Centro-Oeste e
Centro-Norte do País”, afir-
mou o secretário de Segu-

rança Pública, Rodney Mi-
randa. “Essas apreensões têm
que ser muito comemoradas,
pois além de deixarem de
chegar ao mercado de nossos
estados, às mãos dos jovens e
crianças, também deixam de
chegar nas outras regiões do
Brasil, contribuindo para re-
dução dos crimes naqueles
estados também”, acrescen-
tou. “Entre 70 e 75% dos de-
litos graves têm relação dire-
ta com o uso e tráfico de en-
torpecentes”, alertou.

O vice-governador do To-
cantins, Wanderlei Barbosa de
Castro, parabenizou o trabalho
das tropas. “Todos vocês têm
importância vital na diminui-
ção desses índices de crimina-
lidade, para que possamos de-
senvolver o trabalho para a se-
gurança social”. Posterior-
mente, saudou a integração
dos Poderes, das forças de Se-
gurança e comunidade orga-
nizada, “que percebem que a
parceria é a melhor maneira de
resolver crises e problemas”.
“Agradeço o convite para que o
governo do Tocantins seja in-
serido nesta parceria que, se-
guramente, melhora a vida de
todos os cidadãos tocantinen-
ses, goianos, matogrossenses e
brasileiros dos mais diversos
estados”, pontuou.

Entre os deputados fede-

rais que apoiam a ação inte-
grada, o delegado WaldirSoares
destacou que Caiado fez a lição
de casa, ao estimular parcerias
entre as forças de segurança.
“Temos a sensação de segu-
rança. É assim que o povo de
Goiás se sente, hoje, nos quatro
cantos do Estado”, salientou.

“A política de integração
tem sido exitosa em todos os
sentidos, dado o esforço dos di-
versos governos. O Congresso
Nacional também tem procu-
rado contribuir com essa po-
lítica, na medida em que apro-
va normas que caminham nes-
te sentido, a exemplo da lei
que criou o Sistema Único de
Segurança Pública”, adicio-
nou o também deputado fe-
deral, João Campos.

“Desde o primeiro mo-
mento em que assumiu o go-
verno, Caiado vem construin-
do pontes, caminhos de apro-
ximação e um trabalho con-
junto”, pontuou o procura-
dor-geral de Justiça de Goiás,
Aylton Flávio Vechi. “Quando
o governador diz ‘ou bandido
muda de Goiás, ou muda de
profissão’, ele afirma que aqui
temos lei e que ela vai fun-
cionar”, ponderou o deputado
estadual Humberto Aidar. 

Nas palavras do secretário
de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública de Mato Grosso

do Sul, Antônio Carlos Videira,
enfrentar o tráfico de drogas é
prioridade absoluta, porque
dele derivam-se inúmeros ou-
tros crimes, cujo combate, fri-
sou, “bravamente, a Segurança
Pública do Centro-Oeste, mor-
mente a de Goiás tem feito
com excelência”. 

“Goiás sempre foi grande
referência para nós. Se o crime
se organiza, é preciso estarmos
organizado também, juntos e
imbuídos de um único objetivo:
conter os índices criminais”,
complementou o comandante-
geral da PM do Mato Grosso,
coronel Jonildo José de Assis. 

“A apreensão bate todos
os recordes em relação aos
anos anteriores. É algo real-
mente admirável. O cenário é
muito diferente do de cinco,
10 anos atrás”, destacou o Ins-
petor Vinícius Veiga, repre-
sentante da Polícia Rodoviária
Federal (PRF). “É importante
que eu fale que já passei por
seis estados da federação. O
que Caiado construiu aqui,
juntamente com Rodney, é di-
ferenciado. Aqui não existe
um discurso vazio, mas uma
integração entre as forças, Ju-
diciário e Ministério Públi-
co”, afirmou a delegada Cas-
sandra Parazi, superinten-
dente Regional da Polícia Fe-
deral no Estado de Goiás.

A integração entre
as forças de
segurança pública
dos diferentes
Estados da
Federação resulta
em prejuízos
milionários aos
narcotraficantes

Segurança causou prejuízo de 
R$ 3 bi às organizações criminosas

190 veículos

apreendidos em
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avaliados em mais
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das forças de

segurança do Estado
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AgloOs Parques Zoológico
de Goiânia e Mutirama fica-
ram lotados no dia de folga
(12). Muita gente aproveitou o
feriado de Nossa Senhora Apa-
recida, que também celebra o
Dia das Crianças, para realizar
uma programação diferente e
acessível com os pequenos, o
que acabou gerando filas para
acessar os dois parques na
Capital, logo no início da ma-
nhã. Diante do público pre-
sente, o Parque Mutirama an-
tecipou o horário de abertura
em uma hora.

Na semana que antecedeu
o feriado, a Agência Municipal
de Turismo, Eventos e Lazer
(Agetul) informou que, no Dia
das Crianças e Feriado de
Nossa Senhora Aparecida, a
expectativa de público no Par-
que Zoológico de Goiânia era
de receber até 5 mil pessoas.
“Normalmente, ficamos fe-
chados em feriados, mas essa
é uma data especial e o goia-
niense aproveita a oportuni-
dade de lazer e diversão que
o Zoológico proporciona", afir-
mou Valdery Junior, presi-
dente da Agetul.

A Agetul informou, ain-
da, que o Zoológico de Goiâ-
nia funcionaria seguindo as
medidas de biossegurança
por conta da pandemia do
novo coronavírus e as mu-
danças estabelecidas pelo de-
creto nº 4.018 que permitem
ao Zoológico receber até 50%
da sua capacidade de público,
já que o Parque tem capaci-
dade para receber até 10 mil

pessoas. No feriado, as en-
tradas no Parque tiveram o
valor de R$ 5 a inteira e de R$
2,50 a meia entrada.

Mutirama
Já no caso do Mutirama,

que tem entrada gratuita, tam-
bém estava previsto o funcio-
namento com as medidas em
obediênciasanitária preventi-
vas contra ocoronavírus e das

mudanças estabelecidas pelo
decreto nº 4.018, que permitem
ao Mutirama receber até 50%
da sua capacidade de público.
Segundo o presidente da Age-
tul, Valdery Junior, a força - ta-
refa para a data, contou com o
apoio dos servidores e per-
missionários do Parque.

Em nota, a Agetul infor-
mou que os servidores do Par-
que Mutirama orientaram à

população para que o distan-
ciamento de pelo menos um
metro e uso de máscara fosse
mantido. Além disso, também
afirmou que foi disponibili-
zado em todo o parque, álcool
em gel, além de, na entra-
da,reforço no controle com a
rotatividade de pessoas, já
que são permitidas no parque
até 3 mil visitantes. 

Balanço 
Segundo balanço divulgado

pela Agetul, somente ontem
(12), no Mutirama passaram
pelo parque de forma rotativa
mais de 10 mil pessoas.

"Tivemos um controle ri-
goroso de acesso com limite
de 50% da capacidade nos
dois parques. No Mutirama,
quando atingimos o limite em
três mil pessoas, apenas en-
traram visitantes quando par-
te desse número deixou o lo-
cal", explicou o presidente da
Agetul, Valdery Junior.

