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Há 4 semanas,
173 municípios
sem mortes
por Covid-19
Avanço da vacinação zerou os
óbitos por Covid-19 em mais da
metade dos municípíos goianos.
As taxas de internação em UTItambém registrou queda. Nesta
semana, nos hospitais sob gestão
estadual, a taxa de ocupação
dos leitos de UTI era de 47%.
Cidades 10

RicaRdo ViVEiRos

a solidariedade do
povo brasileiro
assimilou a cPMF
Opinião 3
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1,32 milhão de goianos
permanecem em
trabalhos informais
Estado manteve média de 40,6% no segundo semestre
Quase metade da população trabalhadora do estado
tem empregos informais, aponta dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informalidade impacta negativamente o Estado, ten-

do em vista que a arrecadação de impostos e tributos diretos não é feita. Cenário de informalidade
é sentido em todo o país, que registrou 40,6% de
trabalhadores nessa situação. Cidades 11

Jota Eurípedes

RRF pode gerar
economia de
R$ 3 bilhões
Previsão de economia com o
Regime de Recuperação Fiscal
(TRRF) foi dada pela secretária
de Economia Cristiane Schmidt
em prestação de contas. Valor
deve ser economizado até 2034,
diante do acordo do governo estadual com a União.
Política 2

Cruz desconversa
sobre conclusão
da Botafogo
As obras que envolvem o complexo viário da Marginal Botafogo caminham a passos largos
rumo ao seu primeiro ano de
atraso. Prefeito Rogério Cruz disse que “não há como se falar em
prazo”, ao se referir a entrega da
obra ainda este ano. Política 5

Preço do pão frânces
assusta consumidor

Do pão frânces ao quilo da carne de frango, o consumidor
sente no bolso as compras em mercados diante da inflação
e alta dos produtos. A variação de um dos produtos mais consumidos no café da manhã foi de 166,94%. Cidades 9

Consultas com
oftalmologista
têm queda de 35%

Alternativas
para reverter
o desemprego

3,7 milhões de consultas deixaram de ser realizadas em
2020, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Cidades 11

A pandemia desabou sobre o
Brasil e osbrasileiros na sequência de uma recessão,entre
2014 e 2016, e três anos de crescimentoirrelevante. Economia 4

Cristiane Schmidt faz
crítica a Bolsonaro sobre
preço dos combustíveis

Jovem do Atlético
sofre duas
paradas cardíacas

Xadrez 2

No fim do treinamento da última terça, o zagueiro Fellipe,
de 18 anos, precisou ser atendimento rapidamente para não
falecer no CT do Dragão.

Ministro adota princípio

da insignificância e
solta moradora de rua

Jurídica 10

Esportes 7

Após suspensão,
Formiga volta
à titularidade

Turismo virtual leva
cidadão a viagem
pelo Rio de Janeiro

Essência 14

Portaria dispensa

divulgação de balanços em
jornais e diários oficiais

Política 2

Retorno dos cruzeiros

terá mudanças nos
portos e navios

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Além do passaporte da vacina, o embarque
em cruzeiros deve seguir novas regras de
segurança sanitária. Portos também implementam medidas de segurança. Negócios 17

Ausência na partida diante do
Remo, o lateral-esquerdo volta
a ficar à disposição de Higo Magalhães e será titular no setor
defensivo do Vila Nova.
Esportes 8

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Cristiane Schmidt faz crítica a
Bolsonaro sobre combustíveis
Presidente já havia tentado derrubar a obrigatoriedade

Portaria dispensa

divulgação de
balanços em
jornais e diários

Empresas de capital fechado (sem ações na bolsa) que
faturem até R$ 78 milhões por ano podem publicar balanços e demais atos societários apenas pela internet. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União dispensa a divulgação em jornais e diários oficiais de grande circulação.
Os documentos podem ser publicados na Central de
Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), de graça. Assinada no último dia 7, mas publicada
apenas hoje no Diário Oficial, a portaria regulamenta a
lei complementar que criou o Marco Legal das Startups,
sancionada em junho.
Desenvolvida pelo Ministério da Economia o Sped
permite a publicação de documentos com assinatura
eletrônica por companhias que usam certificado digital,
chave criptografada obrigatória para todas as pessoas
jurídicas. O sistema garante a autenticidade dos atos,
indicando a data de publicação e o fato de que o documento não foi alterado.
O faturamento de até R$ 78 milhões engloba pequenas
e médias empresas. Além dos balanços, os documentos que
podem ser publicados no Sped são relatórios de auditoria,
atas ou quaisquer outros atos societários exigidos pela Lei
das Sociedades Anônimas.
Em nota, o Ministério da Economia informou que
a medida reduz significativamente o custo para as
empresas de menor porte, aumentando a competitividade dos negócios.

Como não poderia ser diferente, como
algo inevitável, após embates entre governistas e deputados da oposição, por conta da
alíquota de ICMS sobre combustíveis, a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, foi
questionada se o Estado poderia abrir mão de
sua margem de arrecadação para reduzir a alíquota. Em audiência, ontem, na Alego, ela, que é
próxima do ministro
da Economia, Paulo
Guedes, passou a batata quente o governo federal. Sem citar
o presidente Jair
Bolsonaro, sustentou que “a retórica que estão
querendo é colocar o problema
no colo dos governadores”. Garantiu
que o governador Ronaldo Caiado não aumentou o ICMS sobre
os combustíveis.

Resposta

Sobre o alerta do conselheiro do TCE, Celmar
Rech, de possibilidade de não aplicar índices
constitucionais em Saúde e Educação, em 2021,
Cristiane Schmidt disse que o perigo é zero de
não os cumprir.

Meio de campo

O PTC do deputado Cláudio Meirelles entrou
em campo pelo passe de Gustavo Mendanha
(sem partido), tanto que tem sido anfitrião do
prefeito em municípios de sua base eleitoral.

Pelo interior

xadrez@ohoje.com.br

Isolado

Presidente licenciado do PSDB, José Eliton segue ex-presidentes da legenda em
Goiás em apoio ao governador Eduardo
Leite (RS), nas prévias, embora Marconi
Perillo ainda não tenha tomado partido.
Joao Doria está na disputa por candidatura presidencial.

Fora do MDB

Menos de seis meses após trocar o PP pelo
MDB, para tentar voltar à Câmara dos Deputados, Heuler Cruvinel, que tem base eleitoral em Rio verde, vai deixar o partido de Daniel Vilela e deve acompanhar Gustavo Mendanha em eventual projeto para 2022.

Contra PEC

De forma oficial, os Ministério Público estadual e federal, e o Ministério Público do Trabalho se colocam contra a chamada PEC da
Vingança, que confere mais poder ao Congresso Nacional na formatação do CNMP e dá
a este órgão a prerrogativa de revisar atuações próprias dos cargos do MP.

Compra de voto

A TRE quer o imediato afastamento do
presidente da Câmara de Paranaiguara,
Marco Arthur Cruz (PSC), por captação ilícita de dinheiro na campanha, e que seja
empossado ao suplente.

Mais assessor

Em votação durante sessão que durou
poucos minutos, a Câmara de Goiânia aprovou ontem resolução que aumenta cargos
de assessor, com salários entre R$ 8.800,00
e R$ 1.800,00. A verba de gabinete pode chegar a R$ 78 mil mensais, com até 25 servidores comissionados.

CURTAS

Sob a relatoria do deputado Wagner Neto
(Pros), a Comissão de Finanças da Alego quer realizar dez audiências regionais para discutir o orçamento do Estado de 2022. Seis cidades já estão confirmadas.

t

2 Presidente da Comissão de Educação

da Câmara de Goiânia, Aava Santiago
(PSDB) vai homenagear professores que
enfrentaram desafios na pandemia,
nesta sexta-feira, 15.

RRF deve gerar R$ 3 bilhões de
economia para Goiás, diz secretária
Secretária disse que Goiás ainda não
tem como renunciar ao RRF porque,
apesar do superávit, a situação não
está totalmente solidificada
A secretária de Economia,
Cristiane Schmidt, disse que o
Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) deve gerar uma economia de R$ 3,4 bilhões. A explicação foi dada durante audiência pública promovida
pela Comissão de Finanças,
onde apresentou as contas do
Governo Estadual referentes ao
segundo quadrimestre de 2021.
De acordo com a secretária,
as contas do Estado foram afetadas neste ano por uma conjuntura macroeconômica difícil, onde a inflação resvala tanto nas receitas como nas despesas do Estado. “A previsão
para o IPCA deste ano está
muito acima da meta para inflação prevista pelo Banco Central, de 3,75%. A gente deve
chegar a 8,5%”, afirmou.
Cristiane ressalta que conseguiu, junto aos deputados
federais goianos, fazer uma
renegociação de contrato com
a União da Lei nº 8.727, cujo indexador era o IGPM mais 7%.
“Conseguimos reduzir para
IPCA mais 4%. Isso representa
um ganho para o Estado que
precisa sempre ser lembrado.
Até 2034, essa redução representa aproximadamente 3,4

bilhões de reais em valores
presentes”, salientou.
Cristiane explicou, também, que Goiás ainda não
tem como renunciar ao Regime de Recuperação Fiscal porque, apesar do superávit nas
contas do Estado, a situação
não está totalmente solidificada. “Ainda estamos acabando de reestruturar a Casa.
A receita não é real porque tivemos os efeitos da pandemia
e o Refis”, salientou.

ICMS não é responsável
pelo aumento do
combustível

A secretária de Economia
ressaltou que o Governo tenta, ao mesmo tempo, valorizar o servidor e atender às
demandas dos 7,2 milhões de
goianos. “Se temos uma incerteza enorme em relação
às receitas do próximo ano,
é preciso agir com cautela.
Todos os servidores terão
promoções e progressões.
Mas não haverá data-base.
Temos um teto de gastos a
cumprir. Caso contrário, teremos uma multa, o que será
muito ruim para toda a sociedade”, assinalou.

Secretária prestou
contas à Comissão
de Finanças da
Assembleia
Legislativa de Goiás

Cristiane afirmou, ainda,
que quem decide é o governador Ronaldo Caiado (DEM),
mas que a equipe econômica
trabalha com a permanência
da atual alíquota do ICMS dos
combustíveis, uma vez que
ela não seria a responsável
pelo atual aumento no valor
cobrado ao consumidor. “O
petróleo está em alta. O dólar
está muito acima do valor
que os economistas consideram razoável. Então, não há
como os aumentos não che-

garem ao consumidor. Os estados não estão mexendo nas
suas alíquotas. As nossas são
as mesmas há anos, como a da
gasolina, que é a mesma desde 2016. Os preços da energia
estão altos em todo o mundo,
mas estão querendo colocar a
responsabilidade desse problema no colo do Governador.
Se diminuirmos qualquer tipo
de tributação, vamos demorar
mais tempo para realizar concursos e levar benefícios para
a sociedade”, afirmou.
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A luta corporal
Ricardo Viveiros
A rigor, 1996 foi o primeiro ano de vigência da
então nova moeda, o Real, implantada dois anos
antes. O Plano Econômico do Governo FHC, que
baniu a inércia inflacionária e estabilizou a moeda, alcançava 75% de aprovação nas pesquisas de
opinião em todo o Brasil.
Sob a euforia da sociedade com um novo tempo de economia forte e crescimento, surgiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) para "salvar a saúde
pública", então vivendo uma crise:
mortes por contaminação em hemodiálise em Pernambuco; vacinas
causando vítimas em São Paulo;
idosos maltratados no Rio de Janeiro; bebês mortos em UTIs no
Ceará e no Espírito Santo.
A solidariedade do povo brasileiro assimilou a CPMF. O provisório já levava mais de 10 anos, quando a alíquota subiu e a arrecadação
não foi apenas para a saúde, utilizada até para pagar juros da dívida pública. Um ano depois da criação da CPMF, a carga tributária foi
27% do PIB. Em 2006, havia crescido para 33,7%. Uma década depois da criação da CPMF pagávamos mais de sete
pontos percentuais de impostos sobre o PIB. E sem
retorno em serviços públicos.
O brasileiro, além de arcar com uma das
maiores cargas tributárias do Mundo, é forçado a pagar por saúde, educação, segurança e outros direitos. O Governo não se preocupa em gerir responsavelmente a coisa pública, eliminar
gastos que, como os impostos, sobem ano a ano.
Esse quadro é antigo.
Hoje, na contramão do que a sociedade
quer - ser desonerada para diminuir o Custo
Brasil, aumentar a competitividade, abaixar
preços, gerar empregos - a prometida e postergada Reforma Tributária caminha para não
atender à realidade. Cortar gastos públicos e diminuir impostos, sem sacrificar projetos sociais

do Governo, é possível.
Em 9 de maio de 2007, o "Manifesto da Sociedade Contra a CPMF", liderado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), com mais de um milhão e cem mil assinaturas, mostrava ao governo a inadequação
da CPMF e pedia seu fim. O então ministro da
Fazenda, Guido Mantega, com nítido desprezo
ao Congresso, incluiu a arrecadação da CPMF
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
o ano seguinte sem esperar sua votação na Câmara e no Senado. Apostou que
tudo era possível em um parlamento sob o espectro do "Mensalão", cujo presidente do Senado
era julgado por corrupção.
O PSDB, naquele momento, demorou para decidir-se contra a
CPMF ratificando a pecha de que tucanos pousam "em cima do muro".
Os Democratas, sem nada a perder,
fecharam questão contra a CPMF
conquistando simpatia popular. A
CPMF venceu o embate na Câmara
Federal, mas perdeu no Senado e
não foi reeditada. Quase 15 anos depois, a sociedade luta pela saúde e
questiona a situação tributária do
País. Enfrenta corrupção.
Ferreira Gullar, morto em 2016, foi um dos
mais importantes intelectuais deste País. Sofreu
no Golpe de 1964, mas, sobreviveu. Deixou
obra emblemática: "A luta corporal". Em um já
esquecido domingo, de um esquecido setembro,
de um esquecido 2007,
em jornais brasileiros,
Gullar assinou o artigo
"Apagão na Saúde".
Pois é, poeta, o País
segue o mesmo. Com a
esquerda ou a direita
no poder, "a luta corRicardo Viveiros é jornaporal" faz-se necessálista, escritor e professor.
ria na política, na ecoDoutor em Educação, Arte
nomia, na saúde, na
e História da Cultura
educação...

Brasileiro
arca com
uma das
maiores
cargas
tributárias

Como aumentar a produtividade
no trabalho: riscos e métodos
Fabio Lima
Antes de entender quais são as boas práticas para aumentar a produtividade do negócio,
é fundamental compreender que as empresas
enfrentam riscos muito altos quando não se
preocupam com a produtividade, não só em relação a entregas e execução de serviços, mas
também em relação à saúde dos funcionários.
Alguns dos distúrbios que podem surgir resultantes dessa desatenção são:
Síndrome das 3 da Tarde: Nomeada pelo horário em que a produtividade geralmente começa a
cair, a “Síndrome das 3 da Tarde”
pode afetar qualquer nível de trabalhador, até mesmo os em cargos
de menor pressão. Diretamente relacionada com a queda dos níveis de cortisol, hormônio que
tem papel fundamental no gerenciamento do estresse e na resolução de problemas, a síndrome
pode ser combatida com medidas
de aplicação bem simples – entre
elas, a listagem de afazeres, a
priorização baseada em dificuldade e o estabelecimento realista de metas. Tirar pequenas pausas ao longo do dia e fazer
algo prazeroso durante esse tempo também ajudam a manter a motivação lá em cima, assim
como estabelecer um sistema de recompensas
atrelado à realização das tarefas.
Síndrome de Burnout: A palavra “burnout” é inglesa e significa “queimar-se por inteiro”, o que define bem a síndrome. É o resultado de uma mistura de exaustão extrema
com estresse, causados principalmente pelo
trabalho, e afeta não só a produtividade, mas
também a saúde física e mental do trabalhador. Além da queda drástica de produtividade, seus principais sintomas incluem apatia,
mau humor, insônia, problemas gástricos e
tensão muscular acentuada. Se não tratada,
pode causar quadros de depressão e até mesmo levar a um colapso nervoso.
Para aprimorar a produtividade, o primeiro passo a ser tomado é a organização. Mapear
todos os processos e organizá-los por ordem de
prioridade e velocidade de execução ajuda
muito na hora de saber qual a melhor manei-

ra de realizar todas as tarefas, e até mesmo
para organizar em qual horário cada coisa deve
ser feita – útil, por exemplo, para combater a
Síndrome das 3 da Tarde. Um recurso importante é o mapeamento de processos e organização de tarefas, com o objetivo de aumentar
a produtividade e eficiência de empresas.
Indicadores de desempenho também podem ser boas ferramentas para dar um gás na
motivação: completá-los pode dar uma ótima
sensação de realização e satisfação, ativando a parte do nosso cérebro que aprecia recompensas
depois do esforço e liberando dopamina, substância que dá a sensação de felicidade.
Métodos mais simples também
podem ajudar no curto prazo: um estudo da Universidade de Queensland descobriu que plantas no escritório podem aumentar a produtividade dos funcionários em até 15%. Ultimamente, levar pets para o trabalho
também tem servido para harmonizar e transformar o ambiente em um
lugar mais aprazível e com melhor
convivência entre os colaboradores.
As técnicas de gerenciamento de tempo
também podem ser úteis no dia a dia. A
mais conhecida é a Pomodoro. Criada pelo italiano Francesco Cirillo, ela consiste em usar
um timer para criar blocos de 25 minutos de
trabalho e 5 minutos de descanso – após 4 blocos (ou seja, 2 horas), tira-se uma pausa para
descanso de cerca de 15 ou 20 minutos, e depois, de volta ao trabalho. Cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos regularmente também são métodos de aumento de
produtividade comprovados pela ciência.
Manter um canal de
comunicação aberto em
toda a empresa aumenta a confiança do funcionário no empregador, causando um efeito
direto e positivo enorme
na motivação geral. NesFábio Lima é consultor e
se sentido, a Pesquisa
mentor de empresários e
de Clima pode ser um diexecutivos,
especialista
ferencial na gestão de
em
finanças
empresariais
pessoas da organização.

