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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   31º C  
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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 con-
sumidos no café da manhã foi de 166,94%. Cidades 9

Preço do pão frânces
assusta consumidor

Portaria dispensa
divulgação de balanços em
jornais e diários oficiais
Política 2

Turismo virtual leva
cidadão a viagem 
pelo Rio de Janeiro
Essência 14

Ministro adota princípio
da insignificância e
solta moradora de rua
Jurídica 10

Cristiane Schmidt faz
crítica a Bolsonaro sobre
preço dos combustíveis 
Xadrez 2

Jovem do Atlético
sofre duas 
paradas cardíacas 
No fim do treinamento da últi-
ma terça, o zagueiro Fellipe,
de 18 anos, precisou ser aten-
dimento rapidamente para não
falecer no CT do Dragão.
Esportes 7

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

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 es-
tadual com a União.
Política 2

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 UTI-
também registrou queda. Nesta
semana, nos hospitais sob gestão
estadual, a taxa de ocupação
dos leitos de UTI era de 47%.  
Cidades 10

1,32 milhão de goianos
permanecem em
trabalhos informais
Quase metade da população trabalhadora do estado
tem empregos informais, aponta dados do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A in-
formalidade impacta negativamente  o Estado, ten-

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

Estado manteve média de 40,6% no segundo semestre

Alternativas
para reverter 
o desemprego
A pandemia desabou sobre o
Brasil e osbrasileiros na se-
quência de uma recessão,entre
2014 e 2016, e três anos de cres-
cimentoirrelevante. Economia 4

RRF pode gerar
economia de 
R$ 3 bilhões

As obras que envolvem o com-
plexo viário da Marginal Bota-
fogo caminham a passos largos
rumo ao seu primeiro ano de
atraso. Prefeito Rogério Cruz dis-
se que “não há como se falar em
prazo”, ao se referir a entrega da
obra ainda este ano. Política 5

Cruz desconversa
sobre conclusão 
da Botafogo

Consultas com
oftalmologista
têm queda de 35%
3,7 milhões de consultas dei-
xaram de ser realizadas em
2020, segundo dados do Con-
selho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO).Cidades 11

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

Retorno dos cruzeiros
terá mudanças nos

portos e navios

Jota Eurípedes



Empresas de capital fechado (sem ações na bolsa) que
faturem até R$ 78 milhões por ano podem publicar balan-
ços e demais atos societários apenas pela internet. Uma por-
taria publicada no Diário Oficial da União dispensa a di-
vulgação 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 do-
cumento 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 competi-
tividade dos negócios.
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Portaria dispensa
divulgação de
balanços em
jornais e diários 

Cristiane Schmidt faz crítica a
Bolsonaro sobre combustíveis 

Como não poderia ser diferente, como
algo inevitável, após embates entre gover-
nistas e deputados da oposição, por conta da
alíquota de ICMS sobre combustíveis, a se-
cretária da Economia, Cristiane Schmidt, foi
questionada se o Estado poderia abrir mão de
sua margem de arrecadação para reduzir a alí-
quota. Em audiência, on-
tem, na Alego, ela, que é
próxima do ministro
da Economia, Paulo
Guedes, passou a ba-
tata quente o gover-
no federal. Sem citar
o presidente Jair
Bolsonaro, sus-
tentou que “a re-
tórica que estão
querendo é colo-
car o problema
no colo dos gover-
nadores”. Garantiu
que o governador Ro-
naldo Caiado não au-
mentou 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 
Sob a relatoria do deputado Wagner Neto

(Pros), a Comissão de Finanças da Alego quer rea-
lizar dez audiências regionais para discutir o or-
çamento do Estado de 2022. Seis cidades já es-
tão confirmadas. 

Isolado  
Presidente licenciado do PSDB, José Eli-

ton 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 candida-
tura presidencial. 

Fora do MDB 
Menos de seis meses após trocar o PP pelo

MDB, para tentar voltar à Câmara dos De-
putados, Heuler Cruvinel, que tem base elei-
toral em Rio verde, vai deixar o partido de Da-
niel Vilela e deve acompanhar Gustavo Men-
danha em eventual projeto para 2022. 

Contra PEC 
De forma oficial, os Ministério Público es-

tadual e federal, e o Ministério Público do Tra-
balho se colocam contra a chamada PEC da
Vingança, que confere mais poder ao Con-
gresso Nacional na formatação do CNMP e dá
a este órgão a prerrogativa de revisar atua-
ções 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 ilí-
cita de dinheiro na campanha, e que seja
empossado ao suplente. 