Já no Parque Zoológico, a
Agetul contabilizou 5.317 visi-
tantes, também de forma ro-
tativa. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)

Mutirama e Zoológico registram aglomeração
FILAS

Muita gente aproveitou o feriado para realizar uma programação diferente e acessível

Maiara Dal Bosco

A Prefeitura de Goiânia pla-
neja inaugurar o Trecho II do
BRT Norte-Sul.O corredor de
ônibus semelhante a um metrô
que liga o Terminal Recanto do
Bosque, na região Noroeste da
Capital, ao Terminal Isidória,
na região Sul, será liberado
no próximo dia 24, quando o
município completa 88 anos.
Anunciada como a maior
obra de mobilidade urbana
da história de Goiâna, o BRT-
Norte Sul, a inauguração do
Trecho II divide opiniões.
Para compreender melhor o
cenário da liberação do tre-
cho do BRT Norte-Sul na Ca-
pital, a reportagem de O Hoje
conversou com especialistas
sobre o assunto. 

O especialista em Trânsito
e Transporte, Marcos Rothen,
vê com decepção a oferta do
trecho ao usuário. “São seis
ônibus em um percurso pe-
queno. Será uma obra que está
há tantos anos em execução,
começando por um pedaci-

nho. O BRT deveria ter sido
construído primeiro nos luga-
res em que há mais demanda
na Capital, ou seja, nos bairros
mais habitados. Além disso, o
investimento é alto e o retorno
será mínimo. Exemplo disso é
a estação na Praça do Traba-
lhador que é enorme e ainda
não sabemos de que forma
será utilizada”, afirmou. 

Na avaliação de Marcos, a
inauguração do trecho neste
mês não ajudará nem um pou-
co a questão do transporte na
Capital. “São poucos ônibus.
Talvez a mudança seja até
pior para os passageiros atuais
com relação ao que era antes,
porque diminui a oferta [dos
ônibus]existentes. Então, é
preciso verificar se será mais
rápido de fato, e se a espera
não vai ser grande. Além dis-
so, é uma obra que somente
terá sucesso no que se propõe

daqui há 40, 50 anos, já que na
região em que está sendo rea-
lizada, não há demanda. Hoje,
o crescimento de Goiânia não
se dá naquela região ”, exem-
plificou Marcos. 

Falta de planejamento
Marcos Rothen elenca, ain-

da, que o principal problema
do transporte goianiense é a
falta de planejamento. “Goiâ-
nia precisa ter projetos orde-
nados. As obras têm que ser
feitas com mais cuidado, mais
técnica. Falta controle, orga-
nização. Não há justificativa
para a Capital ainda não saber
planejar”, apontou. 

Ressalvas 
Já Antenor Pinheiro, geó-

grafo e especialista em Mobi-
lidade Urbana, destacar que
apesar da entrega da emprei-
tada está atrasada, vê de for-
ma positiva a inauguração do

trecho. “Qualquer sistema de
BRT, em qualquer cidade do
mundo, é qualidade e otimi-
zação dos transportes. Se vai
entregar uma parte, que seja
operacionalizado da melhor
forma possível. E que seja im-
plantando da forma como foi
planejado”, afirmou. 

Segundo Antenor, é ne-
cessário que haja monitora-
mento e que sejam realizados
ajustes. “Não é de hoje para
amanhã que teremos respos-
tas, mas a tendência é sempre
qualificar”, apontou. Para ele,
contudo, o que falta desde o
início é uma ciclovia. “O sis-
tema [BRT-Norte Sul] poderia
ter uma ciclovia agregada.
Faltou ter aproveitado uns
três metros da calha do BRT
para oferecer a opção da bi-
cicleta. Além disso, outro pon-
to é que esperamos que as
calçadas sejam adequadas

em obediência ao que manda
a legislação no que se refere
à acessibilidade”, destacou. 

Entretanto, mesmo com a
entrega do trecho, Antenor
Pinheiro destaca ainda que a
gestão é, hoje, o principal de-
safio quando falamos de trans-
porte na Capital. “Não temos
mais como sustentar o atual
sistema com base, apenas, na
tarifa, como é feito hoje. Temos
tecnologia, infraestrutura, le-
gislação favorável. O que pre-
cisamos é de decisão política e
de vontade de resolver o pro-
blema”, apontou. 

BRT Norte-Sul 
De acordo com a Prefeitura

de Goiânia, o trecho do BRT
Norte-Sul tem quase 22 km de
extensão totalmente exclusivos
para a via entre o Recanto do
Bosque até o Terminal Isidória.
Quando entrar em operação, a
estimativa é de que o BRT Nor-
te-Sul beneficiará mais de 150
mil passageiros que trafegam
entre as regiões. (Especial
para O Hoje)

Previsão é que primeira fase seja inaugurada no
aniversário da Capital, 24 de outubro

Anunciada como a maior obra de mobilidade urbana da história de Goiânia, o BRT- Norte Sul, no Trecho II, divide opiniões  

Início parcial do BRT é visto
com receio por especialistas
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Um painel de especialis-
tas do regulador de medica-
mentos da Índia recomen-
dou o uso emergencial da
vacina anticovid Covaxin
em pacientes na faixa etária
de 2 a 18 anos nesta terça-fei-
ra (12/10). Com isso, o imu-
nizante da farmacêutica
Bharat Biotech se tornou a
primeira vacina na Índia a
obter a aprovação para uso
em crianças abaixo de 12
anos, num momento em que
a segunda nação mais po-
pulosa do mundo expande
sua campanha de vacina-
ção contra o coronavírus
para incluir crianças.

Os dados da Bharat Bio-
tech de testes clínicos da
Covaxin na citada faixa etá-
ria "foram completamente
revisados pelo comitê de
especialistas do Departa-
mento Central de Controle
de Padrões de Medicamen-
tos e [eles] forneceram suas
recomendações positivas",
comunicou a farmacêutica
em um comunicado, no en-
tanto, sem compartilhar os
dados de eficácia e segu-
rança em crianças.

A farmacêutica indiana
iniciou um teste da Covaxin
em crianças em junho, após
uma segunda onda devas-
tadora de covid-19 impul-
sionada pela variante delta
ter extrapolado o sistema

de saúde da Índia.
A Covaxin é a segunda

vacina na Índia a obter a
aprovação para a aplicação
em menores de 18 anos – a
primeira foi o imunizante
da Zydus Cadila, embora
apenas para crianças a par-
tir de 12 anos.

Duas outras empresas –
Serum Institute of India e a
farmacêutica Biological E. –
também receberam a per-
missão para testar seus
imunizantes em crianças. A
triagem da Serum envolve
crianças de 7 a 11 anos e
conta com a aplicação da
vacina anticovid da em-
presa americana de biotec-
nologia Novavax, enquanto
a Biological E. recebeu per-
missão para iniciar estu-
dos de estágio intermediá-
rio de sua vacina em crian-
ças acima de 5 anos.