Indicadores
de
desempenho
podem ser
boas
ferramentas
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CARTA DO LEITOR

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por conta da pandemia. Emprego esse que adorava, me sentia completamente segura. Cheguei até pensar em
fazer faculdade para tentar o cargo de gerência, mas
aconteceu o que aconteceu. Desde pequena, por influência de minha mãe, gostei de confeitaria. Para
mim é indescritível o cheirinho de bolo assando e
café da tarde. Foi então que decidi fazer bolo para
ajudar nas contas. Me senti bem mais calma e confiante, porque era só eu e os ingredientes. Minha
família e amigos adoraram tanto, que acabaram me
aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Vírus desigual
A pandemia do novo coronavírus expôs, em traços realçados, as fraturas sociais e econômicas do
mundo, há séculos expostas. Não só os mais de 2 milhões de mortos serão lembrados. Pelo menos, mais
200 milhões de pessoas serão empurradas para a miséria e dela a maioria não sairá antes de 2030. Em
contrapartida, os mil detentores das maiores fortunas do planeta recuperaram, em nove meses, as perdas com o colapso no mercado de ações, provocado
pelo vírus. O apoio dos governos para recuperar o
mercado foi excepcional e sem precedentes, o que
elevou a riqueza dos bilionários, enquanto a economia real enfrenta a mais profunda recessão de um
século, revela o relatório. Esse é o vírus da desigualdade. Emerge com indispensável a criação de
uma renda social, que assegure meios dignos de sobrevivência aos que pouco ou nada têm, assegurando-lhes acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico e segurança.
Maria Júlia de Almeida
Goiânia

CONTA PONTO

{

É com o Estado e os
municípios dando
educação de
qualidade para
esses jovens que,
amanhã, serão
proﬁssionais e vão
levantar a renda
de suas famílias
O governador Ronaldo Caiado realizou, nesta quarta-feira (13/10), no
município de Padre Bernardo, a entrega de 661 cartões a beneficiárias
do Programa Mães de Goiás.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“olha a rachadinha olha a rachadinha desses marajás", comentou o internauta sobre a
aprovação de projeto na câmara de Goiânia
que aumenta o número de funcionários comissionados.
Marcos Maria Branquinho

M

@ohoje
“deveriam fazer um cartãozinho bonitinho
né... Por que esse xerox tá bem feinho”, comentou a internauta sobre a discussão do
passaporte da vacinação para a entrada
em eventos na capital.
Vivian Passos

N

@jornalohoje
o ator William shatner, de 90 anos, que
ficou famoso por seu papel na série 'star
Trek' ('Jornada nas estrelas'), embarcou
no segundo voo tripulado da Blue origin,
empresa de Jeff Bezos, nesta quarta. a
viagem deve durar cerca de 10 minutos.
shatner deve se tornar a pessoa mais
velha a ir ao espaço.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

O ministro dos “paraísos fiscais” cruza
os braços (mas há saídas contra a crise)

Números são da Secretaria de Comércio Exterior

Balança
comercial tem
superávit de US$
1,102 bi no início
de outubro
A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,102 bilhão na segunda semana de outubro, segundo boletim preliminar divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério da Economia.
O valor é resultado de exportações somando US$ 6,183
bilhões e importações de US$ 5,081 bilhões. No mês, as exportações atingem US$ 7,899 bilhões e as importações, US$
5,971 bi, com saldo positivo de US$ 1,929 bilhão.
Segundo a Secex, no ano as exportações totalizam US$
221,25 bilhões e as importações, US$ 162,746 bilhões, com
saldo positivo de US$ 58,504 bilhões. A balança corrente de comércio somou US$ 383,996 bilhões.
No comparativo médio entre a segunda semana de outubro de 2021 (US$ 1.316,53 milhão) e a de outubro de
2020 (US$ 882,47 milhões), houve crescimento de 49,2%.
Em relação às importações, houve expansão de 50,3% na
comparação entre as médias até a segunda semana de
outubro/2021 (US$ 995,11 milhões) com outubro/2020
(US$ 662,27 milhões).

Números por setores

Os números foram divulgados Brasília. Entre os setores, o destaque ficou com a Indústria Extrativa, com alta
na média diária de US$ 117,66 milhões (52,9%) no acumulado até a segunda semana do mês, comparando com
igual período no mês do ano anterior. A Indústria de
Transformação atingiu crescimento de US$ 251,37 milhões (48,8%) em produtos e a Agropecuária teve expansão de US$ 63,76 milhões (45,6%) na média diária.
A Secex informou que a combinação dos resultados
levou a um aumento das exportações. Esse movimento
foi puxado, principalmente, pelo crescimento da soja, na
Agropecuária, (+186,6% com aumento de US$ 82,63 milhões na média diária); óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus (+201,7% com aumento de
US$ 127,36 milhões na média diária), na Indústria Extrativa; e, na Indústria de Transformação, da exportação de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (+584,5% com expansão
de US$ 56,42 milhões na média diária).

Importações

No acumulado até a segunda semana de outubro,
comparando com outubro de 2020, o desempenho dos
setores pela média diária foi o seguinte: crescimento de US$ 7,18 milhões (41,0%) em Agropecuária; de
US$ 25,24 milhões (134,1%) em Indústria Extrativa
e de US$ 287,07 milhões (46,5%) em produtos da Indústria de Transformação.
Para a Secex, a combinação dos resultados também
levou a um crescimento das importações. Os destaques
ficaram para o milho não moído, exceto milho doce (+
560,3% com alta de US$ 7,01 milhões na média diária);
óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos,
crus (+483,0% com aumento de US$ 23,77 milhões na média diária); e nas importações de Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (+209,0% com
alta de US$ 75,39 milhões na média diária).

EXPRESSA
Após anunciar um acordo para a venda de 100 aeronaves para a companhia aérea NetJets, as ações da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A) operam
em alta no pregão, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, a Embraer disse que
recebeu encomenda adicional de cerca de US$ 1,2 bilhão para a entrega de jatos executivos Phenom 300
para a NetJets, de Warren Buffett. Por volta das 13h25,
os papéiss EMBR3 avançavam 5,26%, negociados a R$
26,04, com um recuo para 4,4%, negociados a R$ 25,84,
por volta das 15h40.
O Phenom 300E é o jato leve mais vendido dos últimos nove anos no segmento. O primeiro acordo de compra da NetJets, assinado em 2010, contemplou 50 pedidos para os jatos executivos, mais opções de até 75
aeronaves adicionais.

O ministro dos mercados e, sabe-se agora, dos “paraísos fiscais” cruza os braços diante da crise que empurra milhões à miséria e
à fome – embora, o que já é bastante conhecido, esmere-se na montagem de “negócios
muito especiais” com o patrimônio público,
em benefício de seus coleguinhas das altas finanças, os donos do dinheiro no País. Se a
economia está “bombando”, para usar sua
terminologia particular e ilusionista, e a inflação alta é um problema global, então não
há mesmo necessidade de adotar políticas
para combater ou amenizar os impactos da
crise. Nitidamente, o ministro exercita o
mesmo negacionismo aplicado pelo governo
ao qual serve à saúde, à ciência e tecnologia,
à educação, à cultura.
Antes de quaisquer considerações, não é
plenamente verdadeiro que a inflação seja
um fenômeno exclusivamente externo. De
fato, os preços seguem em velocidade mais
acelerada neste ano em praticamente todas
as economias no planeta, pressionados pela
quebra nas cadeias de suprimento de insumos, matérias primas, peças, componentes
eletrônicos, acessórios, assim como pelas altas observadas para commodities agrícolas
e metálicas, para o petróleo e seus derivados.
Feita a ponderação, deve-se observar que
a inflação brasileira guarda características
próprias, conforme já detalhado neste espaço
(O Hoje, 12/10/2021). Para além dos pontos já
tratados aqui, a taxa inflacionária no Brasil
tem ficado muito acima da média mundial e,
sobretudo, acima da média projetada por organismos internacionais para os países emergentes. Na média da “área do euro”, conforme a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o “clube”
dos países mais ricos, a inflação tende a fechar 2021 em torno de 3,1%, saindo de uma
deflação (ou queda geral dos preços médios

na economia) de 0,27% em 2020. No México
e na China, ainda de acordo com a instituição, a inflação deve subir de 3,52% e 0,08%
para 5,91% e 2,42% respectivamente. Na
previsão mais recente do Fundo Monetário
Internacional (FMI), liberada em outubro, os
países emergentes tendem a registrar uma
taxa média de inflação ao redor de 4,70% neste ano. Para relembrar, os mercados elevaram a previsão para a inflação brasileira de
8,0% há um mês para 8,59% para os 12 meses de 2021. A taxa acumulada nos 12 meses
até setembro estava em 10,25% com total
inércia da equipe econômica. Corrijo-me. O
BC tem feito o que sempre fez: aumentar os
juros para sufocar ainda mais a economia,
trabalhadores e classe média para tentar derrubar preços.

Políticas alternativas

O economista Bráulio Borges, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV), em nota publicada no Blog do
Ibre, considera que “a política econômica
deve sim ser ativa” no enfrentamento da crise e que suas consequências não são necessariamente inevitáveis – vale dizer, há
políticas e medidas que o governo poderia
tomar para reverter o desemprego, uma das
chagas que tem emperrado as possibilidades de retomada do crescimento. No entanto, há dúvidas sérias se haveria condições disso ocorrer em se tratando da equipe econômica comandada por um ministro
que sequer se enrubesce por manter contas
em paraísos fiscais. Além disso, retoma
Borges, a virada exigiria “algumas mudanças importantes nas posturas do Executivo
e da política econômica, bem como no arcabouço institucional brasileiro”. O que
apenas complica o cenário futuro.

BALANÇO
t

2 Em sua análise, Borges
demonstra que a economia
brasileira vem enfrentando
já há algum tempo um descasamento entre o Produto
Interno Bruto (PIB) e o
mercado de trabalho. As
oscilações para cima eventualmente registradas pelo
PIB, que mede o volume
total de bens e serviços
produzidos pela economia,
não têm sido acompanhadas por variações na mesma direção do emprego e,
especialmente, da taxa de
desocupação.
2 Num cálculo técnico, utilizando metodologia reconhecida internacionalmente, o economista estima que,
dada a variação de 1,6% registrada pelo valor adicionado ao produto nos quatro
trimestres finalizados em junho deste ano, a taxa de desemprego deveria ter subido
“apenas” 0,2 pontos de porcentagem. Mas a alta indicada pela Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio
Contínua (PNADC) ficou em

0,8 pontos entre o segundo
trimestre do ano passado e
igual período deste ano.
2 O termo em inglês para
esse “fenômeno” é “joblessrecovery” (quando a atividade econômica experimenta alguma recuperação,
mas não consegue criar empregos ou, no caso, criar empregos em número suficiente para evitar que o desemprego continue avançando).
2 O estrago é ainda maior
quando se considera o desempenho do PIB ajustado
pelo nível de emprego, continua Borges. Neste caso, o
tombo teria sido de 6,1% no
ao passado, acima da queda
de 4,1% registrada oficialmente, com avanço de apenas 0,6% nos 12 meses terminados em junho deste
ano (abaixo do avanço de
1,6% efetivamente observado). As diferenças se explicam pelo fato de os setores que mais empregam,
ainda que em proporção
maior para informais e empregos de baixa produtivi-

dade, terem sido mais afetado pela crise e ainda se
encontrarem longe de qualquer recuperação.
2 Essa combinação de fatores, considerando o que
Borges chama de “projeções de consenso” entre os
economistas, deverá produzir uma perda permanente do PIB “de quase 5,0%
no médio prazo em relação
às expectativas de consenso
pré-pandemia”. O mesmo
exercício mostra que a perda deverá se aproximar de
zero para Estados Unidos e
China. O cenário aqui fica
pior porque, em 2019, a economia já estava em torno de
3,0% abaixo dos níveis observados antes da recessão
de 2014/2016. Em junho
deste ano, mais de um
quarto dos desempregados, ou pouco mais de 3,8
milhões de trabalhadores,
estavam sem emprego há
mais de dois anos, diante
de 1,1 milhão no final de
2013 e de 2,9 milhões no último trimestre de 2019.