Mais assessor 
Em votação durante sessão que durou

poucos minutos, a Câmara de Goiânia apro-
vou ontem resolução que aumenta cargos
de assessor, com salários entre R$ 8.800,00
e R$ 1.800,00. A verba de gabinete pode che-
gar a R$ 78 mil mensais, com até 25 servi-
dores comissionados. 

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. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Presidente já havia tentado derrubar a obrigatoriedade

A secretária de Economia,
Cristiane Schmidt, disse que o
Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) deve gerar uma econo-
mia de R$ 3,4 bilhões. A expli-
cação foi dada durante au-
diência 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 afe-
tadas neste ano por uma con-
juntura macroeconômica difí-
cil, onde a inflação resvala tan-
to nas receitas como nas des-
pesas do Estado. “A previsão
para o IPCA deste ano está
muito acima da meta para in-
flação prevista pelo Banco Cen-
tral, de 3,75%. A gente deve
chegar a 8,5%”, afirmou.

Cristiane ressalta que con-
seguiu, junto aos deputados
federais goianos, fazer uma
renegociação de contrato com
a União da Lei nº 8.727, cujo in-
dexador 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 repre-
senta aproximadamente 3,4

bilhões de reais em valores
presentes”, salientou.

Cristiane explicou, tam-
bém, que Goiás ainda não
tem como renunciar ao Regi-
me de Recuperação Fiscal por-
que, apesar do superávit nas
contas do Estado, a situação
não está totalmente solidifi-
cada. “Ainda estamos aca-
bando de reestruturar a Casa.
A receita não é real porque ti-
vemos os efeitos da pandemia
e o Refis”, salientou.

ICMS não é responsável
pelo aumento do
combustível

A secretária de Economia
ressaltou que o Governo ten-
ta, ao mesmo tempo, valori-
zar o servidor e atender às
demandas dos 7,2 milhões de
goianos. “Se temos uma in-
certeza 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, te-
remos uma multa, o que será
muito ruim para toda a so-
ciedade”, assinalou.

Cristiane afirmou, ainda,
que quem decide é o gover-
nador 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 conside-
ram razoável. Então, não há
como os aumentos não che-

garem ao consumidor. Os es-
tados não estão mexendo nas
suas alíquotas. As nossas são
as mesmas há anos, como a da
gasolina, que é a mesma des-
de 2016. Os preços da energia
estão altos em todo o mundo,
mas estão querendo colocar a
responsabilidade desse pro-
blema no colo do Governador.
Se diminuirmos qualquer tipo
de tributação, vamos demorar
mais tempo para realizar con-
cursos e levar benefícios para
a sociedade”, afirmou.

Secretária disse que Goiás ainda não
tem como renunciar ao RRF porque,
apesar do superávit, a situação  não
está totalmente solidificada

RRF deve gerar R$ 3 bilhões de
economia para Goiás, diz secretária

Secretária prestou

contas à Comissão

de Finanças da

Assembleia

Legislativa de Goiás
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A luta corporal

Fabio Lima

Antes de entender quais são as boas práti-
cas 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 re-
lação a entregas e execução de serviços, mas
também em relação à saúde dos funcionários.
Alguns dos distúrbios que podem surgir re-
sultantes dessa desatenção são:

Síndrome das 3 da Tarde: No-
meada pelo horário em que a pro-
dutividade geralmente começa a
cair, a “Síndrome das 3 da Tarde”
pode afetar qualquer nível de tra-
balhador, até mesmo os em cargos
de menor pressão. Diretamente re-
lacionada com a queda dos ní-
veis de cortisol, hormônio que
tem papel fundamental no geren-
ciamento do estresse e na resolu-
ção de problemas, a síndrome
pode ser combatida com medidas
de aplicação bem simples – entre
elas, a listagem de afazeres, a
priorização baseada em dificul-
dade e o estabelecimento realista de metas. Ti-
rar pequenas pausas ao longo do dia e fazer
algo prazeroso durante esse tempo também aju-
dam a manter a motivação lá em cima, assim
como estabelecer um sistema de recompensas
atrelado à realização das tarefas.

Síndrome de Burnout: A palavra “bur-
nout” é inglesa e significa “queimar-se por in-
teiro”, o que define bem a síndrome. É o re-
sultado 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 trabalha-
dor. Além da queda drástica de produtivida-
de, seus principais sintomas incluem apatia,
mau humor, insônia, problemas gástricos e
tensão muscular acentuada. Se não tratada,
pode causar quadros de depressão e até mes-
mo levar a um colapso nervoso.