Índia imunizou 29%
dos adultos elegíveis

A Índia imunizou total-
mente cerca de 29% de cer-
ca de 944 milhões de adul-
tos elegíveis, de acordo
com dados do próprio go-
verno indiano. O país pos-
sui uma população de qua-
se 1,4 bilhão de pessoas. A
vacinação indiana con-
templou a administração
de mais de 110 milhões de
doses da Covaxin.

Índia aprova uso
emergencial da
Covaxin em crianças

A Organização Mundial
da Saúde e cerca de três quar-
tos dos profissionais de Saú-
de do mundo pediram an-
teontem (11) que os governos
adotem mais ações pelo clima
na conferência global climá-
tica COP26, apontando que
isso pode salvar milhões de
vidas ao ano.

O relatório da agência sani-
tária da ONU sobre mudanças
climáticas e os pedidos da área
por ações transformadoras em
todos os setores, incluindo ener-
gia, transporte e finanças, apon-
ta que os benefícios de ações
ambiciosas em relação ao clima
superam de longe seus custos.
"A queima de combustíveis fós-
seis está nos matando. As mu-
danças climáticas são a princi-
pal ameaça de saúde que a hu-
manidade enfrenta", afirmou a
OMS.

A OMS disse anteriormente
que cerca de 13,7 milhões de
mortes por ano, ou cerca de
24,3% do total global, aconte-
ceram por conta de riscos am-

bientais como a poluição do ar
e a exposição a químicos.

Não está claro exatamente
quantos dessas mortes estão di-
retamente ligados às mudanças
climáticas, embora a diretora
de Saúde Pública e Meio Am-
biente da OMS, Maria Neira, te-
nha dito que cerca de 80% das
mortes por conta da poluição
do ar poderiam ter sido pre-

venidas se suas orientações
fossem cumpridas.

As mudanças climáticas
também impulsionam algu-
mas doenças infecciosas
como a dengue e a malária,
causando mortes em algu-
mas das regiões mais pobres
do planeta, segundo Diarmid
Campbell-Lendrum, diretor
da unidade de Mudanças Cli-

máticas da OMS.
"Nossa saúde não é nego-

ciável: estamos indo para ne-
gociações sobre o clima, es-
tamos negociando muitas coi-
sas, mas a vida de uma só
criança, seja ela perdida para
a poluição do ar ou para as
mudanças climáticas, não é
algo que deveria estar na
mesa", disse. (ABr)

Cerca de 24,3%
de mortes
aconteceram 
por conta 
de riscos
ambientais

Ações para o clima na COP26 podem
salvar milhões de vidas, diz OMS

O sobrevivente do Holo-
causto Eddie Jaku, que no ano
passado publicou seu livro de
memórias O Homem Mais Fe-
liz do Mundo, morreu nesta
terça-feira (12/10), em Syd-
ney, aos 101 anos.

O judeu alemão radicado na
Austrália sobreviveu à famige-
rada "Noite de Cristais" de 1938,
ao encarceramento nos campos
de concentração de Buchen-
wald e Auschwitz, foi poupado
pelo "Anjo da Morte" Josef Men-
gele e resistiu à "Marcha da
Morte" no inverno de 1945.

O comunicado da morte de
Jaku foi emitido pelo diretor-
executivo do Conselho Judaico
do estado de Nova Gales do Sul,
Darren Bark. "Eddie Jaku foi
um farol de luz e esperança
não apenas para a nossa co-
munidade, mas para o mundo.
Ele sempre será lembrado pela
alegria que o seguiu e por sua
resistência constante diante
das adversidades."

O primeiro-ministro aus-

traliano Scott Morrison tam-
bém prestou homenagens e
enalteceu a decisão de Jaku
de "tornar sua vida um teste-
munho de como a esperança e
o amor podem triunfar sobre o
desespero e o ódio". Morrison
acrescentou: "Ele fará muita
falta, especialmente para nos-
sa comunidade judaica. Ele foi
uma inspiração e uma alegria."

O tesoureiro e líder do par-
tido liberal australiano, Josh
Frydenberg, cuja mãe judia-
húngara também sobreviveu
ao Holocausto e chegou à Aus-
trália em 1950 como uma crian-
ça apátrida, afirmou que "a
Austrália perdeu um gigante".

Em sua biografia O Homem
Mais Feliz do Mundo, que foi
lançado poucos meses depois
de ter completado 100 anos
de vida, Jaku conta sua traje-
tória e os obstáculos que teve
que encarar na vida.

"Vivi por um século e sei o
que é encarar o mal de frente.
Vi o pior da humanidade, os

horrores dos campos de exter-
mínio, os esforços nazistas para
exterminar minha vida e as vi-
das de todo o meu povo. Mas
agora me considero o homem
mais feliz da Terra", disse.

Jaku nasceu Abraham Ja-
kubowiez em abril de 1920
na cidade alemã de Leipzig.
Seus pais e muitos de sua fa-
mília não sobreviveram à
Segunda Guerra.

Ele foi expulso da escola
em 1933 aos 13 anos porque
era judeu, mas conseguiu ter-
minar o ensino médio em ou-
tra cidade sob um pseudônimo
em 1938 com um diploma em
engenharia de precisão. Jaku
afirmou posteriormente que
sua qualificação o poupou das
câmaras de gás nos anos sub-
sequentes porque ele traba-
lhou como mão de obra escra-
va para os nazistas.

Jaku deixa sua esposa
com quem foi casado 75
anos, dois filhos, quatro ne-
tos e cinco bisnetos.

Sobrevivente do Holocausto
Eddie Jaku morre aos 101 anos

"Eddie Jaku foi um farol de luz e esperança” disse o diretor-executivo do Conselho Judaico, Darren Bark

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reco-
mendou que pessoas com mais de 60 anos que rece-
beram vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pelos
laboratórios chineses Sinovac, fabricante da Coro-
navac, e Sinopharm, ambas baseadas em vírus inati-
vados, recebam uma dose de reforço.

EXPRESSA

As mudanças

climáticas também

impulsionam

algumas doenças

infecciosas como a

dengue e a malária
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Lanna Oliveira

Em 2007 a revista Rolling Stone
Brasil reuniu 60 especialistas, entre
eles estudiosos, produtores e jorna-
listas que elegeram o álbum 'Acabou
Chorare' dos Novos Baianos, o maior
disco brasileiro de todos os tempos.
Inegavelmente uma das influências
mais vivas na música nacional, a mú-
sica ‘Preta Pretinha’, parte do disco
épico, ganha homenagem da cantora
Zabelê com a colaboração de Carli-
nhos Brown. Ela traz uma nova rou-
pagem para o clássico, que vem acom-
panhado de um videoclipe postado na
sua página oficial do YouTube.

Presente no álbum ‘Acabou Cho-
rare’ de 1972, a música ‘Preta Preti-
nha’ de Moraes Moreira e Luiz Gal-
vão é o maior sucesso comercial do
conjunto Novos Baianos. Escolher
essa canção como a primeira de tra-
balho do seu terceiro álbum solo, ain-
da sem nome divulgado, foi a forma
como Zabelê quis homenagear o gru-
po tropicalista, no qual seus pais fo-
ram integrantes, os renomados mú-
sicos Baby do Brasil e Pepeu Gomes.
"Pra mim está sendo uma grande
honra e realização gravar ‘Preta pre-
tinha’, além de ser uma grande res-
ponsabilidade", relata a cantora.