Ministro pede que corte
no orçamento seja revisto
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, comentou, no último
fim de semana, o corte no orçamento da pasta, aprovado
pelo Congresso Nacional por
solicitação do Ministério da
Economia. O projeto retirou
R$ 690 milhões do ministério
comandado por Pontes e repassou para outros setores.
Com a redução, o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) perdeu 90%
do seu orçamento, incluindo

recursos que serviriam para o
pagamento de bolsas de pesquisa, o que pode impactar
projetos em andamento.
"Quando mais precisamos
da ciência, a equipe econômica age contra a lei, com manobras que sugerem a intenção deliberada de prejudicar o
desenvolvimento científico do
Brasil. Além de não liberar os
R$ 690 milhões à revelia dos
compromissos firmados com
setor, cerca de R$ 2 bilhões do
FNDCT [Fundo Nacional de

Desenvolvimento Científico e
Tecnológico] seguem pendentes de destinação, em claro
descumprimento da Lei Complementar n° 177/2021. É incompreensível que o Congresso Nacional permita que
suas decisões, manifestadas
democraticamente na aprovação de leis para o país, sigam sendo descumpridas por
meio de manobras de último
momento. É preciso priorizar
a ciência. Ciência é vida!", diz
a nota. (ABr)
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“Não há como falar em prazo”,
diz Cruz sobre obra na Botafogo
Segundo chefe do
Executivo, o
principal entrave
estaria relacionado
às ações de
despejo. Seinfra,
no entanto, chama
atenção para
remanejamento da
parte elétrica
Felipe Cardoso
As obras que envolvem o
complexo viário da Marginal
Botafogo caminham a passos
largos rumo ao seu primeiro
ano de atraso. Lançadas ainda
na gestão do emedebista e exprefeito de Goiânia, Iris Rezende, a intervenção em uma
das principais vias que cortam
a cidade foi anunciada sob a
promessa de escoamento rápido do trânsito, especialmente em horários de pico.
Conforme já mostrado pela
reportagem do jornal O Hoje,
para além do complexo, a prefeitura ainda toca obras de
prolongamento da marginal
entre as Avenidas Segundas
Radial, na Vila Redenção, e
Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.
Estão 97% executadas. Apesar do estágio avançado em
que o projeto como um todo se
encontra, o resultado prático
dessas obras ainda se limita ao
imaginário dos interessados:
os goianienses.
Ao contrário do que se esperava, o que se vê hoje, especialmente por volta das
18h em dias de semana, é
um trânsito lento tomado por
motoristas que buscam levar vantagem entre as estreitas ruas dos bairros adjacentes ao projeto.
Durante passagem pela
Câmara Municipal de Goiânia
para prestação de contas do
primeiro quadrimestre de
2021, o prefeito da capital, Rogério Cruz (Republicanos) foi
questionado sobre a entrega
da estrutura, mas a resposta
foi um tanto quanto desanimadora: “Não há como se falar em prazo”.
Na ocasião, o prefeito explicou que o entrave não estaria ligado à prefeitura, mas
que se trata, na verdade, de
problemas judiciais. “Todas
as obras deixadas pela gestão
passada estão tendo continuidade. Isso foi uma promessa de campanha. Quanto
à Marginal Botafogo, a expectativa é muito grande em

Além do complexo, o
prefeito ainda toca
obras de
prolongamento da
marginal entre a
segunda Radial e a
Jamel Cecílio

entregar o mais rápido possível, mas temos algumas situações, nas alças de entrada
ou saída, onde precisamos
desabrigar alguns imóveis e
é aí que vem a complicação”, disse o gestor.
Em seguida, Cruz completou: “Tivemos um caso onde
havia ali um imóvel. Nós solicitamos a retirada a partir
de um mandado [judicial]
que tínhamos, mas a pessoa
entrou novamente [na Justiça] contra a prefeitura e tivemos que esperar uma nova
ação. Tudo isso faz com que a
condução desse projeto leve
mais tempo”.
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura (Seinfra) também foi procurada pela reportagem. Segundo a pasta,
as obras seguem em andamento e nunca estiveram paralisadas. Quanto ao que ainda resta para ser concluído, a
Seinfra informou que os tra-

balhos estão concentrados nas
alças de acesso e deslocamento dos postes de energia.
Sobre os entraves, no entanto, a Secretaria associou ao
remanejamento da parte elétrica por parte da Enel. E concluiu, depois, que não há previsão para liberação ainda
que parcial do trânsito. Apesar das declarações do prefeito, a Seinfra informou que
a conclusão da obra, que está
88% executada, está prevista
para dezembro.
“Os serviços estão caminhando com regularidade,
mas em junho tivemos um
contratempo com a chuva,
que não estava prevista para
aquela época e levou o escoramento da obra. Mas tudo
foi rapidamente contornado
e seguimos trabalhando diariamente para entregar a
obra completa com a rotatória no nível da Alameda Leopoldo de Bulhões e a trincheira da Marginal Botafogo
até a Avenida 2ª Radial”, disse o titular da Seinfra, Fausto Sarmento, ao O Hoje.
A última sinalização no
que diz respeito aos prazos foi
divulgada em 25 de agosto
pela prefeitura de Goiânia
que, na ocasião, estimou a liberação do trânsito na região
para o final de setembro. O
prolongamento da via é parte
da contrapartida da administração municipal no contrato
celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para execução
do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns.

Trecho Sul/Norte
As obras do trecho Sul/Norte da Marginal Botafogo envolvem, além do prolongamento da via, ações de recomposição do leito do córrego Botafogo e obras de drenagem
nas vias laterais à pista, no Jardim Goiás. O novo trecho da
Marginal conta com 1,7 quilômetro de extensão e vai da
Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, até a Avenida Segunda Radial, no Setor Pedro Ludovico.
Além da extensão da Marginal, a obra consiste também
na construção de um elevado na Avenida Jamel Cecílio —
único inaugurado até o momento — um viaduto no nível
e uma trincheira. O padrão é o mesmo do construído no
cruzamento das avenidas T-63 e 85, entre os setores Bueno e Bela Vista da capital.
O elevado na Jamel Cecílio foi pensado com o intuito de
promover fluxo direto para as pessoas que querem atingir a BR-153, a GO-020 ou os bairros e condomínios da região. Já a Marginal Botafogo tem como a premissa de funcionar como uma via expressa, sem nenhuma interferência
semafórica.
Para quem for acessar à região, a Alameda Leopoldo de
Bulhões terá acesso à direita para a Jamel Cecílio ou à esquerda para o Setor Sul. Assim, o motorista poderá fazer
o contorno e seguir ou retornar à própria Alameda. O projeto prevê que o trânsito flua em todas as direções, sem interferência de semáforos, beneficiando consequentemente os interessados em acessar as regiões do Parque
Flamboyant, Alphaville, Portal do Sol, Alto da Glória e Jardim Goiás. (Especial para O Hoje)

Novo trecho da Marginal conta com 1,7 km de extensão
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12,5% do total do déficit são pessoas que coabitam

Movimentos
sociais pedem
mais recursos
para habitação
Representantes de movimentos relacionados à habitação popular disseram aos integrantes da Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (13), que o programa Casa Verde e Amarela tem poucos recursos e não oferece acesso a famílias
de baixa renda. O secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, afirmou que o governo entregou pouco mais de 1 milhão de moradias desde 2019, priorizando
obras que estavam paradas.
Ele relativizou o déficit de 5,9 milhões de moradias estimado pelo IBGE. Segundo Alfredo Santos, pouco mais
de 50% das famílias registradas no déficit são de aluguéis
que ultrapassam 30% da renda. Portanto, não seria necessário produzir mais unidades neste caso, mas talvez
criar um programa de aluguel social. Outra parte das famílias têm imóveis, mas eles precisam de adequações,
como construção de banheiros.
Alfredo dos Santos também ressaltou que uma terceira
parte do déficit é composta por habitações que abrigam
mais de uma família. Mas o secretário salientou que isso
pode ser uma opção dos moradores: “Metade das famílias declara que mora junto por opção. Os pais moram
com os filhos para poder tomar conta dos netos. Então,
12,5% do total do déficit habitacional são pessoas que coabitam por necessidade e não por escolha."
Os representantes de movimentos de habitação popular também pediram a volta dos conselhos sociais que
buscavam ouvir as reivindicações da população sobre os
programas do governo.

A presidente do Tribunal de Contas da
União (TCU), ministra Ana Arraes, confirmou ao senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Pandemia, que a Corte
abriu processo para apurar os motivos “jurídicos e fáticos” para a não realização de
licitação (dispensa e inexigibilidade, inclusive) relativamente aos contratos firmados entre a VTCLog – investigada na Comissão – e o Ministério da Saúde. No documento (Aviso nº 1607 - GP/TCU), a ministra afirma que o caso “está sendo tratado
com absoluta prioridade”. Estão sob investigação oito contratos da empresa com
que somam mais de R$ 330 milhões.

Peso do carimbo

“Percebe-se que o período em que foram
celebrados os mencionados contratos não
foi caracterizado por situações excepcionais ou de urgência que, em tese, justificariam a ausência de certame”, expõe
Aziz no pedido de investigação ao TCU.

UFC Relatório

reportagem@colunaesplanada.com.br

..salários

“A publicação dos dados está em consonância com a jurisprudência da Corte
e com o determinado pela Lei 12.527/2012,
conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI)”. O STF, sob a relatoria de
Luís Roberto Barroso, analisa recurso
do Senai e o Sesi que questionam acórdão
do TCU, que determinou a divulgação
mensal, em seus sítios eletrônicos, da
remuneração individualizada de todos os
seus empregados.

Auxílio empacado

Aposta do presidente Jair Bolsonaro
para tentar recuperar a popularidade e pavimentar o projeto de reeleição, o Auxílio
Emergencial segue empacado no Congresso Nacional. A princípio, Bolsonaro
planejava lançá-lo em novembro, data
improvável já que a MP 1061/2021 que
criou o programa está parada na Secretaria Legislativa do Congresso.

Ajudinha

A ordem da direção da Polícia Legislativa do Senado para os agentes na CPI
da Pandemia, na vindoura sessão do relatório final, é não interferir em brigas
de senadores. Ou seja, deixar o pau quebrar entre os parlamentares. E os próprios se resolvam.

A MP foi enviada pelo Planalto em agosto e corria risco de “caducar” (perder a validade), mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decidiu prorrogá- la por mais 60 dias. Outros dois projetos – reforma do Imposto de Renda e a PEC
dos Precatórios – fontes de financiamento
do novo auxílio, avançam degavar.

Mineirinho

Operação Madrinha

Quieto como mineiro que é, Fabinho
Ramalho (MDB-MG) corre por fora na
disputa para indicação a ministro do TCU
na vaga de Ana Arraes, que deixa a Corte em 2022.

Lupa nos..

O Sesi e Senai, entidades do Sistema S,
devem divulgar a remuneração de empregados conforme determina Lei de
Acesso à Informação. É o que defende o
subprocurador- geral da República Luiz
Augusto Santos Lima em parecer encaminhado ao STF. O procurador sublinha
que as entidades estão submetidas às
mesmas regras impostas aos entes da Administração Pública direta ou indireta.

A bancada do Novo na Câmara cobra do
Ministério da Economia explicações sobre
o suposto favorecimento de empresas ligadas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na concessão de crédito empresarial
pelo BB e Caixa no âmbito do Pronampe.
Está no requerimento (1229/2021), ao qual
a Coluna teve acesso.

Primeira-dama S.A.

Questionam ainda se as empresas Maria
Amélia Doces, Salão Luiza Coiffeur e Derela Modas (empresas de amigos da primeiradama supostamente favorecidas) acessaram crédito no âmbito do Pronampe e o tempo que decorreu entre o protocolo da proposta de financiamento e a sua deliberação.

Ministro foi pego de surpresa
com corte de 92% das verbas
Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Marcos Pontes confirmou que fica no
cargo e disse que está tentando
recompor o orçamento do setor
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, reiterou, na Câmara
dos Deputados, que foi pego de
surpresa com o corte de R$
600 milhões de recursos de
pesquisa da área.
Em debate na Comissão de
Educação nesta quarta-feira
(13), ele foi questionado pela
presidente do colegiado, deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende (DEM-TO), sobre a aprovação do Projeto
de Lei do Congresso (PLN)
16/21, que remanejou mais de
90% dos recursos que seriam
destinados para o Ministério
da Ciência e Tecnologia para
outras pastas. O projeto aguarda agora sanção presidencial.
Professora Dorinha destacou que o texto foi alterado de
última hora a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes. "Essa ação nos preocupa
muito. O orçamento já era
muito apertado e as verbas tinham uma destinação para
pesquisa e investimento na
área de ciência e tecnologia e,
acima de tudo, para o pagamento de bolsas para pesquisadores, e o dinheiro foi retirado", disse a parlamentar.

O ministro alegou que não
sabia nem mesmo que o projeto de lei podia ser modificado de última hora de ofício
pelo governo. "Como eu já coloquei publicamente, eu fui
pego de surpresa, falei até
com o presidente [da República] sobre isso, ele também foi pego de surpresa
por isso. Eu pedi ajuda para
recuperação desses recursos
e ele prometeu que vai ajudar", disse.
"Não quero discutir o mérito da utilização dos recursos
pelos outros ministérios, mas
recursos para Ciência e Tecnologia não é gasto, é investimento", complementou.
Pontes informou que enviou ofício para o ministro da
Economia, Paulo Guedes, pedindo a recomposição de recursos e que obteve da ministra-chefe da Secretaria de
Governo da Presidência da
República, deputada licenciada Flávia Arruda (DF), a
promessa de recuperação da
verba. Mas o ministro não
sabe quando isso ocorrerá.
O deputado Professor Israel (PV-DF) observou que o
corte de recursos foi decidi-

Marcos Pontes, Ministro da Ciência e Tecnologia diz que mesmo assim deve ficar no cargo
do pela própria cúpula do governo, já que o ofício modificando o PLN 16/21 foi enviado pela junta de execução
orçamentária, composta pelos ministros da Economia,
da Casa Civil e da Secretaria
de Governo.

Áreas afetadas

De acordo com Marcos
Pontes, o corte de verbas não
afeta o pagamento de bolsas
existentes do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq), mas, se o recurso não
for recomposto, afetará as
bolsas da chamada universal
do CNPq lançada no início de

setembro, prevendo R$ 250
milhões para pesquisas em
todas as áreas.
Além disso, segundo ele, o
corte afeta a destinação de
recursos para os institutos nacionais de ciência e tecnologia,
cujo orçamento já estaria defasado em 30%, e para o Centro Nacional de Vacinas.
O ministro observou que o
PLN 16/21 garante R$ 63 milhões
para produção no Brasil de radiofármacos, que são utilizados
em tratamentos contra o câncer,
mas disse que os recursos precisam ser liberados rapidamente para garantir que não haja interrupção na produção.
Pontes acrescentou que o

ministro Paulo Guedes promete, para o ano que vem, orçamento melhor para o ministério e a liberação dos recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Porém, ele teme
que, mesmo com a aprovação
da Lei Complementar 177/21,
que proíbe o contingenciamento dos recursos do FNDTC,
o bloqueio aconteça a partir de
brecha aprovada no PLN 12/21,
transformado na Lei 14.212/21.
Com o desbloqueio, ele
disse que será possível aumentar o valor das bolsas
do CNPq, congeladas há
oito anos. (Agência Câmara de Notícias)
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Atendimento rápido salva jovem
Comunicação/ACG

Atleta do sub-20 do
Atlético Goianiense,
Fellipe de Jesus,
sofreu duas paradas
cardíacas durante
treinamento, mas a
rápida ação do Dr
Lucas Ricci evitou o
falecimento do
jogador, que segue
em estado grave
Felipe André
Uma notícia triste que por
pouco não se tornou uma fatalidade dentro do CT do Dragão nesta última terça-feira
(12). O jovem, de 18 anos, Fellipe de Jesus Moreira, sofreu
um mal súbito e teve duas paradas cardíacas, mas foi atendido rapidamente pelo Dr Lucas Ricci, que estava na beira
do gramado, e posteriormente
acabou sendo encaminhado
ao HUGOL, onde está entubado
e segue em situação grave.
O atleta, que é de Santana
do Parnaíba, município de São
Paulo, foi contratado dois meses atrás pelo rubro-negro. Ele
estava disputando a quarta divisão do Campeonato Paulista,
pelo Guarulhos, e foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) pelo Dragão no fim do
mês passado. O mal súbito
aconteceu no fim do treinamento desta terça-feira, onde
ele estava junto com alguns
atletas não relacionados do
time profissional e foi socorrido, sendo encaminhado na sequência para o CIAMS do Urias
Magalhães, onde teve uma segunda parada cardíaca e foi
para o HUGOL depois.
“Na parte da manhã, hou-