Para aprimorar a produtividade, o primei-
ro 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 impor-
tante é o mapeamento de processos e organi-
zação de tarefas, com o objetivo de aumentar
a produtividade e eficiência de empresas.

Indicadores de desempenho também po-
dem ser boas ferramentas para dar um gás na
motivação: completá-los pode dar uma ótima

sensação de realização e satisfa-
ção, ativando a parte do nosso cé-
rebro que aprecia recompensas
depois do esforço e liberando do-
pamina, substância que dá a sen-
sação de felicidade.

Métodos mais simples também
podem ajudar no curto prazo: um es-
tudo da Universidade de Queens-
land descobriu que plantas no escri-
tório podem aumentar a produtivi-
dade dos funcionários em até 15%. Ul-
timamente, levar pets para o trabalho
também tem servido para harmoni-
zar 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 ita-
liano Francesco Cirillo, ela consiste em usar
um timer para criar blocos de 25 minutos de
trabalho e 5 minutos de descanso – após 4 blo-
cos (ou seja, 2 horas), tira-se uma pausa para
descanso de cerca de 15 ou 20 minutos, e de-
pois, de volta ao trabalho. Cuidar da ali-
mentação e praticar exercícios físicos regu-
larmente também são métodos de aumento de
produtividade comprovados pela ciência.

Manter um canal de
comunicação aberto em
toda a empresa aumen-
ta a confiança do fun-
cionário no emprega-
dor, causando um efeito
direto e positivo enorme
na motivação geral. Nes-
se sentido, a Pesquisa
de Clima pode ser um di-
ferencial na gestão de
pessoas da organização.

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 moe-
da, alcançava 75% de aprovação nas pesquisas de
opinião em todo o Brasil.

Sob a euforia da sociedade com um novo tem-
po de economia forte e crescimento, surgiu a Con-
tribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira (CPMF) para "salvar a saúde
pública", então vivendo uma crise:
mortes por contaminação em he-
modiálise em Pernambuco; vacinas
causando vítimas em São Paulo;
idosos maltratados no Rio de Ja-
neiro; bebês mortos em UTIs no
Ceará e no Espírito Santo.

A solidariedade do povo brasi-
leiro assimilou a CPMF. O provisó-
rio já levava mais de 10 anos, quan-
do a alíquota subiu e a arrecadação
não foi apenas para a saúde, utili-
zada até para pagar juros da dívi-
da pública. Um ano depois da cria-
ção da CPMF, a carga tributária foi
27% do PIB. Em 2006, havia cresci-
do para 33,7%. Uma década de-
pois 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 força-
do a pagar por saúde, educação, segurança e ou-
tros direitos. O Governo não se preocupa em ge-
rir 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 pos-
tergada Reforma Tributária caminha para não
atender à realidade. Cortar gastos públicos e di-
minuir impostos, sem sacrificar projetos sociais

do Governo, é possível.
Em 9 de maio de 2007, o "Manifesto da So-

ciedade Contra a CPMF", liderado pela Fede-
ração das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), com mais de um milhão e cem mil as-
sinaturas, 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 Câ-

mara e no Senado. Apostou que
tudo era possível em um parla-
mento sob o espectro do "Mensa-
lão", cujo presidente do Senado
era julgado por corrupção.

O PSDB, naquele momento, de-
morou para decidir-se contra a
CPMF ratificando a pecha de que tu-
canos 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 de-
pois, 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 cor-
poral" faz-se necessá-
ria na política, na eco-
nomia, na saúde, na
educação...

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ricardo Viveiros é jorna-
lista, escritor e professor.
Doutor em Educação, Arte
e História da Cultura

Fábio Lima é consultor e
mentor de empresários e
executivos, especialista
em finanças empresariais

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por con-

ta da pandemia. Emprego esse que adorava, me sen-
tia completamente segura. Cheguei até pensar em
fazer faculdade para tentar o cargo de gerência, mas
aconteceu o que aconteceu. Desde pequena, por in-
fluência 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 con-
fiante, 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 tra-

ços realçados, as fraturas sociais e econômicas do
mundo, há séculos expostas. Não só os mais de 2 mi-
lhões de mortos serão lembrados. Pelo menos, mais
200 milhões de pessoas serão empurradas para a mi-
séria e dela a maioria não sairá antes de 2030. Em
contrapartida, os mil detentores das maiores fortu-
nas do planeta recuperaram, em nove meses, as per-
das 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 eco-
nomia real enfrenta a mais profunda recessão de um
século, revela o relatório. Esse é o vírus da desi-
gualdade. Emerge com indispensável a criação de
uma renda social, que assegure meios dignos de so-
brevivência aos que pouco ou nada têm, assegu-
rando-lhes acesso à saúde, à educação, ao sanea-
mento básico e segurança. 