Com intenção de aproximar a
obra da sua personalidade, trazendo
de volta elementos pop do SNZ, girl
band que a lançou para o mercado
em 1997, junto com suas irmãs Sarah
Sheeva e Nãna Shara, a cantora con-
vidou Carlinhos Brown para o due-
to. "Eu sabia que ele teria o mesmo
sentimento e amor que eu tive em
cantar. Nós não conseguimos nos en-
contrar em estúdio por causa da
pandemia, mas nos encontramos
para gravar o videoclipe. A gente
conseguiu criar uma sinergia musi-
cal muito boa”, comemora Zabelê.

Após o convite de participar da
canção, Brown afirma ter buscado
modos de também ressignificar a
obra, oferecendo novos caminhos.
"Muito bom fazer parte de tudo isso.
Estar atento a tudo que traz e re-
memora os Novos Baianos é uma for-
ma de me renovar. Agora essa re-
novação vem através de Zabelê, que

para comemorar todo esse movi-
mento da nossa história musical e
seu berço ancestral com Pepeu e
Baby, gravou ‘Preta Pretinha’ e me
chamou pra cantar junto. Um convite
inegável e que muito me honra",
declara o músico.

Nova roupagem
Zabelê escolheu o produtor e di-

retor artístico Wagner Fulco, que já
produziu diversos nomes como Elton
John, Alanis Morissette, Bob Dylan,
Guns N’ Roses, Ricky Martin, Lucia-

no Pavarotti, Snoop Dog, entre outros
artistas. Radicado há mais de 20
anos nos Estados Unidos, Fulco tam-
bém é o produtor do novo álbum da
cantora e adorou a ideia de trazer
um som mais pop para o projeto.
"Pessoalmente, eu realmente gosta-
va do lado eletrônico e dançante da
época em que ela cantava no grupo
SNZ, por isso sugeri essa nova rou-
pagem”, afirma o produtor.

O processo de gravação do video-
clipe contou com a direção remota de
Felipe Bretas, que estava em Londres

durante as filmagens, mas afirma
que o desafio foi superado com su-
cesso. "Quando recebi o convite da Za-
belê, aceitei com o maior prazer,
pois ‘Preta Pretinha’ sempre fez par-
te da minha vida. Embora um pouco
atípica, a criação do projeto contou
com a ajuda da tecnologia para nos
comunicarmos e deu muito certo. A
estética resultou em um material au-
diovisual retrô, elegante, charmoso,
minimalista, mas com riqueza de de-
talhes", relata o diretor.

Em sua versão original, ‘Preta
Pretinha’ é cantada pelo músico Mo-
raes Moreira, que faleceu no ano
passado. Para encerrar os créditos fi-
nais do videoclipe, a memória do
cantor é celebrada com uma mensa-
gem especial e caricatura feita espe-
cialmente para o projeto audiovi-
sual. "As pessoas descobriram muitas
coisas através do som dos Novos
Baianos. Eles tinham um misto de
MPB, bossa nova através do João Gil-
berto, junto com o rock. Ou seja, era
a guitarra do meu pai com o violão do
Moraes. Uma verdadeira salada mu-
sical brasileira", avalia Zabelê.

A responsabilidade de repensar
um dos maiores clássicos da MPB re-
presenta para Zabelê "uma oportuni-
dade de levar a mensagem de que nós
precisamos lembrar sempre da nossa
história, das nossas raízes, da nossa
formação. Estar sempre lembrando,
isso é muito importante para nosso
Brasil na formação de novas gerações.
Para que certos movimentos não mor-
ram e para que nós possamos evoluir
por meio deles, através do som, das
músicas, dos ritmos". O novo álbum
está previsto para ser lançado ainda
para este ano. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Essência

Um clássico 
com nova roupagem

A cantora Zabelê, em parceria com Carli-
nhos Brown, regrava a música ‘Preta

Pretinha’ da banda Novos Baianos

Zabelê diz estar

muito grata por

homenagear os pais

enquanto conta sua

história musical
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Malhação - sonhos
Nat lê o dossiê contra Hei-

deguer e Lobão. Lobão sur-
preende Nat, quebra seu lap-
top e afirma que irá destruí-la.
Karina pede permissão a Lo-
bão para dormir na casa de
Pedro. João e Bianca come-
moram a exibição do comer-
cial do menino. Gael avisa a
Duca que Nat o procurou e es-
tava transtornada. Lobão e
Luiz encontram um bilhete de
despedida que Nat escreveu
para Karina. João beija Bianca.
João é reconhecido na rua por
seu comercial e Bianca sente
ciúmes. Duca e Karina encon-
tram o bilhete de Nat.

nos Tempos do imperador
Samuel acode Pilar e acusa

Borges. Dolores tem um pres-
sentimento. Teresa insinua a
Pedro sobre Dumas e Luísa. A
Madre avisa a Samuel sobre o
estado de Pilar, e Guebo con-
forta o amigo. Tonico impede
Dolores de visitar Pilar no hos-
pital. Zayla questiona Samuel
sobre seus sentimentos por Pi-
lar. Lota afirma que só abrirá
mão das múmias caso se tor-
ne baronesa. A cirurgia de Pi-
lar termina, e Samuel se de-
clara para a moça. Madame
Lambert se preocupa com
Zayla. Samuel confessa a Zay-
la que ama Pilar.

Gênesis
Teruel deixa Asenate fora

de si. Sheshi acha uma caixa
misteriosa. Neferíades simula
inocência na frente de Potifar.
O faraó enfrenta uma situação
incômoda. Potifar descobre
algo. José desvenda os so-
nhos de Shareder e Atarum.
José fica sabendo de uma no-
tícia ao ver Abumani. Atarum
fica sabendo que lhe engana-
ram. O faraó arranca a más-
cara de Atarum. Adja é usada
como bode expiatório. O faraó
sonha com enigma. Adurrá
age de forma violenta com
Asenate. O faraó convoca José
para desvendar sonho.

Coração indomável
Morais promete a Maricruz

que não fará objeções a sua
luta para proteger a sua fa-
zenda. Simone diz a Ofélia e
Otávio que não está mais ven-
do nada, ele a esposa ao mé-
dico. Rivera diz a Santa que é
provável que em suas andan-
ças pela fazenda, Maricruz
acabe descobrindo os roubos
de José Antônio. Miguel diz a
Ofélia que a cegueira de Si-
mone é sim psicológica. O of-
talmologista diz a Otávio que
as dores que Simone sentia na
cabeça podem ter afetado o
nervo óptico e que o dado
pode ser irreversível.

império
Enrico e Beatriz comuni-

cam a Cláudio que ele terá
alta do hospital. Elivaldo, Tua-
ne e Cristina estranham a au-
sência de Cora. Todos esperam
Xana se arrumar para ir para o
sambódromo. Xênia manda
Pietro seguir Juliane. Daniele
tenta intimidar José Pedro e
depois encontra a fantasia de
Maurílio. Magnólia e Severo se
surpreendem com o camarote
no sambódromo. Cláudio vol-
ta para casa com a família. Car-
mem ouve Helena falar com
Salvador sobre uma exposi-
ção. Começa o desfile da Uni-
dos de Santa Teresa.