Dr Lucas Ricci, que atendeu o jovem Fellipe ao lado do Coordenador Médico do Atlético-GO, Dr Avimar Teodoro
ve um treino entre jogadores
da categoria de base e do profissional, onde aconteceu a fatalidade do jogador Fellipe,
de 18 anos, ter um mal súbito.
Graças a Deus, o Dr Lucas Ricci foi muito rápido no atendimento, não pensou duas vezes
e agiu no momento certo para
salvar a vida desse jogador. Ele
foi levado para um pronto
atendimento que fica três quadras daqui, ao chegar, teve
outra parada cardíaca, e o Dr
Lucas com a equipe de plantão
que o auxiliou nessa reanimação do atleta, depois de estabilizado ele foi entubado e
transferido de UTI móvel para
o HUGOL”, explicou o Dr Avimar Teodoro, Coordenador
Médico do Atlético-GO.
A família do atleta veio para
Goiânia e está localizada em
um hotel, pago pelo clube. A
mãe do Fellipe é enfermeira e

está mais antenada e segue
acompanhando o filho, assim
como o pai, no HUGOL. Ambos
desembarcaram no mesmo horário em que o elenco, após a
partida contra o RB Bragantino.
O clube realizou os exames ergométrico, elétron do coração
e exames laboratoriais no dia
8 de setembro, além de ter
conseguido o laudo cardiológico dois dias depois.
“Temos uma equipe multiprofissional, e quando todo
atleta que chega no clube ele
passa por uma rotina de exames rigorosos por todo o time
médico. Temos todos os exames, com datas recentes, do Fellipe e todos estão dentro do padrão de normalidade. Foi passado por um cardiologista especializado na área, onde foi liberado para práticas esportivas
de alto rendimento. Foi uma fatalidade e o clube está à dispo-

sição da família”, completou o
Dr Avimar Teodoro.
Fundamental no atendimento rápido ao jovem Fellipe, que poderia ter falecido caso tivesse demorado
mais, o médico do clube, Dr
Lucas Ricci deu a sua versão
dos fatos. O profissional esteve presente na coletiva de
imprensa e minutos depois
deixou o CT do Dragão, no
setor Urias Magalhães, para
retornar ao HUGOL e seguir
próximo ao atleta.
“Estive presente no treino
dos não relacionados, a partir
das 11h e já estava na última
etapa da atividade e o jogador
Fellipe caiu no chão e começou
a convulsionar. Palpei o pulso
e vi que ele tinha entrado em
parada cardiorrespiratória e
iniciei as massagens. O pulso
dele voltou, e para ter um
maior respaldo, quis encami-

nhar para um serviço melhor,
que seria bem próximo. Durante o trajeto ele teve outra
parada, começamos a massagem e manobrar para abrir a
via aérea”, disse o Dr Lucas Ricci, médico do Atlético-GO e que
realizou o primeiro atendimento ao jovem.
“Ao chegar, a equipe foi
muito solicita ao nos ajudar.
Fizemos quatro choques para
ele voltar e depois de 20 minutos o pulso dele voltou e foi
entubado para ter uma melhora no quadro. Encaminhamos para o HUGOL, que é
referência no estado e como
eu também trabalho lá, fiquei para continuar acompanhando. Agora esperamos o
diagnóstico para seguir com o
caso e evoluir, já que é um
caso bem complicado”, completou o Dr Lucas Ricci. (Especial para O Hoje)

SÉRIE A

GOIÁS

Lista de pendurados
aumenta no Atlético-GO

Laterais retornam para confronto

O Atlético Goianiense desembarcou na manhã de
ontem em Goiânia, com um
ponto na conta. Após dois jogos fora de casa, um empate contra o Fluminense e a
derrota para o RB Bragantino, o rubro-negro iniciou a
preparação para o duelo
contra o Atlético-MG, neste
domingo (17), às 18h15 (horário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly.
Os titulares não treinaram, enquanto os reservas
realizaram uma atividade
na academia e outra leve
dentro de campo. O elenco
retorna ao CT do Dragão
hoje a tarde, e apesar de
não ter nenhum suspenso
para enfrentar o líder da
competição, a lista de pendurados aumentou justamente próximo a uma sequência importante que o
rubro-negro vai ter na busca pela permanência na Série A, após o Galo, o AtléticoGO enfrenta: Grêmio (c),
Sport (f) e Juventude (c).
Além dos quatro que já
estavam pendurados: Éder,
Wanderson, Baralhas e João
Paulo, outros quatro atletas receberam cartões amarelos e se

juntaram à lista: Arnaldo, Janderson, Ronald e Willian Maranhão. Caso um ou mais recebam uma nova penalização contra o Atlético-MG, serão
desfalques para enfrentar o
time gaúcho, que está dentro
da zona do rebaixamento.
As únicas ausências para o
próximo jogo, são os atletas
que estão na transição. Marlon
Freitas e Toró seguem fazendo trabalho com os preparadores físicos. Jefferson retornou aos treinamentos, assim
como Rickson que sofreu uma
fadiga muscular e deve retornar às atividades hoje.

Sub-20

No encerramento da oitava rodada do Campeonato
Goiano Sub-20, o Atlético
Goianiense venceu o Morrinhos por 2 a 0. O duelo aconteceu na tarde de ontem, no
CT do Dragão, e os gols foram
marcados por Gabriel Borges
e Kevin. Com o resultado, o
rubro-negro chegou aos 11
pontos e agora ocupa a oitava colocação, ultrapassando
o próprio Morrinhos que caiu
para nono, aos ficar com 9
pontos. (Felipe André, especial para O Hoje)

diante do CSA; volante ainda é dúvida
O Goiás terá pela frente
nesta sexta-feira (15), um adversário direto na briga pelo
acesso de divisão e recebem a
equipe do CSA, no estádio
Hailé Pinheiro, às 21h30, horário de Brasília.
Notícia boa para o treinador
Marcelo Cabo que após uma sequência desgastante, pôde treinar com mais tempo e assim
recuperar os atletas que estavam no departamento médico
do clube.
O time que vem sofrendo
com desfalques seja por desgaste ou suspensão, poderá
ter o time completo novamente. O lateral-direito Apodi chegou a ser relacionado
no último jogo, mas horas antes do confronto diante do
Náutico sentiu um desconforto muscular e acabou sendo ausência. Ele retorna na
vaga de Ivan, que atuou contra os pernambucanos.
Já o lateral-esquerdo
Hugo, não atua desde o clássico diante do Vila Nova. Após
o confronto, o jogador acabou
perdendo sua vaga para Artur. No primeiro jogo pósclássico estava cumprindo
suspensão e no último, dian-

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Rezende (esq) começou a transição e Hugo (centro) volta a titularidade
te do Náutico, estava no departamento médico reforçando o preparo físico. Ele
também deve voltar a titularidade nesta sexta-feira (15).
O caso do volante Rezende
é o mais grave. Ele atuou pela
última vez também no clássico diante do Vila Nova, porém, não terminou a partida,
saindo ainda no primeiro
tempo. Ausência desde o final
de setembro, ele tem se recuperado e aprimorado a forma física e no decorrer desta
semana, já deu início a transição para os campos. Ele

deve estar entre os relacionados, mas não deve iniciar a
partida entre os titulares.
“O Apodi e o Hugo já treinam
normalmente com o grupo. O
Rezende está num processo final de transição e talvez ele já finalize sua transição nesta semana, porque estamos aguardando essa evolução 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”, disse Marcelo Cabo, na
última coletiva. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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De volta à titulAridAde

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Após cumprir
suspensão contra
o Remo, Formiga
retoma
titularidade no
Vila Nova
Breno Modesto
Sem perder há cinco rodadas, o Vila Nova pode aumentar sua invencibilidade amanhã. Às 21h30, no Estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas,
no Rio Grande do Sul, o time
comandado pelo técnico interino Higo Magalhães enfrentará o Brasil de Pelotas, lanterna da Série B.
Um dos 11 jogadores que o
comandante colorado deve
mandar a campo em sua escalação titular é o lateral-esquerdo Willian Formiga, que
cumpriu suspensão automática na última rodada, contra o
Remo, e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Em
seu retorno, o defensor enfrentará uma equipe pela qual
já atuou e que sabe que dará
dificuldades ao Tigre.
“Sabemos que vai ser um
jogo muito difícil, principalmente por conta do momento
em que eles se encontram (no
campeonato). E nós também
sabemos que a obrigação de se
impor no jogo será nossa. Teremos que propor o jogo, buscar a vitória. Mas sabemos
também que eles são muito
fortes jogando dentro de sua
casa. Apesar disso, estamos

Contra o Brasil de
Pelotas, Formiga
fará o jogo de
número 44 na
temporada

preparados para fazer um bom
jogo e tentar trazer o resultado
positivo de lá”, disse Formiga.
De acordo com Formiga, o
confronto no Rio Grande do
Sul será mais um onde o Tigre
entrará em campo tratando a
partida como se fosse uma final. Segundo ele, apesar da
dificuldade esperada, ele confia no trabalho de Higo Magalhães, que já realizou seu estudo sobre o adversário.
“Para nos distanciarmos
da zona de rebaixamento, nós
estamos tratando todos os jogos como se fossem decisões.
Sabemos que vai ser um jogo
muito difícil. Mas estamos

DIVISÃO DE ACESSO

Goiânia recebe Anapolina
tentando manter liderança
Heber Gomes

A Divisão de Acesso chega
na sua quarta rodada com
Goiânia e Morrinhos brigando
pela liderança do campeonato,
qual estão empatados com a
mesma pontuação. As duas
equipes também não perderam na competição e voltam a
campo nesta quinta-feira (14),
para enfrentarem Anapolina e
Aparecida, respectivamente.

Goiânia x Anapolina

O treinador Cicero Vitor
vem mostrando enorme qualidade à frente do comando
do Galo Carijó na Divisão de
Acesso. Com duas vitórias e
um empate em três partidas,
o time alvinegro busca vencer
mais uma para seguir na ponta da tabela visando o acesso
na competição.
Para isso, o Goiânia recebe no estádio Olímpico, às
19h30, a Anapolina, que ainda não venceu na competição. Vitor terá que fazer mudanças no time que venceu o
último confronto diante do
Inhumas, afinal, Kaio Wilker, autor do gol na última
vitória foi expulso no final do
jogo e cumpre suspensão.
Quem retorna de suspensão
é o volante Eduardo, que
cumpriu ela após ser expulso diante do Morrinhos.
“Começamos bem e somos
líderes da competição. É uma
competição difícil de pontos
corridos onde encaramos cada
jogo como uma final e não tem
como recuperar os pontos perdidos, então, temos que fora de
casa pontuar e dentro de casa
ganharmos o jogo”, disse o atacante Diney, do Goiânia.
No lado da rubra, a Anapolina busca sua primeira vi-

O meia Vinicius é responsável pela armação das jogadas do Goiânia
tória na competição visando a
sua recuperação. O time que
na segunda rodada já aconteceu a troca de treinador,
com Vilson Taddei assumindo,
mas acabou também sofrendo
sua segunda derrota. O time
não deve ter alterações para
o confronto.

Aparecida x Morrinhos

Juntamente com o Goiânia, o Morrinhos divide a liderança com sete pontos ganhos e viaja para enfrentar o
Aparecida nesta quinta-feira
(14), às 20h30 no estádio Aníbal Batista de Toledo.

Treinado por Geovane
Rosa, o Morrinhos terá o desfalque do atacante Ygor Vinicius, que vinha atuando como
lateral. O jogador foi expulso
diante do Goiatuba e cumpre
suspensão na rodada. O goleiro Marcão está pendurado.
No lado do Aparecida, o
time busca vencer sua primeira na competição após
duas goleadas sofridas e o
treinador Paulo Cesar Mattos deve fazer mudanças para
o confronto diante do Morrinhos, nesta quinta-feira (14).
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

preparados. O professor Higo
(Magalhães) estudou muito
bem a equipe deles (do Brasil
de Pelotas). Queremos fazer
um bom jogo, para trazer os
três pontos de lá”, comentou
o lateral.
Ao falar sobre seu atual
momento, Formiga diz que
procura estar sempre se dedicando nos treinamentos, independentemente de estar sendo titular ou não, como aconteceu no período em que viu
Bruno Collaço assumir a lateral esquerda do Colorado.
“Eu sou um jogador que se
dedica muito nos treinamentos, independentemente de es-

tar ou não jogando. E procuro
sempre fazer o meu melhor,
para estar sempre ajudando o
grupo (de atletas), o clube.
Para que, quando aparecer a
oportunidade, eu esteja preparado. E apareceu a oportunidade mais uma vez. Espero
dar o meu melhor contra o
Brasil de Pelotas, para poder
ajudar o Vila Nova”, finalizou
Willian Formiga.
A partida desta sexta-feira
(15) será a de número 44 de
Formiga na temporada. Até
aqui, são 16 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, onde ele marcou dois gols e deu três assistências. (Especial para O Hoje)

SÉRIE B

Com salários atrasados,
jogadores do Cruzeiro
anunciam greve
A crise no Cruzeiro parece não ter fim. Um dia
após empatar sem gols
contra o Botafogo, pela 30ª
rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores da Raposa anunciaram, por meio de uma
nota, que entrarão em greve. O motivo, segundo o comunicado, liderado e publicado pelo goleiro Fábio,
em suas redes sociais, é o
atraso do salários de alguns funcionários do clube, que não recebem há
seis meses.
Na “Carta à Nação Azul”,
Fábio classifica a situação
como “desgastante e angustiante”. Confira um trecho da mensagem publicada pelos atletas: “Confessamos que é desgastante e
angustiante escrever essa
carta para alcançarmos direitos, em razão das insustentáveis condições. Não
iremos nos calar, por esse
motivo, estamos aqui para
dar voz, principalmente aos
funcionários que têm sofrido com a atual situação”.
Na sequência, o elenco
cruzeirense comunica que
fará a paralisação dos treinamentos, que, após o em-

pate contra o Glorioso, voltariam a acontecer na tarde
desta quinta-feira (14).
“Faremos a paralisação
dos treinamentos em voz a
todos os colaboradores que
amam o Clube e estão desamparados. Infelizmente,
ficou intolerável e injustificável a forma como atletas
e funcionários estão sendo
geridos. Não aceitaremos
essa negligência que tem
afetado famílias que dedicam seu tempo, seu suor,
seu esforço para cuidar, zelar, servir essa instituição
tão amada Cruzeiro Esporte Clube”, diz a nota assinada pelos jogadores.
Apesar de a diretoria
celeste ter pago parcialmente a folha relativa ao
mês de setembro, existem
ainda outros vencimentos
em aberto com os atletas,
como as últimas duas folhas
salariais, que não foram
acertadas, além de valores
de férias, 13º salário e FGTS.
De acordo com o Globo Esporte, para quitar o salários
de maneira parcelada, é
impossível
especificar
quanto o clube deve a cada
jogador. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

JOGOS DE HOJE
brasileiro - série a

21hs - chile x venezuela
21h30 - brasil x uruguai

eliminatórias da copa america do sul

15hs - gama x aquidauanense
16hs - interporto x rio branco

19hs - são paulo x ceará
19hs - cuiabá x sport

17hs - bolívia x paraguai
18hs - colômbia x equador
20h30 - argentina x peru

copa verde

pré-copa do nordeste
20hs - asa x sousa
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Proprietária de panificadora, Euza Fátima, tem sentido o peso do aumento de insumos para produzir pães, quitandas variadas, bolos e doces

Preço do pão francês e do
frango assusta consumidor
O encarecimento dos produtos está ligado à subida do dólar e o aumento da inflação

Alzenar Abreu
O pão francês, um dos protagonistas no café da manhã,
está mais caro em Goiânia. De
acordo com pesquisa de órgãos de defesa do consumidor, o preço do quilo do pão
francês pode ser encontrado de
R$ 5,99 a até R$ 15,99. Uma variação chegou a 166,94%. A
alta tem sido impulsionada pelas matérias-prima do alimento como o trigo. Em algumas
panificadoras e mercados em
Goiânia a reportagem de O
Hoje verificou a paridade do
preço médio cobrado pelo pão
francês na Capital com a carne
de frango, por exemplo. Em um
determinado estabelecimento,
no setor Marista, os valores
dos alimentos foram exatamente iguais: R$ 12,90, o quilo.
De acordo com o economista, José Luíz Ongarato, essa
paridade pode ser explicada
em princípio, pelo preço do
trigo que aumentou – haja vista que o quilo é contabilizado
em dólar – e o Brasil importa o
produto. E o do frango, porque
houve ‘grande aumento’ da
exportação dessa carne nos últimos meses. “O consumidor
goiano compra mais caro porque quem produz prefere exportar e a demanda interna
fica em demérito e, por isso, o
preço aumenta pela escassez
do mesmo por aqui”, diz.

Pão mais caro

A proprietária de uma panificadora que fica no bairro
Parque Amazônia, Euza Fátima
Damasio, tem sentido o peso do
aumento de insumos para produzir os pães, quitandas variadas, bolos e doces. “Tenho
uma boa clientela que gosta
dos nossos produtos. Isso porque exigimos qualidade na
execução. Mas não teve como
deixar de repassar, o mínimo

possível, para o meu consumidor final. Mas eles compreendem. Sabem que é um ciclo que
preciso ajustar. Mas não perdi
consumidores. Porque tenho
muito cuidado para colocar
preços justos nas minhas produções. E, tenho conseguido
equilibrar-me. Acredito que
este é o segredo de estar sempre bem movimentado por
aqui”, diz Euza.
Para outro comerciante do
mesmo segmento, Edsom Jair,
a padaria ajustou-se à oferta
de almoços por encomenda.
“Diversifiquei a modalidade
de vendas na loja e equipamos e organizamos os espaços
para dividir a produção. Deu
certo e as vendas não param.
Mas tenho de admitir. Meu lucro encolheu com a crise.
Tudo está mais caro. A farinha de trigo, os frios, leite e
ovos, são alguns dos exemplos”, exemplifica.
De acordo com pesquisa
do Procon-GO, o preço do quilo do pão francês pode ser
encontrado de R$ 5,99, no Jardim Guanabara, até R$ 15,99,
em um hipermercado no Setor Marista. Com a pandemia,
até mesmo as embalagens não
ficaram de fora dos aumentos
verificados. O impacto do reajuste do aluguel e a alta do
combustível nos custos do
produto encarecem o custo
que vai desde a produção a
plantação da matéria-prima
até o custo da receita necessária para a fabricação, não só
em Goiás, como no Brasil.
Com a desvalorização do
real frente ao dólar e a dependência brasileira de trigo importado (da Argentina), a tendência é que esse produto continue em patamares altos nos
próximos meses. Segundo especialistas, o aumento da produção interna é o que pode
contribuir para a redução do

O preço do quilo do pão francês pode ser encontrado de R$ 5,99, a até R$ 15,99 em Goiânia
custo da commodity, tão presente na mesa do brasileiro.