Maria Júlia de Almeida 
Goiânia

{
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 reali-
zou, nesta quarta-feira (13/10), no
município de Padre Bernardo, a en-
trega de 661 cartões a beneficiárias
do Programa Mães de Goiás.

Como aumentar a produtividade
no trabalho: riscos e métodos

@jornalohoje
“olha a rachadinha olha a rachadinha des-
ses marajás", comentou o internauta sobre a
aprovação de projeto na câmara de Goiânia
que aumenta o número de funcionários co-
missionados.

Marcos Maria Branquinho

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

Vivian Passos

@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 es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
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O ministro dos mercados e, sabe-se ago-
ra, dos “paraísos fiscais” cruza os braços dian-
te da crise que empurra milhões à miséria e
à fome – embora, o que já é bastante conhe-
cido, esmere-se na montagem de “negócios
muito especiais” com o patrimônio público,
em benefício de seus coleguinhas das altas fi-
nanças, os donos do dinheiro no País. Se a
economia está “bombando”, para usar sua
terminologia particular e ilusionista, e a in-
flação 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 insu-
mos, matérias primas, peças, componentes
eletrônicos, acessórios, assim como pelas al-
tas 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 or-
ganismos internacionais para os países emer-
gentes. Na média da “área do euro”, confor-
me a Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), o “clube”
dos países mais ricos, a inflação tende a fe-
char 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 institui-
ção, 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% nes-
te ano. Para relembrar, os mercados eleva-
ram a previsão para a inflação brasileira de
8,0% há um mês para 8,59% para os 12 me-
ses 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 der-
rubar preços.

Políticas alternativas
O economista Bráulio Borges, pesquisa-

dor 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 cri-
se e que suas consequências não são ne-
cessariamente inevitáveis – vale dizer, há
políticas e medidas que o governo poderia
tomar para reverter o desemprego, uma das
chagas que tem emperrado as possibilida-
des de retomada do crescimento. No en-
tanto, há dúvidas sérias se haveria condi-
ções disso ocorrer em se tratando da equi-
pe econômica comandada por um ministro
que sequer se enrubesce por manter contas
em paraísos fiscais. Além disso, retoma
Borges, a virada exigiria “algumas mudan-
ças importantes nas posturas do Executivo
e da política econômica, bem como no ar-
cabouço institucional brasileiro”. O que
apenas complica o cenário futuro.

2 Em sua análise, Borges
demonstra que a economia
brasileira vem enfrentando
já há algum tempo um des-
casamento entre o Produto
Interno Bruto (PIB) e o
mercado de trabalho. As
oscilações para cima even-
tualmente registradas pelo
PIB, que mede o volume
total de bens e serviços
produzidos pela economia,
não têm sido acompanha-
das por variações na mes-
ma direção do emprego e,
especialmente, da taxa de
desocupação.
2 Num cálculo técnico, uti-
lizando metodologia reco-
nhecida internacionalmen-
te, o economista estima que,
dada a variação de 1,6% re-
gistrada pelo valor adicio-
nado ao produto nos quatro
trimestres finalizados em ju-
nho deste ano, a taxa de de-
semprego deveria ter subido
“apenas” 0,2 pontos de por-
centagem. Mas a alta indica-
da 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 “jobles-
srecovery” (quando a ativi-
dade econômica experi-
menta alguma recuperação,
mas não consegue criar em-
pregos ou, no caso, criar em-
pregos em número suficien-
te para evitar que o desem-
prego continue avançando).
2 O estrago é ainda maior
quando se considera o de-
sempenho do PIB ajustado
pelo nível de emprego, con-
tinua Borges. Neste caso, o
tombo teria sido de 6,1% no
ao passado, acima da queda
de 4,1% registrada oficial-
mente, com avanço de ape-
nas 0,6% nos 12 meses ter-
minados em junho deste
ano (abaixo do avanço de
1,6% efetivamente obser-
vado). As diferenças se ex-
plicam pelo fato de os seto-
res que mais empregam,
ainda que em proporção
maior para informais e em-
pregos de baixa produtivi-

dade, terem sido mais afe-
tado pela crise e ainda se
encontrarem longe de qual-
quer recuperação.
2 Essa combinação de fa-
tores, considerando o que
Borges chama de “proje-
ções de consenso” entre os
economistas, deverá pro-
duzir uma perda perma-
nente do PIB “de quase 5,0%
no médio prazo em relação
às expectativas de consenso
pré-pandemia”. O mesmo
exercício mostra que a per-
da deverá se aproximar de
zero para Estados Unidos e
China. O cenário aqui fica
pior porque, em 2019, a eco-
nomia já estava em torno de
3,0% abaixo dos níveis ob-
servados antes da recessão
de 2014/2016. Em junho
deste ano, mais de um
quarto dos desemprega-
dos, 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 úl-
timo trimestre de 2019.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