RESUMO
t

DE NOVELAS

Ao todo serão selecionadas duas obras de literatura infantil

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

NOTA AO LEITOR
t

Criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa lança prosa voltada ao público infantil

LIVRARIA
t

Celebrado mundialmente
como desenhista e criador
da Turma da Mônica, Mau-
ricio de Sousa lançará em
outubro, mês de seu aniver-
sário, um novo livro: Sou
um rio. Trata-se de uma obra
em prosa voltada ao público
infantil e sua família. Nela, o
grande autor conta a história
de um rio, desde o seu nas-
cimento. Enquanto vai cres-
cendo e ganhando corpo, o
curso d’água atravessa ci-
dades e se vê ameaçado por
produtos químicos, esgotos
clandestinos, lixo e outros
venenos.

Com uma linguagem poé-
tica e tocante, Sou um rio fala
às crianças sobre a beleza das
nossas águas, sobre a im-
portância dos nossos recur-
sos naturais e sobre a ur-
gência de preservá-los. A
obra tem edição em capa
dura e conta com as delica-
das ilustrações de Mauro
Souza, editor de arte da Mau-
ricio de Sousa Produções.  

Ao escrever o livro, Mau-
ricio revisitou memórias de
sua infância, lembrando-se
da época em que vivia em
Mogi das Cruzes e brincava
às margens de um Tietê ain-
da limpo. “O que aconteceu
com o Tietê aconteceu tam-
bém com muitos outros rios
Brasil afora. O livro retrata
todos os rios do mundo”, res-
salta. “Eu sou amigo do rio e
quero ajudar na manutenção
de sua transparência.”

No prefácio que preparou
para a edição, Gabriela Ya-
maguchi, diretora do WWF-
Brasil (Fundo Mundial para

a Natureza), convida os pe-
quenos leitores a se encan-
tarem com as palavras de
Mauricio e se conectarem
com o imenso corpo d’água
do Planeta Terra. “Cuidar
dos rios é cuidar de nós mes-
mos, e juntos podemos rea-
prender que é possível viver
de um jeito diferente".

Sobre o autor 
Mauricio de Sousa iniciou

sua carreira de ilustrador na
região de Mogi das Cruzes,
perto de Santa Isabel, onde
nasceu. Aos 19 anos, mudou-
se para São Paulo e, durante
cinco anos, trabalhou no jor-
nal Folha da Manhã (atual

Folha de São Paulo), escre-
vendo reportagens policiais.
Em 1959, criou seu primeiro
personagem, o cãozinho Bidu. 

A partir daí, vieram Ce-
bolinha, Cascão, Mônica e
tantos outros. Em 1970, lan-
çou a revista Mônica. Na
edição de revistas em qua-
drinhos, depois de passar
pela Editora Abril e pela Edi-
tora Globo, assinou contrato
com a italiana Panini. Cerca
de 150 empresas nacionais e
internacionais são licencia-
das para produzir mais de
três mil itens com os perso-
nagens de Mauricio de Sou-
sa. Suas criações chegam a
cerca de 30 países.

Obra sensível e poética 
Mauricio de Sousa convida o público infantil a refletir sobre
as ameaças que enfrentam os nossos recursos hídricos

Incentivo 
à leitura
Itaú Social recebe inscrições para
edital de seleção de livros do Leia
para uma Criança 2022

Elysia Cardoso

O Itaú Social está com as
inscrições para o edital Leia
para uma Criança, que se-
lecionará os livros infantis
de literatura que farão par-
te da campanha nacional de
incentivo à leitura em 2022.
Como na última edição, o
programa selecionará ex-
clusivamente livros que re-
presentem questões dos uni-
versos culturais negros e
indígenas. Editoras de todo
o país, exceto as contem-
pladas no último edital, po-
dem submeter até cinco tí-
tulos, até às 18h do dia 29 de
outubro, pelo site: (itauso-
cial.org.br/editais). 

Serão selecionadas duas
obras: um livro de literatu-
ra indígena e um de litera-
tura negra. Os títulos de-
vem ter como foco crianças
de 0 a 6 anos de idade, ter
sido publicados ou reedita-
dos e até 50 páginas. Está
prevista a aquisição de até
dois milhões de exemplares
de cada obra selecionada.
As editoras contempladas
também devem ceder os di-
reitos para a produção de
até 15 mil livros em braile e
em formato acessível para
leitores com deficiência. 

O programa Leia para
uma Criança é realizado há
mais de 10 anos pelo Banco
Itaú e  Itaú Social. O objeti-
vo é incentivar a leitura do
adulto para e com a criança
como uma oportunidade de
fortalecimento dos víncu-
los familiares e de partici-
pação ativa na educação
desde a primeira infância.

Neste ano, o ofereci-
mento dos livros é feito
exclusivamente a crianças,
por meio de  escolas e cre-
ches públicas, bibliotecas
comunitárias, OSCs (orga-
nizações da sociedade ci-
vil), secretarias de educa-
ção e outros órgãos públi-
cos. As obras selecionadas
para esta edição, de 2021,
são ‘Enquanto o almoço
não fica pronto…’, escrito
por Sonia Rosa, com ilus-
trações de Bruna Assis Bra-

sil e edição da Zit, e “Os
olhos do jaguar”, escrito
por Yaguarê Yamã, ilus-
trações de Rosinha e edi-
ção da Jujuba. As institui-
ções podem solicitar um
kit, ou seja, os dois livros,
para cada criança atendida
ou matriculada, pelo site:
itausocial.org.br/leiapa-
raumacrianca.

Inscrição e seleção
Para realizar a inscrição

no edital, as editoras deve-
rão preencher um formu-
lário na plataforma do Itaú
Social e enviar um exem-
plar de cada livro para o en-
dereço indicado no regula-
mento, via Correios.  

A seleção ocorrerá em
seis fases e terá participação
de especialistas em literatu-
ra infantil, profissionais da
educação, representantes da
sociedade civil e profissio-
nais com reconhecido tra-
balho na literatura e na edu-
cação com enfoque étnico-
racial. A primeira etapa irá
conferir se os livros inscritos
atendem aos critérios bási-
cos de triagem: temática ele-
gível e condizente com o
foco do edital, características
literárias do texto, qualidade
visual do projeto gráfico e
das ilustrações.

Os passos seguintes serão
a avaliação por um comitê
composto por representan-
tes de cada região do Brasil,
parecer técnico de especia-
listas na área, conferência
documental, análise jurídica
de direitos autorais e homo-
logação, avaliação de grupos
focais e adequações para
compra e negociação. 