Nosso trigo

Para acabar com a dependência brasileira do trigo importado a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) já tem desenvolvido a
produção do trigo brasileiro
em Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. De acordo com o especialista da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Leonardo
Machado, o Brasil já tem um
trigo próprio desenvolvido
para o clima mais quente.
Em Goiás, há produções
em Cristalina, São João da
Aliança, Silvânia e Vianópolis.
“A produção já atende o mercado interno, inclusive em
Goiás, mais ainda não trouxe
a autossuficiência desejada.
“Estamos empenhados nisso,
nós da Faeg, a Embrapa e as
cooperativas que compõem
toda a cadeia que envolvem a
produção do pão”, diz.

Principais motivos
para a alta do pão
O aumento constante da
valorização do dólar frente
ao real é um dos fatores
que colaboram para o aumento no valor dos pães.
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria
do Trigo (Abitrigo), o Brasil
importa a metade do trigo
necessário para o consumo
interno do País. Por causa
disso, cada vez que o dólar
sobe, o preço do trigo e da
farinha precisa acompanhar esse reajuste.
Outro motivo é a quebra
da safra na Argentina. Questões climáticas reduziram a
oferta de trigo argentino,
um dos mais consumidos na
confecção de pães e derivados no País. A estimativa do
setor é que, somado à alta do

dólar, o preço do trigo argentino pode estar até 40%
mais caro atualmente.
O Brasil é um dos maiores
produtores de trigo no mundo, mas consome tanto o
produto que precisa importar farinha. Os preços finais
da farinha no varejo se tornam objeto de especulação.
O aumento no preço do
frete também pesa nessa
conta. A Medida Provisória
832, que instituiu a nova tabela de cálculo do valor do
frete, pode ter sido o ingrediente que mais pesou na
hora de calcular o preço do
pão. Segundo o Moinho Santa Maria, fabricante da farinha Maria Inês, de Santa
Maria, o custo de transporte
chegou a aumentar até 80%.

Ovo fica mais caro com maior procura
Com a crise e o preço da carne em patamares insustentáveis, o brasileiro corre atrás do
frango e do ovo para complementar dieta alimentar que
carece de proteína. “A ingestão
de ovos aumentou muito. Do
início do ano até agora os valores foram elevados, também,
(14% até abril) e, em julho,

houve mais uma alta de 7%.
Diante do aumento do preço da carne bovina, o frango
costumava ser a via alternativa para economizar no supermercado. Diante da alta
da inflação, até mesmo essa
proteína tida como uma opção
mais em conta está pesando
no bolso dos brasileiros.

De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (IPCA), do IBGE, o
frango inteiro já acumula alta
de 25,94% nos últimos 12 meses. O frango em pedaços tem
variação de 25% e os ovos de
galinha, 14,26%.
De acordo com o presidente
da Associação Brasileira de Pro-

teína Animal (ABPA), Ricardo
Santin, esses insumos representam entre 70% e 80% dos custos e a alta deles se soma a um
aumento no preço de embalagens, energia elétrica e diesel.
O aumento expressivo no
mercado tem relação ao aumento dos custos de produção dos avicultores. Em gran-

de parte, motivado pela subida
do preço do milho e do farelo
de soja no mercado interno e
externo. A Associação estima
que os produtores tiveram um
aumento de 50,62% nos custos
de produção de frangos no último ano, o dobro do que foi repassado aos consumidores.
(Especial para O Hoje)
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Ministro adota princípio da insignificância
e manda soltar moradora de rua
173 cidades goianas não registram mortes por Covid

Ao menos 173
municípios não
registram mortes
por Covid há
quatro semanas
Maiara Dal Bosco
Ao menos 173 dos 246 municípios goianos já não registram óbitos por Covid-19, nas últimas quatro semanas. O número de cidades sem mortes pela doença, destacado pela Superintende de Vigilância em Saúde de
Goiás, Flúvia Amorim, vem aumentando. Na semana anterior, eram 166 municípios. A média diária de óbitos
em decorrência da Covid-19 em Goiás está em 23, mas
o número tem variado entre 20 e 27.
Para a Superintendente de Vigilância em Saúde de
Goiás, a redução dos índices pode ser atribuída ao
avanço da vacinação. “O principal fator que interferiu nessa redução foi a vacina. Mesmo com a introdução de uma nova variante, percebemos que o número de internações e principalmente de óbitos não
aumentou”, destaca. Contudo, ela reforçou que mesmo assim, os cuidados devem ser mantidos. “Ainda não
se atingiu o número suficiente de pessoas imunizadas
para baixarmos a guarda e deixar de usar máscara.
“Mas o número de vacinados está em aumento gradativo”, declarou Flúvia.
De acordo com a Plataforma Covid Goiás, da Universidade Federal de Goiás (UFG), atualizada no dia 10
de outubro, a média móvel de óbitos nos últimos sete
dias é de 28,71%. O que representa uma variação de 10,67% com relação à semana anterior, em uma tendência estável. Já com relação à média móvel de casos
nos últimos sete dias, a plataforma informou que a média de novos casos é de 1.898,57. O que significa uma
variação de 6,4% com relação à semana anterior,
com tendência também estável.

UTIs

As taxas de internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), destinadas ao tratamento da Covid19, também vêm registrando queda. Nesta semana,
nos hospitais sob gestão estadual, a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 47%. Isso significa que,
dos 410 leitos, 187 encontravam-se ocupados e 218
disponíveis para internação. Outros cinco encontravam-se bloqueados. Já na enfermaria, a taxa de
ocupação era de 33%, o que representa a disponibilidade de 243 dos 363 leitos. Outros 117 encontravamse ocupados e três bloqueados.

Dados Brasil

Os dados mais recentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontam que o Brasil registrou, nesta semana, o segundo menor número de casos diários de óbito desde maio de 2020. Ao todo, foram
202 mortes em decorrência da doença. Já o menor número de casos computados neste ano se deu em 13 de
setembro, quando houve o registro de 6.645 novos pacientes de Covid-19.
Os dados registrados em Goiás acompanham a tendência nacional de queda de óbitos por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde (MS) setembro foi o mês
que registrou o menor número de óbitos em decorrência da doença neste ano. A pasta aponta que, ao
todo, foram notificadas quase 16,3 mil vidas perdidas
pela doença. Na comparação com abril, mês com o
maior número de registros, com 82,2 mil óbitos, a redução de mortes foi de 80%.
Segundo o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, ainda que os números da doença no
Brasil apresentem queda nos registros, a pasta segue com
a orientação de continuar com todos os cuidados, como
usar máscara, manter distanciamento social de pelo menos um metro, deixar os ambientes ventilados e arejados, além de reforço na higiene das mãos.
Até o momento, o Governo Federal já aplicou 242,7
milhões de vacinas contra a Covid-19. Dessas, 147,9 milhões referem-se às primeiras doses e 94,7 milhões, às
segundas doses ou dose única do imunizante. Outros 1,2
milhão de doses foram aplicadas para reforçar a imunidade de idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.
Em Goiás, levantamento da SES-GO aponta que, com
relação à primeira dose de vacinas contra a Covid19, foram aplicadas 4.884.221 doses e, referente à segunda ou dose única, foram imunizadas 2.880.011 pessoas. (Especial para O Hoje)

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik revogou a prisão de uma mulher desempregada que
mora nas ruas de São Paulo há mais de dez
anos e furtou alimentos de um mercado,
avaliados em R$ 21,69. A decisão foi tomada com base no princípio da insignificância.
Para o relator, a lesão ínfima ao bem jurídico e o estado de necessidade da mulher
não justificam o prosseguimento do inquérito policial. A moradora de rua foi
presa em flagrante após furtar dois pacotes
de macarrão instantâneo, dois refrigerantes e um refresco em pó. Ao converter a prisão em preventiva, a magistrada considerou
que, como a acusada já havia cometido outros crimes, a reincidência impediria a
aplicação do princípio da insignificância –
também conhecido como princípio da bagatela – e afastaria a possibilidade de li-

berdade provisória. Relator do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de
São Paulo, o ministro Paciornik apontou
que, de fato, a jurisprudência do STJ entende
que a habitualidade na prática de delitos,
mesmo que insignificantes, afasta a incidência da bagatela. Entretanto, ele ponderou que há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal
é tão ínfimo que não se poderia negar a incidência do princípio. "Essa é a hipótese dos
autos. Cuida-se de furto simples de dois refrigerantes, um refresco em pó e dois pacotes de macarrão instantâneo, bens avaliados em R$ 21,69, menos de 2% do salário
mínimo, subtraídos, segundo a paciente,
para saciar a fome, por estar desempregada e morando nas ruas há mais de dez
anos", concluiu o ministro ao trancar a ação
penal e determinar a soltura da mulher.

Regras de higiene
A Segunda Turma do
Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso de
um armazenista de empresa aérea que pretendia a reversão de sua dispensa por
justa causa, em razão da
não observância das normas de higiene do estabelecimento. Para modificar o
entendimento das instâncias anteriores, seria ne-

cessário o reexame de fatos
e provas, vedado pela jurisprudência do TST. O motivo da dispensa foi o fato
de ele ter ido ao banheiro
com as luvas de trabalho.
Após jogá-las no lixo, junto
a papéis sujos, ele percebeu,
ao sair, que as tinha esquecido. Retornou ao local, retirou-as do lixo e utilizouas novamente.

Polícia Penal
Foi emendado em Plenário, pelo presidente Lissauer
Vieira, o projeto de lei nº
7676/21, de autoria da Governadoria, que transforma
o cargo de agente de segurança prisional em cargo de
policial penal. Como a matéria foi emendada, ela retor-

na à CCJ. De acordo com o
texto original do Poder Executivo, a proposta manterá
os dispositivos legais vigentes quanto às atribuições,
aos deveres, aos direitos, às
vantagens e às responsabilidades aplicáveis aos agentes
de Segurança Prisional.

Pequena quantidade de
munição é conduta atípica
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estabeleceu que a
apreensão de pequena
quantidade de munição de
uso restrito, desacompanhada da arma, não leva
necessariamente ao reconhecimento de atipicidade
da conduta. Por maioria,
os ministros acompanharam o relator, ministro Joel
Ilan Paciornik, para quem
as peculiaridades de cada
caso devem ser analisadas
a fim de se aferir a presença dos elementos que permitem a aplicação do prin-

cípio da insignificância: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência
de periculosidade social da
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
Com esse entendimento, o
colegiado deu provimento a
recurso interposto pelo Ministério Público de Santa
Catarina para reformar
acórdão da Sexta Turma
que, ao manter a condenação de um réu por tráfico e
associação para o tráfico,
absolveu-o da acusação.

STF mantém
regra sobre
escolha de
reitores e vicereitores
O Plenário do STF negou
pedido de liminar por meio
da qual o Partido Verde (PV)
pedia a suspensão de normas de escolha de reitores e
vice-reitores das universidades federais e de dirigentes de instituições de ensino
superior federal, para que
fosse determinada a nomeação pelo presidente da
República exclusivamente
dos candidatos mais votados
pelas comunidades acadêmicas dessas instituições.

RÁPIDAS

t

2 Súmul a 5 2 8 , STJ –
Compete ao juiz federal
do local da apreensão da
droga remetida ao exterior pela via postal processar e julgar o crime de
tráfico internacional.
Sexta Turma do STJ –
Sem caráter protelatório, indeferir nova prova em apelação viola ampla defesa.

2

2 Jurisprudência – Pena de

multa em condenação criminal é dívida de valor e prescreve em 5 anos.

RODOVIAS

Ultrapassagens proibidas marcam a
Operação Nossa Senhora Aparecida
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã
desta quarta-feira (13), o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida. Dados apontam que as ultrapassagens
proibidas marcaram o feriado
nas BRs goianas.
Em cinco dias, policiais
flagraram 739 ultrapassagens
irregulares sendo realizadas
nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. De
acordo com a PRF, o alto número de infrações cometidas
pelos motoristas não ficou só
nas manobras arriscadas, mas
na atitude dos condutores e
na irresponsabilidade antes
mesmo de pegar o volante.

Ao todo, 85 motoristas foram impedidos de dirigir por
estarem sob efeito de álcool;
232 estavam sem cinto de segurança e 38 transportavam
crianças sem o equipamento
de retenção.
De sexta a terça-feira (12)
foram registrados 33 acidentes de trânsito, sendo 11
saídas de pista e sete colisões
traseiras. Segundo a PRF, estes tipos de acidentes costumam ocorrer quando há falta de atenção na condução
do veículo, velocidade incompatível com as condições
da pista e falta de guardar
distância segura do veículo
que segue à frente.

Policiais
ﬂagraram 739
ultrapassagens
irregulares
sendo realizadas
nas rodovias
federais que
cortam o estado
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Trabalho informal é o sustento
de 1,3 milhão de goianos
Houve uma
melhora na taxa
de desemprego,
porém o número
ainda é bastante
alto, aponta
especialista
Daniell Alves
O número de trabalhadores
informais em Goiás mantevese estável no primeiro trimestre deste ano em comparação aos três meses anteriores. É o que aponta pesquisa
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que
estima cerca de 1,32 milhão de
pessoas nesta categoria –
40,9% da população goiana
ocupada. O Estado ficou acima
da taxa média nacional, que
foi de 40,6% para o segundo
trimestre deste ano.
São considerados informais as categorias de empregados no setor privado sem
carteira de trabalho assinada;
domésticas sem carteira assinada; empregadores sem registro no CNPJ; trabalhadores por conta própria, também sem CNPJ; e trabalhadores familiares auxiliares.
A artesã Maria Cleonice
Pereira, de 55 anos, acorda às
5 horas para trabalhar. Ela
vendia bolos e salgados em
uma escola, mas por conta da
pandemia do Coronavírus a
unidade teve as atividades
suspensas. Agora, ela vende
seus produtos para os vizinhos e clientes que adquiriu
durante este período.
Por não ter uma renda
fixa, decidiu trabalhar sem os
direitos que a carteira assinada oferece. “É cansativo,
mas vale a pena. Depois das
vendas não faltou dinheiro
em casa”, conta. Comercializando produtos alimentícios,
ela encontrou uma alternativa para quitar as dívidas.

Taxa de
desocupação no
Estado registra
12,4% no segundo
trimestre deste ano,
o que indica
estabilidade
do índice

Embora a informalidade
venha crescendo de maneira
frenética, a modalidade é muito melhor que o desemprego,
como explica o economista

Everaldo Leite, experiente na
área de economia e políticas
públicas. “Quanto mais pessoas desempregadas, menos
renda disponível há para haver consumo. As pessoas que
trabalham informalmente
atuam em alguma função e
obtém renda que faz mercado
girar”, destaca.
No Brasil, nos últimos seis
anos, o ritmo na criação de
empregos informais dobrou.
De um total de 89 milhões de
ocupados, 36,3 milhões são
informais. Segundo o IBGE,
eles representam quadro em
cada 10 ocupados. Apesar do
aumento de 27% nos anos de
estudo na metade mais pobre
do País, sua renda caiu 26,2%
em dez anos, segundo a FGV
Social. Quase 32 milhões de
brasileiros trabalham menos
do que gostariam ou estão
desocupados.