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

A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,102 bilhão na segunda semana de outubro, segun-
do boletim preliminar divulgado pela Secretaria de Co-
mércio 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 ex-
portações 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 corren-
te de comércio somou US$ 383,996 bilhões.

No comparativo médio entre a segunda semana de ou-
tubro 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 se-

tores, o destaque ficou com a Indústria Extrativa, com alta
na média diária de US$ 117,66 milhões (52,9%) no acu-
mulado 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 mi-
lhões (48,8%) em produtos e a Agropecuária teve ex-
pansão 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 mi-
lhões 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 Ex-
trativa; e, na Indústria de Transformação, da exporta-
ção de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais be-
tuminosos (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: crescimen-
to 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 In-
dústria 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 mé-
dia diária); e nas importações de Adubos ou fertilizan-
tes químicos (exceto fertilizantes brutos) (+209,0% com
alta de US$ 75,39 milhões na média diária).

Números são da Secretaria de Comércio Exterior

Ministro pede que corte 
no orçamento seja revisto

BALANÇO
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Balança
comercial tem
superávit de US$
1,102 bi no início
de outubro

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos
Pontes, comentou, no último
fim de semana, o corte no or-
çamento da pasta, aprovado
pelo Congresso Nacional por
solicitação do Ministério da
Economia. O projeto retirou
R$ 690 milhões do ministério
comandado por Pontes e re-
passou para outros setores.

Com a redução, o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) perdeu 90%
do seu orçamento, incluindo

recursos que serviriam para o
pagamento de bolsas de pes-
quisa, o que pode impactar
projetos em andamento.

"Quando mais precisamos
da ciência, a equipe econômi-
ca age contra a lei, com ma-
nobras que sugerem a inten-
ção 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 penden-
tes de destinação, em claro
descumprimento da Lei Com-
plementar n° 177/2021. É in-
compreensível que o Con-
gresso Nacional permita que
suas decisões, manifestadas
democraticamente na apro-
vação de leis para o país, si-
gam sendo descumpridas por
meio de manobras de último
momento. É preciso priorizar
a ciência. Ciência é vida!", diz
a nota. (ABr)

Após anunciar um acordo para a venda de 100 aero-
naves para a companhia aérea NetJets, as ações da Em-
braer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A) operam
em alta no pregão, na B3, a Bolsa de Valores de São Pau-
lo. Na manhã desta segunda-feira, a Embraer disse que
recebeu encomenda adicional de cerca de US$ 1,2 bi-
lhão 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 últi-
mos nove anos no segmento. O primeiro acordo de com-
pra da NetJets, assinado em 2010, contemplou 50 pe-
didos para os jatos executivos, mais opções de até 75
aeronaves adicionais.

EXPRESSA
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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 ex-
prefeito de Goiânia, Iris Re-
zende, a intervenção em uma
das principais vias que cortam
a cidade foi anunciada sob a
promessa de escoamento rá-
pido do trânsito, especial-
mente em horários de pico. 

Conforme já mostrado pela
reportagem do jornal O Hoje,
para além do complexo, a pre-
feitura ainda toca obras de
prolongamento da marginal
entre as Avenidas Segundas
Radial, na Vila Redenção, e
Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.
Estão 97% executadas. Ape-
sar 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 es-
perava, o que se vê hoje, es-
pecialmente por volta das
18h em dias de semana, é
um trânsito lento tomado por
motoristas que buscam le-
var vantagem entre as es-
treitas ruas dos bairros ad-
jacentes ao projeto. 

Durante passagem pela
Câmara Municipal de Goiânia
para prestação de contas do
primeiro quadrimestre de
2021, o prefeito da capital, Ro-
gério Cruz (Republicanos) foi
questionado sobre a entrega
da estrutura, mas a resposta
foi um tanto quanto desani-
madora: “Não há como se fa-
lar em prazo”. 