Até dez livros finalistas
seguirão para uma negocia-
ção conduzida pela área de
compras do Itaú Social, para
a qual serão consideradas: a
adequação do livro, o orça-
mento do programa, o valor
negociado e todos os subsí-
dios do processo de análise
e de seleção. Se houver em-
pate, o parecer técnico dos
especialistas será utilizado
como critério decisivo. (Es-
pecial para O Hoje) 

Caio Gallucci
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Um dos protagonistas do
Tropicalismo, Tom Zé é um
dos importantes artistas da
Música Popular Brasileira
com mais de cinco décadas
de carreira. Nesta segunda,
dia 11, o cantor, compositor
e instrumentista completa
85 anos. Um estudo do Ecad
(Escritório Central de Arre-
cadação e Distribuição) mos-
trou as canções do artista
que mais tocaram nos últi-
mos 10 anos no Brasil.

A liderança ficou com ‘Xi-
que-xique’, feita em parceria
com José Miguel Wisnik.
‘Conto de fraldas’ e ‘Augusta,
Angélica e Consolação’ se
destacaram na segunda e
terceira posições do ranking.
Com 425 canções e 447 gra-
vações cadastradas no Ecad,
Tom Zé já teve suas músicas

gravadas por outros intér-
pretes e, entre eles, estão
nomes como Gal Costa, Gil-
berto Gil e Anna Ratto.

O artista 
Nascido em 11 de outubro

de 1936, em Irará, interior da
Bahia, Tom Zé recebe rendi-
mentos em direitos autorais
pela execução pública de sua
música no Brasil e, nos últi-
mos 10 anos, mais de 60%
dos valores foram prove-

nientes do segmento de TV. O
artista é filiado à Abramus
(Associação Brasileira de Mú-
sica e Artes), uma das asso-
ciações de música que ad-
ministram o Ecad e é res-
ponsável pelos repasses ao
artista. O diretor geral da
Abramus, Roberto Mello, fa-
lou sobre o aniversariante.

"Tom Zé simboliza o que
de melhor há na música con-
temporânea. Um grande
compositor, um grande ar-
tista e, além de todas estas
qualificações, um grande ca-
ráter. Tom Zé e sua mulher
Neuza são meus amigos, o
que me coloca na margem
de suspeição de todos os
qualificativos. Parabéns,
Tom Zé. Você dignifica a ati-
vidade artística e a música
do Brasil", disse.

Tom Zé: 85 anos com 'Xique-xique' na
liderança das músicas mais tocadas

Palco virtual 
Hoje (13), às 20h, a mú-

sica volta a conduzir a pro-
gramação da série Palco Vir-
tual, do Itaú Cultural.Abrin-
do a programação, a canto-
ra e compositora Dêza  apre-
senta canções de seu álbum
autoral 'Desanuviar' e toca
pela primeira vez seu novo
single em que valoriza a
atuação de mulheres na pro-
dução artística e técnica.
Quando: quarta-feira (13).
Onde:(www.itaucultural.org.
br). Horário: 20h.

Circo Khronos
O Circo Khronos segue

em cartaz no estaciona-
mento do Shopping Cerra-
do.O espetáculo de lança-
mento está marcado para às
20h30 e contará com diver-
sas atrações inéditas e ex-
clusivas. O circo seguirá até
o dia 30 de outubro. Cada

sessão tem duração de
1h30.Além de artistas inter-
nacionais e premiados,
como o mágico de Las Vegas
e o homem laser do Cirque
du Soleil de Cancun, o pú-
blico verá palhaços, dinos-
sauros, globo da morte e es-
petáculos de dança, acro-

bacia, mágica e muito mais.
Quando: quarta-feira (13).
Onde: Avenida Anhanguera
Nº 10.790, Setor Aeroviário -
Goiânia. Horário: 20h30. 

Conversa de música 
André Abujamra é convi-

dado do Conversa de Música

da InnSaei.TV desta quarta-
feira (13). Cantor, compositor,
multi-instrumentista e ator
brasileiro, André também é
autor de mais de 70 trilhas
marcantes, como do Castelo
Rá-Tim-Bum, Carandiru e Bi-
cho de sete Cabeças, e fala
sobre seus trabalhos atuais
com Sérgio Martins. Quando:
quarta-feira (13). Onde:( In-
nSaei.TV) Horário: 19h. 

novo episódio 
A saga da série ‘Os Mos-

queteiros’ vai se aproximan-
do de seu final. A TV Brasil
mostra as emoções do oitavo
capítulo inédito da terceira
temporada nesta quarta-fei-
ra (13), às 22h30. Na trama
do episódio 'Prisioneiros de
Guerra', a paz do reino está
em jogo, a rainha Anne é de-
sacreditada e a vida de Ara-
mis fica por um triz.Quando:
quarta-feira (13). Onde: TV
Brasil. Horário: 22h30. 

Hoje (13), a cantora Dêza  apresenta canções de seu álbum autoral 

Ecad fez um levantamento sobre as obras musicais do artista
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Marina Moschen lamenta
morte da mãe e recebe
apoio de famosos

Marina Moschen lamen-
tou a morte da mãe em uma
homenagem em seu perfil no
Instagram. A causa do faleci-
mento não foi oficialmente
divulgada, mas em 2016 Elai-
ne Cristina foi diagnosticada
com Linfoma não Hodgkin,
um tipo de câncer que surge
nos gânglios linfáticos, o mes-
mo que Reynaldo Gianecchini
e Edson Celulari trataram. Ma-
rina compartilhou alguns mo-
mentos especiais ao lado dela
e um texto de agradecimento.
"Meu amor, amor da minha
vida, voa... voa livre pelos ven-
tos, pelos mares, pelas estre-
las, do seu jeito mais lindo e
único que aqui eu fico vivendo
você em mim, vivendo seu
amor, sua saudade, agrade-
cendo por você ser, para sem-
pre, minha mãe", escreveu.
Marina recebeu o apoio de
amigos nos comentários.
"Muita força, Ma. Amo você",
disse Bruna Griphao. "Te amo
mais que tudo. Estamos jun-
tas", falou Fernanda Nobre.
(Patrícia Dias, Purepeople)

Cesar Tralli assume o 'Jornal
Hoje' e avalia nova etapa
profissional

Cesar Tralli foi escolhido
para substituir Maju Couti-
nho na bancada do ‘Jornal
Hoje’. A jornalista irá para o
‘Fantástico’, no lugar de Tadeu
Schmidt, que foi anunciado
como apresentador do ‘BBB
22’, substituindo Tiago Lei-
fert. Em nota, Tralli falou sobre

o novo desafio. "Recebi com
gratidão, entusiasmo e ale-
gria esta nova etapa profis-
sional. Me sinto muito honra-
do com o desafio de ancorar
o JH. Vou me empenhar todos
os dias para contribuir com a
equipe e continuar levando ao
público muita informação de
qualidade. Abraço a missão JH
com todo meu amor e devo-
ção à profissão", afirmou. (Pa-
trícia Dias, Purepeople)