Sem arrecadação

A economista e gestora em
finanças, Tassiana Gomes, avalia que a economia informal

não contribui para o Produto
Interno Bruno (PIB). “A informalidade impacta de forma
negativa o mercado brasileiro.
Empregos sem registros são
sinônimos de falta de arrecadação de impostos, taxas e contribuições para os cofres públicos”, avalia.

Desemprego atingiu 12%

Segundo levantamento da
Pesquisa Nacional por Amostra
Domiciliar Contínua (PNAD
Contínua) a taxa de desocupação no Estado registrou 12,4%
no segundo trimestre deste
ano, o que indica estabilidade
em comparação ao trimestre
anterior. Em números absolutos, o valor representa 447 mil
desocupados m Goiás entre os
meses de abril e junho.
O quantitativo foi de 1,7%
menor que a nacional. Assim, o Estado se posicionou
como o oitavo com a menor
taxa de desocupação do País.
A pesquisa averiguou que
Goiás possuía 3,61 milhões
de pessoas na força de traba-

lho no trimestre em questão.
A força de trabalho é composta pelos ocupados (incluindo subocupados por insuficiência de horas) e desocupados. Já a taxa de desocupação é o percentual de
pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de
trabalho durante o período
analisado.
Segundo o chefe do IBGE
em Goiás, Edson Roberto Vieira, houve uma melhora na
taxa de desemprego, porém o
número ainda é bastante alto.
Ele explica que é comum o índice do segundo trimestre do
ano ser menor em relação ao
primeiro, por mais que esteja
em um contexto de desequilíbrio econômico. Isto ocorre
porque pessoas que não estavam procurando emprego, no
início do ano, passam a ir
atrás de uma oportunidade.
Além disso, o fim de contratos
temporários firmados para as
festas de fim de ano pesa nos
dados do primeiro trimestre.
(Especial para O Hoje)

VISÃO

Consultas oftalmológicas têm queda de 35%
Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO) mostram que a partir
de registros do Sistema de
Informações Ambulatoriais
do SUS, cerca de 3,7 milhões
de consultas deixaram de
ser realizadas. Uma queda
de 35% em 2020. Houve redução de 390 mil procedimentos de cirurgia, uma
queda de 27%. A comparação é em relação a 2019,
ano pré-pandemia.
O levantamento do CBO
mostra que em 2019, foram
realizadas 10,8 milhões de
atendimentos médicos em oftalmologia pelo SUS. Já em
2020, a quantidade baixou
para 7,1 milhões, a maior
queda em termos absolutos
entre todas as especialidades disponíveis na rede pública, segundo a entidade.
Os dois primeiros meses
após a decretação de calamidade pública – abril e maio –
apresentaram os piores índices, com redução de 74% e
71%, respectivamente, no total de procedimentos.
Em 2019, considerando esses dois meses, foram feitas

No primeiro ano da pandemia houve queda de 27% de cirurgias oftalmológicas
um total de 1,8 milhão de
consultas. No mesmo intervalo, durante o primeiro ano
da pandemia, foram oferecidas 509 mil. O que representa menos de um terço.
No caso das cirurgias, os
dados mostram que, em Em
2020, foram realizadas pouco mais de 1 milhão de ci-

rurgias oftalmológicas. No
ano anterior, houve o registro de 1,4 milhão.

Retomada em 2021

Os dados de janeiro a junho de 2021 sugerem tendência de recuperação no
volume de consultas. Até o
primeiro semestre de 2019,

cerca de 5,2 milhões de consultas oftalmológicas haviam
sido realizadas na rede pública. Já no ano atual, no
mesmo intervalo, este total ficou em 4,8 milhões.
Ao considerar o primeiro
semestre deste ano, as cirurgias mais realizadas foram de catarata com im-

plante de lente intraocular
dobrável. Elas correspondem a 37% do total dos procedimentos realizados, somando 265 mil cirurgias. Em
seguida, aparecem: tratamento cirúrgico de pterígio
(79,3 mil) e fotocoagulação a
laser (70,8 mil) - que são cirurgias vasculares nos olhos.
Entre janeiro e julho de
2021, com a retomada das
cirurgias eletivas nos hospitais, houve uma melhora no
número de cirurgias, mas o
cenário ainda é preocupante,
na avaliação do CBO. Neste
intervalo, foram registrados
717,7 mil procedimentos, patamar 29% superior aos 555,4
mil de 2020, mas ainda é 13%
inferior aos dados de 2019 –
829,5 mil.
Em termos regionais, o
levantamento aponta que o
Nordeste teve a redução percentual mais significativa,
com 39% menos cirurgias
em 2020, em comparação
com o ano anterior. Em seguida, estão Centro-Oeste (34%), Sul (-33%) e Sudeste (22%). O Norte sofreu déficit
de apenas 1%.
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“Impressionante como é fina a
camada de oxigênio do planeta”
Cápsula da Blue
Origin levou ao
espaço o ator
William Shatner,
a experiência
proporcionou
a ele reflexões
filosóficas sobre a
fragilidade da vida
Pousou exatamente ao
meio-dia (horário de Brasília)
no Texas (EUA) a cápsula da
Blue Origin que levou ao espaço o ator William Shatner, famoso por interpretar o Capitão
Kirk nos filmes e na série de ficção científica Jornada nas Estrelas. A aventura durou cerca
de 10 minutos, após a decolagem com a ajuda do foguete
New Shepard NS-18.
Nesse tempo, o ator e mais
três passageiros tiveram cerca de quatro minutos para
apreciar a paisagem com a
sensação de gravidade zero.
O pouso foi tranquilo e, após
pouco mais de dez minutos
de procedimentos, a cápsula
foi aberta para que os passageiros encerrassem sãos e
salvos a aventura.
Aos 90 anos, Shatner tornou-se a pessoa mais velha a
ir ao espaço. Ao deixar a cápsula, o ator falou sobre as
sensações e surpresas que
teve durante o voo.
“Todos no mundo precisam sentir isso. Foi inacredi-

Aos 90 anos,
Shatner tornouse a pessoa
mais velha a ir
ao espaço

tável. Rapidamente, o céu deixa de ser azul e escurece, e ao
olhar para baixo é a Terra
que fica azul. Nunca esperei
[essas mudanças de cores].
Um azul que vai ficando tão
claro e, em um minuto, fica escuro. De repente, se atravessa
o azul e se passa a ver o escuro, enquanto a luz está lá embaixo”, disse o ator que, pela
primeira vez, experimentou
uma sensação real de seu personagem mais famoso.
A experiência proporcionou a ele reflexões filosóficas
sobre a fragilidade da vida.
“Impressionante como é fina a

ESPANHA

Lava do Vulcão Cumbre
Vieja ocupa 656 hectares
A lava do Vulcão Cumbre
Vieja, em La Palma, na Espanha, ocupa atualmente 656
hectares e já afetou mais de
1.500 construções naquela ilha
do aquipélago das Canárias,
onde 20 terremotos foram registrados nas últimas horas.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou
ontem (13) a ilha pela quarta
vez desde o início da erupção
e deverá apresentar novas medidas de apoio aos atingidos.
Segundo as medições do
sistema de satélites europeu
Copernicus, a lava ocupa 656
hectares e já afetou 1.541
construções, das quais 1.458
foram destruídas.
A lava continua a fluir a
partir do último caudal aberto
ao norte do vulcão principal,
que até agora destruiu uma
zona industrial em Los Llanos
e forçou a retirada de 800 pessoas em La Laguna.
O último relatório do Departamento de Segurança Nacional espanhol (DSN) indica
que o fluxo de lava está mudando nas últimas horas em
consequência da derrocada do
cone do vulcão, que ocorreu no
sábado passado (9).
Além do novo fluxo de lava
para norte, existem mais duas
línguas de magma, de acordo
com o DSN: a original, que
quase não tem saída de lava, e
outra localizada mais ao sul,
que pode colocar em risco novas construções dentro do perímetro de segurança.
Nas últimas horas, as con-

Vinte tremores foram registrados nas últimas horas
dições meteorológicas favoreceram uma melhoria da qualidade do ar, de modo que nessa terça-feira foi possível suspender o confinamento decretado na segunda-feira, que afetou 3.500 pessoas.
Hoje de manhã, os aeroportos das Ilhas Canárias permaneceram abertos, embora
as companhias aéreas tenham
cancelado as operações para
La Palma.
A altura das emissões de
cinzas atingiu 3,5 mil metros
e elas se deslocam do oeste, virando para leste e sul, segundo o relatório, que também indica que o tremor vulcânico
aumentou, o que poderia revelar maior conteúdo de gás
no magma que sai do centro
da erupção.
O Instituto Nacional Geográfico espanhol (ING) localizou 20 sismos até às 7h07 de
hoje (horário local), 16 dos
quais no município de Fuencaliente e o resto no município

de Mazo, onde o último ocorreu esta manhã, a uma profundidade de 12 quilômetros
(km) e com magnitude de 3,1.
O maior dos 20 sismos registrados nas últimas horas
teve magnitude de 3,9 e
ocorreu a uma profundidade de 37 km.
A lava do vulcão de La Palma cobre 656 hectares e afetou
1.541 edifícios em seu caminho,
dos quais 1.458 foram destruídos, de acordo com as medições do sistema europeu de
satélites Copernicus. A erupção,
que começou em 19 de setembro último, afetou 52,1 km de
estradas, 49 km das quais foram destruídas.
As autoridades locais da ilha
de La Palma informaram hoje
que as pessoas retiradas das
áreas em que se encontram as
correntes de lava, com propriedades fora do perímetro de segurança estabelecido, terão acesso a partir do sul para recolher
roupas e pertences. (ABr)

camada de oxigênio de nosso
planeta. Lá em cima vi que
fora dela o que haveria [se não
fosse o oxigênio da cabine]
seria morte”. “É muito importante que todos tenham essa
experiência. Foi a mais profunda de toda minha vida. Espero que nunca me recupere
do que senti há pouco”.
Shatner acrescentou que a
sensação em voo é “muito mais
forte do que a simulação”, em
especial no estômago, e que
isso é assustador.
Além do ator, estavam a
bordo três passageiros: Chris
Boshuizen, antigo engenheiro

da agência espacial norte-americana (Nasa) e cofundador da
empresa Planet Labs, que tira
fotografias de alta resolução da
Terra, utilizando satélites; Glen
de Vries, cofundador da Medidata Solutions, empresa de
software para a indústria farmacêutica; e Audrey Powers,
responsável pelas operações
de voo e manutenção de foguetes da Blue Origin.
Esta é a segunda viagem
com passageiros da Blue Origin, após o voo realizado em julho com Jeff Bezos, o bilionário
norte-americano de 57 anos,
dono da empresa. (ABr)

PAPA

Francisco abre caminho à
beatiﬁcação de João Paulo I
O papa Francisco reconheceu um milagre atribuído à intercessão de Joao
Paulo I, cujo pontificado
durou apenas 33 dias,
abrindo assim caminho à
sua beatificação, informou
ontem (13) o Vaticano.
Durante audiência ao
prefeito da Congregação
para as Causas dos Santos,
Francisco autorizou a promulgação do decreto relativo ao milagre atribuído a
João Paulo I (Albino Luciani), nascido em 17 de outubro de 1912 em Forno di Canale (hoje Canale d`Agordo,
Itália) e falecido em 28 de
setembro de 1978 no Palácio Apostólico (Estado da
Cidade do Vaticano).
João Paulo I, que ficou
conhecido como o "Papa do
sorriso", foi eleito em 26 de
agosto de 1978 e morreu
inesperadamente 33 dias
depois, tornando o seu pontificado um dos mais curtos
da história. O milagre pelo
qual Luciani será proclamado bem-aventurado refere-se à suposta cura inexplicável de uma criança ar-

gentina que sofria de grave
doença cerebral.
A jornalista e vice-postuladora da causa da canonização, Stefania Falasca,
anunciou há algumas semanas no jornal religioso
Avvenire que o conselho
médico que examinou o
caso da menina argentina
"decidiu por unanimidade
que a cura era cientificamente inexplicável".
A causa de canonização
de Albino Luciani foi aberta em novembro de 2003, 25
anos após a sua morte, e terminou em novembro de
2017 com o decreto sancionado pelo papa Francisco,
que proclamava as virtudes
heroicas de João Paulo I.
No fim de novembro de
2017, terminou a investigação diocesana iniciada em
2016 na diocese argentina
de Buenos Aires.
Ao ser reconhecido o milagre da cura da criança,
abre-se o caminho para a
beatificação de João Paulo I,
faltando apenas aguardar a
data que será fixada pelo
papa Francisco. (ABr)

Papa reconheceu milagre atribuído à intercessão do pontífice
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EM rITMO LATINO
No estilo reggaeton, Kevin O Chris lança 'Baila Pra Mim'
com DJ Lucas Marquez e Pedro Bernadino

Música é
parceria com o
DJ Lucas
Marquez e
Pedro
Bernadino e
chega
acompanhada
de um
videoclipe

Elysia Cardoso
Depois do sucesso de ‘Ela Tá Movimentando’, em parceria com a mexicana Dulce María, Kevin O Chris lança sua nova música de trabalho intitulada ‘Baila Pra Mim’. A faixa que já
está disponível em todas as plataformas de música promete ser mais um
hit do funkeiro, que já ultrapassou 4 bilhões de reproduções. Com uma pegada afro/latina no ritmo de reggaeton,
em parceria com o DJ Lucas Marquez
e Pedro Bernadino, a produção chega
acompanhada de um vídeo clipe quente, cheio de dança e swing.
Em conversa com o Essência, o
cantor narra como está sendo essa
fase, onde explora outros ritmos, como
o reggaeton. "Estou muito animado em
trazer um pouco de reggaeton para o
funk. São ritmos que têm uma mesma
pegada, é um estilo urbano, que veio
das periferias e conquistou o mundo.
Fico amarradão de misturar batidas,
misturar culturas. O funk com o reggaeton é o casamento perfeito entre estilos musicais, curto demais resultado
dessa junção".

Sobre o clipe, ele relembra o clima
divertido das gravações e se mostra ansioso para o retorno do público. “Mais
uma música que acredito muito na pista, esse som tá animado, pra cima, do
jeito que a galera gosta e eu fiquei
amarradão também. O dia da gravação
do clipe foi só alegria e o resultado não
poderia ser melhor, é um dos clipes
que mais me agradou em toda minha
carreira. Estou muito feliz com esse
lançamento” conta Kevin.
A música é uma parceria com o Lucas Marquez e o Pedro Bernadino, e
segundo Kevin, foi muito boa. “A gente conseguiu fazer uma mistura do
funk com o reggaeton que tenho certeza que vai cair na pista. Estou muito animado com essa parceria e acho
que essa mistura de ritmos deu muito certo. O som tá incrível", comemora o cantor.