Na ocasião, o prefeito ex-
plicou que o entrave não es-
taria ligado à prefeitura, mas
que se trata, na verdade, de
problemas judiciais. “Todas
as obras deixadas pela gestão
passada estão tendo conti-
nuidade. Isso foi uma pro-
messa de campanha. Quanto
à Marginal Botafogo, a ex-
pectativa é muito grande em

entregar o mais rápido pos-
sível, mas temos algumas si-
tuações, nas alças de entrada
ou saída, onde precisamos
desabrigar alguns imóveis e
é aí que vem a complica-
ção”, disse o gestor.

Em seguida, Cruz comple-
tou: “Tivemos um caso onde
havia ali um imóvel. Nós so-
licitamos a retirada a partir
de um mandado [judicial]
que tínhamos, mas a pessoa
entrou novamente [na Justi-
ça] contra a prefeitura e ti-
vemos que esperar uma nova
ação. Tudo isso faz com que a
condução desse projeto leve
mais tempo”.

A Secretaria Municipal de
Infraestrutura (Seinfra) tam-
bém foi procurada pela re-
portagem. Segundo a pasta,
as obras seguem em anda-
mento e nunca estiveram pa-
ralisadas. Quanto ao que ain-
da resta para ser concluído, a
Seinfra informou que os tra-

balhos estão concentrados nas
alças de acesso e deslocamen-
to dos postes de energia.

Sobre os entraves, no en-
tanto, a Secretaria associou ao
remanejamento da parte elé-
trica por parte da Enel. E con-
cluiu, depois, que não há pre-
visão para liberação ainda
que parcial do trânsito. Ape-
sar das declarações do pre-
feito, a Seinfra informou que
a conclusão da obra, que está
88% executada, está prevista
para dezembro. 

“Os serviços estão cami-
nhando com regularidade,
mas em junho tivemos um
contratempo com a chuva,
que não estava prevista para
aquela época e levou o esco-
ramento da obra. Mas tudo
foi rapidamente contornado
e seguimos trabalhando dia-
riamente para entregar a
obra completa com a rotató-
ria no nível da Alameda Leo-
poldo de Bulhões e a trin-
cheira da Marginal Botafogo
até a Avenida 2ª Radial”, dis-
se o titular da Seinfra, Faus-
to 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 li-
beração do trânsito na região
para o final de setembro. O
prolongamento da via é parte
da contrapartida da adminis-
tração municipal no contrato
celebrado com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID) para execução
do Programa Urbano Am-
biental Macambira Anicuns.

Segundo chefe do
Executivo, o
principal entrave
estaria relacionado
às ações de
despejo. Seinfra,
no entanto, chama
atenção para
remanejamento da
parte elétrica

“Não há como falar em prazo”,
diz Cruz sobre obra na Botafogo 

Além do complexo, o

prefeito ainda toca

obras de

prolongamento da

marginal entre a

segunda Radial e a

Jamel Cecílio

Trecho Sul/Norte
As obras do trecho Sul/Norte da Marginal Botafogo en-

volvem, além do prolongamento da via, ações de recom-
posição 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 Se-
gunda 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 Bue-
no e Bela Vista da capital.

O elevado na Jamel Cecílio foi pensado com o intuito de
promover fluxo direto para as pessoas que querem atin-
gir a BR-153, a GO-020 ou os bairros e condomínios da re-
gião. Já a Marginal Botafogo tem como a premissa de fun-
cionar 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 es-
querda para o Setor Sul. Assim, o motorista poderá fazer
o contorno e seguir ou retornar à própria Alameda. O pro-
jeto prevê que o trânsito flua em todas as direções, sem in-
terferência de semáforos, beneficiando consequente-
mente os interessados em acessar as regiões do Parque
Flamboyant, Alphaville, Portal do Sol, Alto da Glória e Jar-
dim Goiás. (Especial para O Hoje)

Novo trecho da Marginal conta com 1,7 km de extensão

Fora disso, pode ocorrer improbidade 
administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

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

Contrato$
A presidente do Tribunal de Contas da

União (TCU), ministra Ana Arraes, confir-
mou ao senador Omar Aziz (PSD-AM), pre-
sidente da CPI da Pandemia, que a Corte
abriu processo para apurar os motivos “ju-
rídicos e fáticos” para a não realização de
licitação (dispensa e inexigibilidade, in-
clusive) relativamente aos contratos fir-
mados entre a VTCLog – investigada na Co-
missão – e o Ministério da Saúde. No do-
cumento (Aviso nº 1607 - GP/TCU), a mi-
nistra afirma que o caso “está sendo tratado
com absoluta prioridade”. Estão sob in-
vestigação 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 excepcio-
nais ou de urgência que, em tese, justifi-
cariam a ausência de certame”, expõe
Aziz no pedido de investigação ao TCU.