Túlio Gadêlha acompanha
Fátima Bernardes em ci-
rurgia e cita recuperação

De licença médica, Fátima
Bernardes recebeu o apoio do
namorado, Túlio Gadêlha, por
causa da pequena cirurgia que
fará no ombro. Nesta terça-fei-
ra (12), o deputado federal pu-
blicou uma foto da apresenta-
dora já no hospital e falou so-
bre o procedimento no Insta-
gram. Túlio contou que Fátima

estava reclamando de dores no
local. "Mais uma cirurgia. Mais
uma luta. Ela se queixava de
dores no ombro e movimentos
cada vez mais limitados. Fize-
mos os exames e constata-
mos que havia rompido um
tendão do manguito rotador,
que atua na mobilidade da ar-
ticulação do ombro", explicou.
Segundo Túlio, a recuperação
é a parte mais difícil. (Patrícia
Dias, Purepeople)

CELEBRIDADES

Paolla Oliveira e
Diogo Nogueira movi-
mentaram as redes so-
ciais ao serem vistos
em um cartório no Rio
no fim de semana. Nes-
ta segunda-feira (11), a
assessoria do sambista
falou sobre o status
atual do relaciona-
mento após surgirem
boatos de que o casal
assinou uma união es-
tável. Segundo a asses-
soria de imprensa do
sambista relatou ao
jornal ‘O Globo’, o can-
tor estava acompa-
nhando Paolla, que foi
resolver "questões bu-
rocráticas" de imóveis
e autenticação de do-
cumentos. "Não foi
nada de união estável
ou casamento", expli-
cou. (Nathalia Duarte,
Purepeople)

Diogo Nogueira revela status de relacionamento
com Paolla Oliveira após foto em cartório

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de muito trabalho e de re-
conhecimento profissional. Você
pode ter um dia produtivo, mas
pode ser que nada aconteça fora
da sua rotina. Dia de reflexões
positivas, em que você chega a
um processo interno que o per-
mite encontrar soluções por
meio da ajuda das pessoas.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Bom dia para ter consciência
sobre os seus planos e as suas
metas, tendo maior visibilidade
das coisas que você quer alcan-
çar e partindo para uma ação
mais concreta. É dia de receber
ajuda das pessoas, bem como
presentes e gratificações, então
promete ser um dia próspero.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Há necessidade de ter cons-
ciência dos seus limites, bastan-
te autocontrole e foco no que pre-
cisa ser feito, senão o dia pode ser
caótico e você se perderá em
agressividade. Para que você te-
nha estabilidade nas suas ações,
é importante ter autocontrole.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

As parcerias serão potencia-
lizadas, mas poderão acontecer
alguns embates. Tome cuidado
com discussões. Mantenha uma
postura de cooperação, não de
competição. Não se compare
com as pessoas nem acredite
nos rótulos que elas colocam em
você. Viva este dia no diálogo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Dia de muito trabalho, ne-
cessidade de organização e dis-
ciplina. Mantenha o foco na saú-
de, não exagere no trabalho e
não se deixe levar por emoções
negativas. Você pode estar mui-
to ativo, fazendo muitas coisas,
mas emocionalmente disperso e
não focado no aqui e agora.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Momento de agitação e de
conseguir realizar muitas coisas,
mas é preciso ter autodomínio das
emoções e manter tudo sob con-
trole para não se perder em um
monte de tarefas. Hoje é um dia
propício para parcerias e também
de bastante popularidade.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje você pode se deixar le-
var pela preguiça. A sensação é
de que está tudo bem, mas ao
mesmo tempo você não tem
motivação para agir, então tome
cuidado. O dia traz força interior.
Se você se conectar com as suas
emoções e a sua força, conse-
guirá trazer à tona ótimas ideias.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Dia em que a comunicação
está presente, então é possível
dialogar para conseguir chegar a
acordos com as pessoas à sua
volta. Não adianta ser inflexível.
É importante ceder um pouco
para que as coisas aconteçam. É
um ótimo dia para expor ideias,
comprar ou vender.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Dia pautado por uma neces-
sidade de disciplina. Tome cui-
dado com o seu dinheiro e com
as suas finanças. Não é um bom
dia para gastar em excesso. Seja
econômico e consciente do que
está gastando. Foque em realizar
poucas tarefas, porque assim
fará tudo com perfeição.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje a Lua Crescente no seu
signo traz bastante capacidade
de agir, mas é preciso ter cons-
ciência do que você realmente
quer. Dia de reflexões e você pode
se colocar à disposição dos outros.
As ações serão pautadas pela par-
ticipação das pessoas à sua volta.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia traz muitas oportu-
nidades, mas ao mesmo tempo
traz indecisões. É importante parar
um pouco e refletir para conseguir
ter mais consciência do que real-
mente você quer, pois poderá dizer
“sim” para tudo e depois perceber
que nem era o que você queria.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia traz a colaboração
das pessoas à sua volta. O traba-
lho em equipe está muito favore-
cido. O dia pede mais flexibilidade,
capacidade de reflexão e diálogo,
caso contrário você poderá en-
contrar dificuldades na convivên-
cia com as pessoas à sua volta.
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Elysia Cardoso

O uso rotineiro e concomi-
tante de quatro ou mais medi-
camentos com ou sem prescri-
ção médica caracteriza o que se
chama de polifarmácia, se-
gundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS). Esse fenôme-
no é bastante comum na po-
pulação idosa, que frequente-
mente convive com doenças
crônicas e precisa utilizar múl-
tiplos medicamentos para a
manutenção diária da saúde.

Durante a pandemia, esse
cenário ficou ainda mais preo-
cupante, já que houve uma re-
dução de 80% nas consultas
médicas no Brasil, devido ao
medo da contaminação pelo
novo coronavírus. Com muitos
remédios para tomar por dia
e sem o acompanhamento
adequado do médico, é natural
que o idoso, seus familiares e
cuidadores tenham dificulda-
de para administrar os horá-
rios e doses de cada fármaco.
Para facilitar a vida dessas
pessoas, a manipulação de
medicamentos se apresenta
como uma excelente opção. 

Segundo o farmacêutico e
diretor executivo da Associa-
ção Nacional de Farmacêuticos
Magistrais (Anfarmag), Marco
Fiaschetti, “as farmácias de
manipulação podem otimizar
a administração dos medica-

mentos, associando mais de
uma substância em uma mes-
ma formulação e facilitando a
adesão ao tratamento. Além
disso, a dose também pode
ser adequada a cada caso”.

Dessa forma, um idoso que
toma cinco comprimidos por
dia, por exemplo, pode passar
a ingerir apenas uma ou duas
cápsulas contendo todos os
princípios ativos necessários
para seu tratamento, nas do-
ses recomendadas. “Isso é pos-
sível porque a manipulação
personaliza o medicamento
de acordo com cada paciente”,
explica Fiaschetti.

Indo além, as farmácias
magistrais conseguem contri-
buir para uma maior adesão
aos tratamentos oferecendo
formas farmacêuticas mais
atraentes tanto para idosos
quanto para crianças. Entre
as mais utilizadas para os dois
públicos estão as líquidas, em
gel, comestíveis, gomas, sa-
chês, shots e até mesmo um fil-
me orodispersível – uma fita
que se dissolve em segundos
na boca. “Para escolher a me-
lhor para cada caso, é preciso
sempre levar em conta as par-
ticularidades dos fármacos”,
alerta o farmacêutico.