Temporada internacional

‘Baila Pra Mim’ vem após uma sequência de hits que levaram o cantor
para o Top 200 Global do Spotify por
quatro vezes: ‘Evoluiu’, ‘Ela é do
Tipo’, ‘Hit Contagiante’ e, a mais re-

cente, ‘Tipo Gin’. Na próxima semana,
Kevin O Chris desembarca nos Estados Unidos para a ‘Tour USA Kevin O
Chris’, que vai passar por Atlanta, no
dia 15, em Miami, no dia 17, em Newark, no dia 23, em Danbury, no dia
29, Boston, no dia 30 e encerra em Orlando, no dia 31.
Sobre a turnê internacional ‘Tour
USA Kevin O Chris’ ele antecipa: "A expectativa é sempre a melhor possível.
Tô empolgado em levar meu som lá
pra fora. Começamos a tour em
Atlanta e vamos passar por várias cidades dos EUA até chegar em Orlando. É muito da hora saber que o meu
trabalho vai ser apresentado lá fora.
Quero animar as pistas por lá e mostrar a animação e a festa que a gente
sabe fazer".
Por fim, Kevin conta quais os próximos planos para esta fase. "O plano
é trabalhar cada vez mais. Quero poder levar minha música cada vez pra
mais gente e fazer cada vez mais a galera curtir o meu som. Eu tô muito feliz com o meu trabalho e quero levar
o funk cada vez mais longe", finaliza.
(Especial para O Hoje)

13

14

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021

Essência

Castelo Encantado
da Ciência
Projeto cultural ‘Rolé Carioca’
apresenta a cidade do Rio de
Janeiro de forma gratuita por meio
de um tour virtual
Lanna Oliveira
Projeto cultural que já levou mais 24 mil pessoas pelas ruas do Rio virtualmente, nesta semana homenageia uma das instituições
mais aclamadas dos últimos meses. O ‘Rolé Carioca’
promove no próximo domingo, 17 de outubro, às
10h, um passeio virtual por
um dos locais mais relevantes para a história da
saúde pública brasileira: a
Fundação Oswaldo Cruz. O
roteiro inédito integra a
programação do nono ano
da iniciativa, que antes era
presencial, mas devido a
pandemia tornou-se um
passeio através das telas.
Em homenagem ao Dia
das Crianças, celebrado no
último dia 12, o passeio com
o tema ‘Fiocruz, o Castelo
Encantado da Ciência’. O
trajeto aborda os fatos históricos, o patrimônio e o
essencial papel da instituição no combate à pandemia
da Covid-19 e no desenvolvimento científico global
por meio de uma narrativa
lúdica, para conquistar também o público infantil. O
evento, 100% online e gratuito, é transmitido ao vivo
pela plataforma Zoom e tem
transmissão simultânea
pelo Facebook do projeto.
A complexa reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e
a febre amarela da cidade
do Rio de Janeiro no século
XX; o episódio conhecido
como o Massacre de Manguinhos, quando cientistas
da fundação tiveram seus
direitos cassados pela ditadura militar; o Prêmio
Mundial de Excelência em
Saúde Pública de 2006, concedido pela Federação
Mundial de Associações de
Saúde Pública; e a atual
imensa relevância da instituição nas diversas frentes de combate à covid-19,
são alguns dos destaques
abordados no passeio.
“Esta será uma oportunidade única para crianças
e adultos conhecerem ainda
mais sobre este patrimônio

que trouxe tantos avanços
para a saúde e a ciência do
País. Desde sua fundação, no
ano de 1900, quando foi
inaugurada para fabricar
soros e vacinas contra a peste bubônica, até os dias de
hoje, a Fiocruz é um exemplo da importância do apoio
à ciência e a tecnologia em
benefício da sociedade, além
de um motivo de orgulho
para todos os brasileiros”,
afirma Isabel Seixas, idealizadora e coordenadora do
projeto ‘Rolé Carioca’.
Ao longo do passeio virtual, os rolezeiros vão
aprender sobre as dezenas
de histórias e avanços da
instituição também por
meio dos elementos arquitetônicos do Castelo da Fiocruz, com explicações adaptadas ao imaginário infantil.
Alguns dos pontos que serão
visitados são o Núcleo Modernista, que abrange a portaria da Avenida Brasil e o
pavilhão da Febre Amarela;
o Núcleo Eclético, com o Pavilhão da Peste, o Hospital
Evandro Chagas e a Casa de
Chá; e o próprio Pavilhão
Mourisco, conhecido como
o Palácio das Ciências e tombado pelo Iphan em 1981.
Criado em 2013, o ‘Rolé
Carioca’ é um projeto cultural que pesquisa, cataloga e
difunde conteúdo sobre o
patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. O
Rolé, como chamam os mais
de 40 mil seguidores do projeto, tem a missão de formar
um acervo multiplataformas
sobre a história, cultura e
memória da cidade, com
ações que apresentam esse
acervo em diferentes formatos, tais como passeios
guiados por mais de 45 roteiros, banco de dados com
mais de 400 pontos mapeados, canal de vídeos, site, jogos e etc. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)
Serviço
Rolé Carioca: Fiocruz - O
Castelo Encantado da
Ciência
Quando: domingo (17)
Onde: rolecarioca.com.br
Horario: 10h

LIVRARIA
t

Uma carreira dedicada a
viviﬁcar os sentimentos
Psicóloga e escritora carioca Beatriz Breves reúne estudos
teóricos e práticos sobre a Ciência do sentir em novo livro, ‘Entre
o mistério e a ignorância - O Desvendar da Psique Humana’

Beatriz Breves ultrapassou a pesquisa e transcendeu para o campo da música, das artes e da poesia
A psicóloga, psicanalista
e psicoterapeuta Beatriz Breves dedicou praticamente
toda a carreira ao estudo do
sentir. Nestes 35 anos em que
desenvolveu a teoria da Ciência do Sentir, a carioca foi
além da pesquisa e levou a experimentação científica para
o campo da música, das artes
plásticas e da poesia. Agora,
ela reúne tudo em um novo livro, aprofundando as abordagens de outros oito títulos
publicados.
‘Entre o mistério e a ignorância - O Desvendar da
Psique Humana’ é uma obra
que transcende a psicologia
e a psicanálise e passa, além
da arte, também pela biologia e física. Esta última, inclusive, é a segunda formação da autora, que buscou
ampliar o conhecimento sobre o ser humano a partir de
uma outra perspectiva – os
conceitos físicos.
Com essa visão holística,
Beatriz propõe um contraponto ao olhar mecanicista e
materialista do paradigma
newtoniano, pelo qual é necessário dividir as partes
para conhecer o todo. A pesquisa da autora parte do
princípio de que o universo,
definido por ela como macromicro, é um complexo vibracional, uno, inteiro e indivisível no qual o ser humano, sem se isolar, emerge
como um recorte.
Essas concepções vibracionais do universo, bem
como as interações humanas, são apresentadas no primeiro recorte do livro. ‘Mistério’ parte de uma viagem a
Varanasi, na Índia, onde a
autora experimentou sentimentos complexos, levando
a algumas conclusões. Entre elas, a de que o ser humano somente pode se per-

ceber simbolicamente nas
três dimensões do espaço –
altura, largura e profundidade –, enquanto no campo
do Sentir é possível ir além.
“Tudo o que senti naquele
lugar é algo impossível de representar. Quantas dimensões precisei perder, para,
primeiramente, realizar em
minha mente, in loco, a imagem em três e, depois, na fotografia, em duas, se considerar de que hoje se aceita o
universo como possuidor de
dez dimensões de espaço e
uma de tempo?” (Entre o mistério e a ignorância, p. 20)
Se o ‘Mistério’ compõe a
primeira parte da obra, o segundo recorte mergulha no
“desvendar da psiquê humana”. Apoiada nas teses de físicos teóricos, filósofos e cientistas, a autora aborda temas
como realidade psíquica, o
sentimento do Eu e a identidade como um processo em
construção. Por fim, fazendo
a junção das partes que formam o nome do livro, a “Ignorância” refere-se ao sentimento vivenciado pela autora frente à transcendência
do espaço-tempo em outro
destino, Machu Picchu.
A contemplação da vida e

a desconstrução de um possível saber foram as bases
para a teorização da Ciência
do Sentir. Somado às viagens,
Beatriz Breves se submeteu
como paciente à psicanálise
por longos 32 anos. Para ela,
foi esta sua grande escola,
maior até que o estudo teórico e a prática clínica. E para
socializar e enriquecer seu
trabalho, fundou a Sociedade
da Ciência do Sentir (SoCiS),
em 2010. O grupo que se encontrava semanalmente, em
Copacabana, atualmente
mantém encontros virtuais
para falar de sentimentos.

A autora

Presidente, membro efetivo e fundador da Sociedade
da Ciência do Sentir, Beatriz
Breves é mestre em Psicologia
pela American Word University, psicóloga, bacharel e licenciada em Física, com especialização em Física Moderna com base na Física
Clássica pela Faculdade de
Humanidades Pedro II. Também é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, filiada à International
Psychoanalytical Association,
e psicoterapeuta analítica de
grupo pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo,
da qual foi presidente no biênio 1998-99. Como servidora
pública aposentada, foi psicóloga estatutária do Serviço
de Psicossomática do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Autora da Ciência do
Sentir, entre outros livros escreveu: ‘Macromicro – A Ciência do Sentir’, ‘O Homem
Além do Homem’, ‘A Fronteira do Adoecer – Por que Você
Adoece?’, ‘O Eu Sensível’, e ‘Falando de Sentimentos com
Beatriz Breves’, todos publicados pela Mauad Editora.

NOTA AO LEITOR
Rolé passa por mais de 120 anos de história da Fiocruz

t

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

RESUMO dE noVElas
t
Malhação - Sonhos
duca e Karina lamentam a
fuga de nat. João fala para Pedro que pedirá Bianca em namoro. lobão mostra o pendrive de alan para Heideguer.
Gael acredita que nat tenha
enganado duca. Heideguer e
lobão descobrem que foi Karina quem deu o pendrive
para nat. Gael se preocupa
com Karina. Wallace conta a
Gael que Karina foi morar com
lobão. lobão vasculha a mochila e o celular de Karina.

Nos Tempos do Imperador
Zayla se desespera, e samuel afirma que não pode mais
casar com a moça. Para agradar
Teresa, Pedro aceita conceder o
título de baronesa a lota em
troca das múmias. luísa garante que isabel escolherá Gastão. Enfurecida, Zayla jura que
samuel e Pilar não ficarão juntos. Quinzinho e lupita preparam seu plano para se livrar de
lota. Tonico provoca samuel e
luísa afirma ao amigo que é
melhor esquecer o passado.

Coração Indomável
santa avisa Maricruz enquanto ela está comendo com
Álvaro que otávio a espera na
porta, Maricruz pede que o
avise para que ele siga esperando. Maricruz se desculpa
com otávio dizendo que demorou, pois estava comendo a
sobremesa com Álvaro. simone, com o bebê nos braços
tem uma forte tontura, ofélia
a ajuda. Maricruz apresenta
Álvaro a otávio. otávio pede a
Maricruz para ver sua filha.

Gênesis
o faraó tem um sonho misterioso. adurrá é agressivo
com asenate e a ameaça. José
é chamado pelo faraó.asenate é mantida presa. José interpreta o sonho do faraó. Potifar
tem uma surpresa desagradável ao chegar em sua casa.
adurrá sente ódio pelo feito de
José, que é reverenciado no palácio. José é surpreendido novamente com a atitude ousada de neferíades. Potifar explode contra José.

Império
ismael e lorraine conversam sobre silviano. José alfredo
desconfia que a pessoa que tentou matá-lo seja o Fabrício Melgaço. danielle questiona Maurílio sobre o que ele fez no carnaval e ele se irrita. Enrico ajuda
cláudio. noely se insinua para
Robertão. lorraine liga para Érika. José alfredo pede um favor
para Maria Marta. carmen liga
para Jonas. Maria Marta conversa com Maria clara e João lucas sobre José Pedro.
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AGENDA cUlTURal
t
Circo em Goiânia
circo Khronos continua
na programação do shopping cerrado até o dia 30 de
outubro. além de artistas internacionais e premiados,
como o mágico de las Vegas
e o homem laser do cirque
du soleil de cancun, o público vê palhaços, dinossauros,
globo da morte e espetáculos
de dança, acrobacia, mágica
e muito mais. Entre as atrações de destaque está o King
Kong gigante, um animal mecânico de 11 metros de altura que se movimenta, emite
sons e faz uma encenação
realista, assustadora, mas acima de tudo divertida. o circo
funciona no estacionamento
de terça a sexta-feira, com
sessão única às 20h30; e aos
sábados, domingos e feriados, com sessões às 16h, 18h
e 20h30. cada sessão tem
duração de 1h30. Quando:
até 30 de outubro. onde:
avenida anhanguera, nº
10.790, setor aeroviário –
Goiânia.
Setor audiovisual
o Brlab celebra sua 11ª
edição até o dia 22 de outu-

Vida selvagem é explorada em série da TV Brasil, nesta quinta-feira (14)
andré novais, Beatriz segner, Fernando coimbra, leandra leal, lázaro Ramos, Jeff
Melvoin, Raphael Montes, entre outros. Quando: até 22 de
outubro. onde: brlab.com.br.
Espetáculo virtual
o espetáculo ‘Era Medeia’
faz temporada virtual gratuita, até o dia 18 de outubro,
no canal do YouTube da Firjan sEsi. com supervisão de
cesar augusto e texto e direção de Eduardo Hoffmann,
a peça faz uma reflexão sobre machismo, abuso de poder e exposição da vida privada. Em cena, estão os atores Eduardo Hoffmann e isa-

Vida selvagem
a TV Brasil apresenta nesta quinta-feira (14), às 21h30,
o terceiro episódio inédito da
série ‘Ícones da Vida selvagem’. durante o documentário, a produção revela porque
o escaravelho é um elementochave no ecossistema serengeti, entre a Tanzânia e o
Quênia. ao ingerir resíduos, o
besouro recicla o fluxo de
energia para alimentar todos
os animais das planícies, do
menor herbívoro ao maior
predador. Um dos trabalhadores mais árduos do serengeti, o escaravelho é extremamente importante
para a renovação da paisagem. acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal
aberto, TV por assinatura e
parabólica. sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Quando: Quinta-feira
(14). onde: TV Brasil. Horário: 21h30.

Governo de Goiás premiará artistas goianos

no Canto da Primavera com R$ 520 mil
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), premiará artistas e bandas no Canto da Primavera - Mostra de
Música de Pirenópolis, com
prêmios que variam de R$10
mil a R$ 50 mil, somando
cerca de R$ 520 mil. As inscrições podem ser feitas no
site oficial cantodaprimavera.cultura.go.gov.br até as
23h59 do dia 18 de outubro.
Este ano o evento será
realizado de 30 de novembro a 5 de dezembro, em Pirenópolis, seguindo todos
os protocolos e medidas de
segurança recomendados
pelas autoridades sanitárias para conter o avanço
da Covid-19.
Depois de uma pausa de
dois anos, o Canto da Primavera volta a ser realizado de
forma presencial como uma
forma de resgatar o cenário
cultural do Estado. “A mostra
já faz parte do calendário das
festividades do Estado, é
uma forma de levar não só
entretenimento para a cida-

A Mostra Nacional de Música de Pirenópolis foi criada em 2000
de, mas também de movimentar o turismo e a economia locais”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.
Nesta edição haverá premiação exclusiva para talentos artísticos de Pirenópolis. De acordo com o secretário de Cultura, César
Moura, a iniciativa visa valorizar a cultura local. “O
grande diferencial do Canto
da Primavera 2021 é a premiação destinada aos artistas
da cidade. Afinal, além de ser
um espaço para apresentar
as riquezas do nosso estado,

a Mostra também tem um
importante papel social e
econômico no município”,
afirmou o secretário.
A 20ª edição da mostra
irá selecionar quatro artistas
individuais de renome local,
residentes de Pirenópolis há
no mínimo dois anos, e mais
doze artistas individuais de
renome regional, residentes de Goiás pelo mesmo período. Também serão contemplados quatro bandas e
conjuntos de renome local e
regional, e quatro professores para ministrarem ofici-

nas na área de música.
O processo de escolha dos
artistas e das pessoas que
ministrarão cursos será feito com base na notoriedade
de cada um na sociedade.
Dessa forma, além dos documentos pessoais e comprovante de endereço, será
preciso apresentar também
matérias em jornais, revistas, flyers ou releases em
que a pessoa foi noticiada.
Os interessados em se
apresentar no Canto da Primavera deverão ser pessoas
físicas maiores de 18 anos,
pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais
(MEIs) cuja Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) seja na área de
artes e/ou cultura.
Para mais informações,
acesse o edital disponível
nos sites cultura.go.gov.br e
cantodaprimavera.cultura.go.gov.br. Em caso de dúvidas entre em contato pelo
e-mail cantodaprimavera@goias.gov.br ou pelo telefone (62) 3201-4631.