UFC Relatório
A ordem da direção da Polícia Legis-

lativa do Senado para os agentes na CPI
da Pandemia, na vindoura sessão do re-
latório final, é não interferir em brigas
de senadores. Ou seja, deixar o pau que-
brar entre os parlamentares. E os pró-
prios se resolvam.

Mineirinho
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 Cor-
te em 2022.

Lupa nos..
O Sesi e Senai, entidades do Sistema S,

devem divulgar a remuneração de em-
pregados conforme determina Lei de
Acesso à Informação. É o que defende o
subprocurador- geral da República Luiz
Augusto Santos Lima em parecer enca-
minhado ao STF. O procurador sublinha
que as entidades estão submetidas às
mesmas regras impostas aos entes da Ad-
ministração Pública direta ou indireta.

..salários
“A publicação dos dados está em con-

sonância com a jurisprudência da Corte
e com o determinado pela Lei 12.527/2012,
conhecida como Lei de Acesso à Infor-
mação (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 pa-
vimentar o projeto de reeleição, o Auxílio
Emergencial segue empacado no Con-
gresso Nacional. A princípio, Bolsonaro
planejava lançá-lo em novembro, data
improvável já que a MP 1061/2021 que
criou o programa está parada na Secreta-
ria Legislativa do Congresso.

Ajudinha
A MP foi enviada pelo Planalto em agos-

to e corria risco de “caducar” (perder a va-
lidade), mas o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), decidiu prorro-
gá- la por mais 60 dias. Outros dois proje-
tos – reforma do Imposto de Renda e a PEC
dos Precatórios – fontes de financiamento
do novo auxílio, avançam degavar.

Operação Madrinha
A bancada do Novo na Câmara cobra do

Ministério da Economia explicações sobre
o suposto favorecimento de empresas li-
gadas à primeira-dama, Michelle Bolsona-
ro, 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 Dere-
la Modas (empresas de amigos da primeira-
dama supostamente favorecidas) acessa-
ram crédito no âmbito do Pronampe e o tem-
po que decorreu entre o protocolo da pro-
posta de financiamento e a sua deliberação.

12,5% do total do déficit são pessoas que coabitam 

Representantes de movimentos relacionados à habi-
tação popular disseram aos integrantes da Comissão de
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, nes-
ta quarta-feira (13), que o programa Casa Verde e Ama-
rela tem poucos recursos e não oferece acesso a famílias
de baixa renda. O secretário nacional de Habitação, Al-
fredo dos Santos, afirmou que o governo entregou pou-
co mais de 1 milhão de moradias desde 2019, priorizando
obras que estavam paradas.

Ele relativizou o déficit de 5,9 milhões de moradias es-
timado 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 ne-
cessário produzir mais unidades neste caso, mas talvez
criar um programa de aluguel social. Outra parte das fa-
mílias 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 famí-
lias 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 coa-
bitam por necessidade e não por escolha."

Os representantes de movimentos de habitação po-
pular também pediram a volta dos conselhos sociais que
buscavam ouvir as reivindicações da população sobre os
programas do governo.

Movimentos
sociais pedem
mais recursos
para habitação

O ministro da Ciência, Tec-
nologia 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, de-
putada Professora Dorinha
Seabra Rezende (DEM-TO), so-
bre 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 aguar-
da agora sanção presidencial.

Professora Dorinha desta-
cou que o texto foi alterado de
última hora a pedido do mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des. "Essa ação nos preocupa
muito. O orçamento já era
muito apertado e as verbas ti-
nham uma destinação para
pesquisa e investimento na
área de ciência e tecnologia e,
acima de tudo, para o paga-
mento de bolsas para pesqui-
sadores, e o dinheiro foi reti-
rado", disse a parlamentar.

O ministro alegou que não
sabia nem mesmo que o pro-
jeto de lei podia ser modifi-
cado de última hora de ofício
pelo governo. "Como eu já co-
loquei publicamente, eu fui
pego de surpresa, falei até
com o presidente [da Repú-
blica] sobre isso, ele tam-
bém foi pego de surpresa
por isso. Eu pedi ajuda para
recuperação desses recursos
e ele prometeu que vai aju-
dar", disse.

"Não quero discutir o mé-
rito da utilização dos recursos
pelos outros ministérios, mas
recursos para Ciência e Tec-
nologia não é gasto, é investi-
mento", complementou.