Orientação é
indispensável

Para ter bons resultados na
associação dos medicamentos
e na escolha da melhor forma
de apresentação do produto
manipulado, é imprescindível
contar com a orientação do
médico e do farmacêutico. “É o
médico que faz a solicitação na
prescrição, e o farmacêutico
pode sugerir ao prescritor a as-
sociação quando achar conve-
niente”, explica Fiaschetti.

Vale lembrar ainda que a
associação de medicamentos
sempre vai depender da ava-
liação farmacêutica. “Nela, le-

vamos em conta se eles apre-
sentam alguma incompatibi-
lidade entre os princípios ati-
vos, além de considerar a po-
sologia, se vão ser adminis-
trados no mesmo intervalo
de tempo ou não”, conta.

Na maioria das vezes, a
associação não só é possível,
como também contribui
para um resultado ainda
melhor. “Como reduz a ocor-
rência de erros na tomada
dos medicamentos, a ado-
ção dessa estratégia tende a
tornar o tratamento mais
efetivo”, conclui Fiaschetti.
(Especial para O Hoje) 

Manipulados
otimizam
administração de
medicamentos
para idosos e
crianças

Marco Fiaschetti é farmacêutico e diretor executivo da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais

Manutenção da saúde

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.

‘Fátima - A História de um Milagre’ relembra a história dos pequenos pastores Lúcia, Francisco e Jacinta
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Vitória Coimbra

O lettering, também conhe-
cido como a arte de desenhar
letras, é uma profissão que
tem ganhado, aos poucos, es-
paço no Brasil e nas redes so-
ciais. Paredes, canecas, qua-
dros, papéis e o que a imagi-
nação mandar vira tela para
essa arte. Os artistas se rein-
ventam e soltam sua imagina-
ção, deixando fluir ainda mais
a criatividade.

Apesar de estar deixando de
ser apenas um hobbie e se tor-
nando uma profissão do pre-
sente, a arte ainda não é valo-
rizada, assim como diversas
profissões que são expressadas
de forma artística. Muitos pro-
fissionais encontram uma cer-
ta dificuldade para fecharem
negócios, encontrarem mate-
riais apropriados, além de se-
rem criticados pelos preços
das obras.

A goiana e jornalista, Isa-
bela Lacerda, saiu do trabalho
no ramo de marketing para
poder tornar o que antes era
um hobbie em um negócio.
“Eu comecei jornalismo porque
eu gostava de escrever. Hoje eu
trabalho com lettering porque
minha paixão por palavras
cresceu tanto que agora eu as
desenho”, disse Isabela.

Tudo começou com um
simples presente de aniver-
sário para uma amiga. Então
Isabela transformou o seu Ins-
tagram pessoal em comercial
e começou produzir conteúdo
frequentemente, interagir e
criar o próprio engajamento.
Com quase 10 mil seguidores
nas redes sociais, Isabela en-
sina e dá dicas sobre a vida
criativa, além de mostrar um
pouco da sua vida pessoal
para seus seguidores. 

A artista de lettering con-
ta que o começo foi muito

frustrante, por ser muito crua
na técnica, ter aquela vonta-
de de fazer e não sair da for-
ma que planejava em sua
mente. A jovem disse que isso
se torna algo desanimador,
mas explica que para melho-
rar, é necessário praticar e
aperfeiçoar todos os dias e es-
tudar. Ela ainda brinca que
não se chega na escola, no jar-
dim e já aprende logo de cara
a escrever e a fazer cálculos
matemáticos.  

Uma das maiores inspira-
ções brasileiras para quem está
começando a se aventurar no
lettering é a arquiteta Marina

Viabone. A artista largou a sua
carreira em 2015 para poder se
dedicar e viver somente do
lettering. Começou por hob-
bie, mexendo na internet, ven-
do vídeos e indo ainda mais
fundo e hoje já trabalhou com
diversas marcas conhecidas
pelo público como Starbucks,
Posca, Bic, Zaxy, Cícero Pape-
laria e muitas outras. 

A adaptação não foi algo
que aconteceu logo no começo,
já que ela apresentou dificul-
dades para encontrar o próprio
estilo e identidade, de forma
que as pessoas baterem o olho
na arte e reconhecerem que foi

ela quem fez. “É muito gostoso
trabalhar com algo gostoso,
mas ao mesmo tempo é muito
cansativo porque, às vezes, a
minha vida pessoal se mistura
com o trabalho (...)”, afirmou a
profissional. Ela conta que vá-
rias vezes passou pela sua ca-
beça em desistir, chegando a se
perguntar se havia tomado a
decisão certa ou se não seria
uma moda que passaria e não
conseguisse se manter finan-
ceiramente. 

Atualmente, Marina possui
mais de 280 mil seguidores
nas redes sociais, onde com-
partilha suas artes, ensina todo
o processo criativo e o alfabe-
to – tanto com a caneta pincel
quanto o faux calligraphy – e
testando materiais.

Não existe idade nem mo-
mento para se aventurar na
arte de desenhar letras. A uni-
versitária Laura Nunes come-
çou a fazer lettering para poder
aliviar a tensão dos vestibula-
res e, pouco tempo depois, se
tornou em uma profissão. Com
quase 4 mil seguidores, a goia-
na posta suas artes digitais e
manuais, além de dicas para
quem deseja começar neste
mundo. Para ela, o essencial

para começar é lápis e papel,
até para fazer uma arte digital,
a base para a arte é no papel.  

Ela conta que começou
criando, pegando palavras e
inspirações na plataforma Pin-
terest, sem saber o que era e o
que estava fazendo. Laura diz
que teve muita dificuldade na
estabilidade do seu traço, “(...)
pra mim estava bom, não ti-
nha noção, agora eu vejo o
quanto não tinha forma e da-
qui a um tempo eu posso ver
e achar no que eu estou er-
rando”. A universitária vai
além do que se vê nas publi-
cações de perfis voltados para
artes, indo desde canetas de
ponta pincel até uma simples
tinta guache diluída em água. 

Considerado a profissão do
momento, o lettering não é
apenas um movimento artís-
tico de expressão. Ele funcio-
na como atividade terapêutica,
ajuda a controlar a ansiedade,
ensina a ter maior concentra-
ção, foco e criatividade. O que
não falta são cursos e vídeos
na internet para poder come-
çar a se aventurar nesse mun-
do e poder tornar um hobbie
em uma profissão. (Especial
para O Hoje)

Desenhar letras e
palavras conquis-
tou adeptos mundo
afora e passou de
um simples hobbie
para uma profissão
da atualidade que
ajuda, até mesmo,
como atividade te-
rapêutica

Lettering é atividade profissional
e hobbie para aliviar tensão

Os artistas se
reinventam e
soltam sua
imaginação,
deixando fluir
ainda mais a
criatividade

ohoje.com
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