CELEBRIDADES
Namorada de Neymar,
Bruna Biancardi explica
perfil em aplicativo de relacionamento
Bruna Biancardi deixou
claro que não está em nenhum aplicativo de namoro.
a influencer explicou, nos
stories do instagram, que recebe mensagens de pessoas
dizendo que a viram nessas
redes sociais, mas que os
perfis não foram criados por
ela: "achei importante avisar
aqui que eu não estou em nenhum aplicativo de relacionamento. Tomem cuidado,
não sou eu!", escreveu a modelo, que costuma posar de
lingerie na web. (igraínne
Marques, Purepeople)
Luísa Sonza perde o celular
em assalto na cidade de
São Paulo
luísa sonza foi assaltada
em são Paulo na noite desta
terça (12) enquanto fazia
compras em uma farmácia
da cidade. a cantora, que esteve em uma praia do Rio de

Janeiro recentemente, tinha
acabado de sair do show da
banda Melim, que curtiu ao
lado de amigas, e perdeu o
celular e outros pertences.
Um segurança da artista, que
a acompanhava, perdeu uma
corrente. as informações são
do colunista leo dias, do
portal 'Metrópoles'. (igraínne
Marques, Purepeople)
Bruna Marquezine ganha
vídeo de Thais Fersoza em
Paris com Michel Teló
Bruna Marquezine repostou um vídeo feito por Thais
Fersoza, em Paris para comemorar seus 7 anos de casamento com Michel Teló,
em sua homenagem. a atriz
esteve na capital da França
no início do mês, para a semana de Moda de Paris,
além de aproveitar outros
destinos do país e continente ao lado da família. Thais
Fersoza e Michel Teló voltaram à Paris depois de 7 anos
de casados. (Raphaela Fernandes, Purepeople)
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HORÓSCOPO
t
belle nassar, que vivem Pedro lobo, um diretor excêntrico, e Verônica albuquerque, uma atriz insegura.
Quando: até 18 de outubro.
onde: youtube.com/c/Firjansesi. Horário: 18h.

bro. o evento anual é destinado a futuros filmes em fase
de desenvolvimento e financiamento e à formação de
profissionais do setor audiovisual. além dos workshops
exclusivos para profissionais,
o evento promove diversas
atividades abertas ao público,
transmitidas gratuitamente
pela internet. são 15 lives
onde roteiristas, diretores,
produtores e players compartilham experiências e debatem ideias com o público.
Basta se inscrever em
brlab.com.br para participar.
a programação conta com
grandes nomes do audiovisual como adriana Falcão,

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
dia pautado pela necessidade de ceder, pois poderá ter dificuldades com as pessoas à sua
volta. conflitos podem acontecer,
trazendo uma energia pesada.
Hoje as parcerias e os trabalhos
em grupo estão potencializados,
mas você pode ter dificuldades
com alguma autoridade.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
dia de trabalhar bastante, de
colocar as suas ideias e impor a
sua vontade, mas tome cuidado
com os excessos de vaidade e autoritarismo. dia em que você precisa se colocar e ter visibilidade,
mas é preciso que mantenha
uma postura de humildade.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia traz mudanças para
você, bem como avanços e progressos, mas é importante que
consiga manter certo jogo de
cintura. É preciso ter cuidado
com excesso de julgamentos. a
vida vai lhe mostrar que é possível ir por um outro caminho.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje, o lado emocional está
instável e você está um tanto quanto disperso. ainda que saturno
esteja trazendo foco para este dia,
o caminho que está seguindo o
leva a pensar nas emoções negativas. cuidado com essa postura de
ficar alimentando mágoa.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje as parcerias estão potencializadas, então é um dia de
conexão com o seu par amoroso
e com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. a capacidade
de se organizar e de realizar tudo
o que precisa, contando com a ajuda das pessoas, fica ativada. Você
está bem metódico, colocando as
coisas em seu devido lugar.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
dia intenso e que pede cuidado com os excessos. Você pode ter
muito trabalho e coisas para fazer
que o deixarão exausto. coloque
foco nas suas tarefas, mas não
perca de vista a sua saúde. não
passe dos limites para não ficar estafado. seu dia traz um lado forte
de energia criativa.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje você está focado nas
suas relações, principalmente nas
amorosas, mas está deixando de
pensar em si. Tome cuidado com
essa postura e com a passividade.
Foque na sua energia criativa e
mantenha um certo equilíbrio
entre o que o outro deseja de
você e o que você pode fazer.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o seu dia está muito criativo e você está com uma energia
bem positiva, cheio de vitalidade
e fazendo as coisas acontecerem.
a família também está potencializada no seu dia. Ela pode lhe trazer uma certa preocupação e você
poderá usar sua energia para ajudar alguém próximo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje você precisa colaborar
com as pessoas. dia de muito movimento, mas terá avanço e resoluções quanto aos problemas.
Quanto mais for flexível e participativo, mais o seu dia avança e
você encontrará resoluções positivas. Haverá comemorações com
as pessoas à sua volta.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
dia pautado em trabalho, disciplina e positividade para o bolso.
Você pode ter alegrias com relação
a ganhos e finanças. satisfação
pessoal está a caminho. É importante que você mantenha a sua
autoestima sempre elevada, assim
como o seu senso de autovalor,
porém sem perder a praticidade e
as tarefas que precisa fazer.

;

Flavia Pavanelli e Clara Maia
brigam e desfazem sociedade
Tudo começou quando
o perfil de notícias ‘Gossip
do Dia’ revelou, com exclusividade, que Flavia e
Clara tinham deixado de
se seguir e encerrado a sociedade. Em uma caixinha de perguntas Clara
explicou que contaria a
história quando resolves-

se a situação."Prometo
que quando tudo estiver
'resolvido' venho conversar com vocês e contar o
grande motivo. Mas acalmem o coração. Estou ótima e aliviada... O negócio
é bem mais feio do que
parece", respondeu. (Nathalia Duarte, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia pede autoconfiança.
sua energia pode estar um pouco
mais baixa, mas não convém ficar
dramatizando o que já não está
tão bom, então coloque foco nas
coisas que estão positivas, senão
o dia ficará mais cansativo. É preciso autoconfiança.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
dia bastante caótico, mas ao
mesmo tempo cansativo. Você
não conseguirá dar conta de tudo.
Vale a pena dar um passo para
trás e fazer aquilo que realmente
é possível, sem querer controlar
tudo. Tenha cuidado com esse
excesso de controle, abra mão de
algumas coisas e confie nas pessoas que estão à sua volta.
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Essência

Para os gregos, Dionísio já
os romanos, Baco. Dois
nomes para a mesma
pessoa. Filho de Zeus com a
mortal Sêmele. Assim como
Baco, os apaixonados por
vinho não desejam guerra
com ninguém

A positividade é a base
para construir a vida
que você quer e merece.
Para que nossa vontade
se realize e as
transformações
aconteçam, antes temos
de assumir nosso papel
de agentes de mudança

A Sabedoria
Dionisíaca
no cuidado à saúde mental

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta.

Que os velhos amigos,
os anjos e os velhos
vinhos sejam sempre
os melhores. Muitos
não sabem nem o que
estão bebendo com o
paladar cheio de fel.
Não combina com a
alma de um bom vinho

Existem pessoas que falam mal de
você? Certamente. Sei que a fofoca
abala a alma das pessoas, a ponto de
levar algumas buscar tratamento e
acompanhamento clínico para lidar
melhor com a maldade alheia. Pode-se
dizer que a propensão em falar mal
dos outros é da natureza humana. Embora se trate de hábitos tão antigos
quanto a civilização em si, parece que
ele encontrou o cenário perfeito na era
atual, dos meios digitais, da internet e
das fake news. Quando uma pessoa
fala mal de alguém para outra, cria
uma espécie de conexão com sua interlocutora. Isso se deve ao fato de que
a terceira pessoa objeto da fofoca está
excluída da relação entre as duas que
conversam. Quem já não fez isso? Eu
mesma já conversei demais.
Menosprezar um terceiro funciona
como um mecanismo de autodefesa.
Falar mal do outro produz a sensação
de que se é melhor do que ele. E confesso, não é bacana. Ao falar mal de alguém, o detrator expõe muito das
próprias dores. Palavras são muito reveladoras, amigo leitor. Há pessoas
que se julgam geniais, mas o mundo
parece não reconhecer isso. Será
mesmo? Talvez caiba uma reflexão. É
como se fosse firmado um pacto entre
as partes, que as torna coniventes.
Quando falamos mal de alguém com a
falsa certeza de que nunca seremos

descobertos, estamos sempre correndo riscos. Mentiras e fofocas
podem arruinar um relacionamento,
acabar com uma grande amizade, trabalho. Em casos mais graves, fofocas
podem manchar uma reputação.
Quando fui assessora de imprensa
na Casa de Dom Inácio, muitos me julgaram e muitos perguntaram nas rodinhas sociais: “Ela não viu nada?” A
desinformação de muitos em saber que
eu era freelancer e não funcionária,
braço da comunicação que mantinha o
relacionamento com a imprensa através da produção de conteúdos editoriais. Mas o caso ''João de Deus”, me
levou a passar por vários percalços em
relação aos fofocólotras.
A situação ficou fora do controle, as
mentiras quase me fizeram atentar
contra a minha própria vida. Estou falando de algo muito sério, caro leitor.
É preciso ter consciência do poder das
palavras, ou sofreremos todos com as
consequências delas. E o que aprendi
com todos os “falatórios?” Que os velhos amigos, os anjos e os velhos vinhos sejam sempre os melhores.
Muitos não sabem nem o que estão bebendo com o paladar cheio de fel. Não
combina com a alma de um bom
vinho. E o que o vinho tem a ver com
isso? Ele me ensinou a beber com moderação, a decifrar cada garrafa, a ser
companheiro do meu divã.

O vinho é uma bebida tão especial
que até tem um deus relacionado a ele.
Para os gregos, Dionísio já os romanos,
Baco. Dois nomes para a mesma pessoa.
Filho de Zeus com a mortal Sêmele. Ele
simboliza a embriaguez, mas também
é tido como o promotor da civilização,
legislador e amante da paz. Assim como
Baco, os apaixonados por vinho não desejam guerra com ninguém. Ressalta-se
as facetas da sabedoria dionisíaca e sua
importância à psique.
Sua sabedoria é ampla e nos mostra
o mundo ao revés, desconstrói as verdades e nossas percepções, propiciando
uma metamorfose. Com 50+ quero apenas curtir meu vinho e filosofar sobre
a vida, o universo e tudo mais. Na bebida de baco está a verdade, revela os
sentimentos, e é uma das coisas mais civilizadas e naturais do mundo que alcançou a maior perfeição que é melhor
meter o nariz em uma taça, do que na
vida dos outros. Gosto de amizades sinceras baseadas em fofocar da vida com
meus amigos verdadeiros.
Nestes dias reflexivos, dei de costas
para quem cuida da minha vida e comecei a cuidar do meu coração. Hoje
tenho tentado me colocar no lugar do
outro, sei que nem todos farão isso por
mim, mas a nossa parte tem de ser
feita. É impossível ter controle sobre os
outros ou sobre o que eles vão dizer,
mas tenho mantido o foco no que eu
posso controlar: eu mesma. Tome a decisão de não se preocupar com o que
está fora do seu controle. Se os outros
querem perder tempo com práticas
perversas e nocivas, eles que lidem
com as consequências de seus atos.
Promova um ambiente muito mais
agregador para você e as pessoas ao
seu redor. A positividade é a base
para construir a vida que você quer e
merece. Para que nossa vontade se
realize e as transformações aconteçam, antes temos de assumir nosso
papel de agentes de mudança. Somos
agentes; não pacientes, entende? Não
podemos ser meros espectadores da
vida que segue à nossa volta. Precisamos assumir nosso papel de sujeitos
do processo de mudança que tanto almejamos para nós mesmos e também
para o próximo. Para cada taça de
vinho, os aromas precisam ter cheiro
de empatia, O melhor vinho ao paladar errado, vai sempre parecer vinagre, destilando álcool pela boca.
(Especial para O Hoje)
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Negócios
Autorização das
viagens no país só
vale para roteiros
em águas
brasileiras

Retorno dos cruzeiros terá
mudanças nos portos e navios
Entre os protocolos de segurança,
deve ser adotado o
embarque escalonado, dividido por
horários
Giovana Andrade
Suspensos no país desde o
início da pandemia de Covid19, os cruzeiros marítimos retornarão à costa brasileira em
novembro, conforme anunciado no início de outubro
pelo Ministério do Turismo. O
anúncio foi feito logo após a
publicação da portaria nº 657,
assinada pelos ministros da
Casa Civil, Ciro Nogueira, da
Justiça e Segurança Pública,
Anderson Gustavo Torres, da
Saúde, Rodrigo Moreira da
Cruz (substituto) e da Infraestrutura, Tarcísio Filho.
Agora, aguarda-se a divulgação pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) de uma norma com os
protocolos sanitários a serem
seguidos. Além disso, as viagens também deverão respeitar as regras das cidades
onde os navios atracarem.
Entre os protocolos a serem definidos, a Anvisa deve
determinar regras do que diz
respeito à realização de testes
antes do embarque em todos os
passageiros, vacinação e testagem dos tripulantes, uso de
máscaras, distanciamento, ocupação reduzida nos navios, desinfecção e higienização constantes nas embarcações e fornecimento de ar fresco sem recirculação (nos moldes dos filtros especiais dos aviões).
Para a temporada de cruzeiros 2021/2022, que vai de

novembro até abril do próximo ano, estão previstos sete
navios, informou o Ministério
do Turismo. Segundo o governo, a expectativa é gerar
R$ 2,5 bilhões para a economia e criar 35 mil empregos,
o que representaria crescimento de 11% em relação à
temporada 2019/2020.
As embarcações devem
ofertar mais de 566 mil leitos,
35 mil a mais que na temporada 2019/2020, e fazer cerca
de 130 roteiros e 570 escalas
em portos brasileiros. Entre os
destinos previstos estão Rio de
Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, Ilhabela,
Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto
Belo, Recife e Ubatuba.

Depois da paralisação global da indústria de cruzeiros
em março de 2020, o retorno
dessas viagens já foi autorizado em 50 os países, segundo o
Ministério do Turismo. No Brasil, a autorização só vale para
roteiros em águas brasileiras,
excluindo itinerários como
Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, destinos populares para navios partindo dos portos de Santos (SP)
e do Rio de Janeiro (RJ).

Adaptações

Embora a lista oficial de
medidas determinadas pela
Anvisa ainda não tenha sido
divulgada, já se tem conhecimento sobre mudanças que
os cruzeiristas encontrarão
ao chegarem nos portos.

Além dos protocolos de segurança já conhecidos, também deve ser adotado o embarque escalonado, dividido
por horários. O objetivo é evitar que muita gente chegue
com antecedência desnecessária ao terminal, ou que a maioria se apresente para o embarque ao mesmo tempo, causando aglomeração nos portos.
Neste sistema, cada grupo
de passageiros irá embarcar
em um determinado horário. Assim, quando um grupo
estiver chegando, o anterior
já terá embarcado e o seguinte ainda não terá chegado. Lembrando que, na temporada 2021/2022, será necessário apresentar um teste
PCR negativo, o que pode aumentar o tempo gasto por
cada passageiro no processo
de embarque.
Dessa maneira o fluxo de
pessoas nos salões será menor, diz Sueli Martinez, diretora de operações da Concais,
empresa que administra o
terminal de passageiros do
porto de Santos, o mais movimentado da temporada brasileira de cruzeiros.
— Esse modelo já é usual em
alguns terminais muito movimentados, como o de Miami.
Isso favorece muito um bom
atendimento, e que a pessoa
não chegue muito antes sem
necessidade — explicou em entrevista ao jornal O Globo.
A medida é uma das que

integra o protocolo sanitário
desenvolvido pelas empresas
de cruzeiros marítimos para
ser adotado durante a pandemia. Segundo Sueli, ele já
poderia ter sido usado para a
temporada 2020/2021, caso
ela tivesse acontecido.
O protocolo que virá a ser
divulgado também determina
o bloqueio de um terço dos assentos, aumentando o distanciamento entre as pessoas, instalação de placas de acrílico
nos guichês de atendimento,
pontos de distribuição de álcool
em gel e uso obrigatório de
máscaras por todas as pessoas.
Outra medida prevista é a
desinfecção das malas antes
de entrarem no navio. A bagagem será despachada através de uma área específica
para esse fim. Lá, todas as malas e bolsas serão higienizadas, com produtos especiais, e
então levadas a bordo. O processo acontecerá de forma inversa no desembarque: a bagagem sairá do navio, receberá essa limpeza reforçada
já em terra, e só depois o passageiro poderá pegá-la.
A diretora considera que
esse protocolo básico será o
suficiente para garantir a
segurança das cerca de 237
mil pessoas que, nas contas
da Concais, deverão passar
pelos cinco salões do terminal, cada um com 11 mil
metros quadrados. (Especial para O Hoje)