Pontes informou que en-
viou ofício para o ministro da
Economia, Paulo Guedes, pe-
dindo a recomposição de re-
cursos e que obteve da mi-
nistra-chefe da Secretaria de
Governo da Presidência da
República, deputada licen-
ciada Flávia Arruda (DF), a
promessa de recuperação da
verba. Mas o ministro não
sabe quando isso ocorrerá.

O deputado Professor Is-
rael (PV-DF) observou que o
corte de recursos foi decidi-

do pela própria cúpula do go-
verno, já que o ofício modi-
ficando o PLN 16/21 foi en-
viado pela junta de execução
orçamentária, composta pe-
los 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 Na-
cional 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 na-
cionais de ciência e tecnologia,
cujo orçamento já estaria de-
fasado em 30%, e para o Cen-
tro Nacional de Vacinas.

O ministro observou que o
PLN 16/21 garante R$ 63 milhões
para produção no Brasil de ra-
diofármacos, que são utilizados
em tratamentos contra o câncer,
mas disse que os recursos pre-
cisam ser liberados rapidamen-
te para garantir que não haja in-
terrupção na produção.

Pontes acrescentou que o

ministro Paulo Guedes prome-
te, para o ano que vem, orça-
mento melhor para o ministé-
rio e a liberação dos recursos do
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnoló-
gico (FNDCT). Porém, ele teme
que, mesmo com a aprovação
da Lei Complementar 177/21,
que proíbe o contingencia-
mento 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 au-
mentar o valor das bolsas
do CNPq, congeladas há
oito anos. (Agência Câma-
ra de Notícias)

Marcos Pontes confirmou que fica no
cargo e disse que está tentando
recompor o orçamento do setor

Ministro foi pego de surpresa
com corte de 92% das verbas 

Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Marcos Pontes, Ministro da Ciência e Tecnologia diz que mesmo assim deve ficar no cargo
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Felipe André

Uma notícia triste que por
pouco não se tornou uma fa-
talidade dentro do CT do Dra-
gão nesta última terça-feira
(12). O jovem, de 18 anos, Fel-
lipe de Jesus Moreira, sofreu
um mal súbito e teve duas pa-
radas cardíacas, mas foi aten-
dido rapidamente pelo Dr Lu-
cas 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 me-
ses atrás pelo rubro-negro. Ele
estava disputando a quarta di-
visão do Campeonato Paulista,
pelo Guarulhos, e foi registra-
do no Boletim Informativo Diá-
rio (BID) pelo Dragão no fim do
mês passado. O mal súbito
aconteceu no fim do treina-
mento desta terça-feira, onde
ele estava junto com alguns
atletas não relacionados do
time profissional e foi socorri-
do, sendo encaminhado na se-
quência para o CIAMS do Urias
Magalhães, onde teve uma se-
gunda parada cardíaca e foi
para o HUGOL depois.

“Na parte da manhã, hou-

ve um treino entre jogadores
da categoria de base e do pro-
fissional, onde aconteceu a fa-
talidade do jogador Fellipe,
de 18 anos, ter um mal súbito.
Graças a Deus, o Dr Lucas Ric-
ci foi muito rápido no atendi-
mento, 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 qua-
dras daqui, ao chegar, teve
outra parada cardíaca, e o Dr
Lucas com a equipe de plantão
que o auxiliou nessa reani-
mação do atleta, depois de es-
tabilizado ele foi entubado e
transferido de UTI móvel para
o HUGOL”, explicou o Dr Avi-
mar 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 ho-
rário em que o elenco, após a
partida contra o RB Bragantino.
O clube realizou os exames er-
gométrico, elétron do coração
e exames laboratoriais no dia
8 de setembro, além de ter
conseguido o laudo cardioló-
gico dois dias depois.

“Temos uma equipe multi-
profissional, e quando todo
atleta que chega no clube ele
passa por uma rotina de exa-
mes rigorosos por todo o time
médico. Temos todos os exa-
mes, com datas recentes, do Fel-
lipe e todos estão dentro do pa-
drão de normalidade. Foi pas-
sado por um cardiologista es-
pecializado na área, onde foi li-
berado para práticas esportivas
de alto rendimento. Foi uma fa-
talidade e o clube está à dispo-

sição da família”, completou o
Dr Avimar Teodoro.

Fundamental no atendi-
mento rápido ao jovem Fel-
lipe, que poderia ter faleci-
do caso tivesse demorado
mais, o médico do clube, Dr
Lucas Ricci deu a sua versão
dos fatos. O profissional es-
teve 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. Du-
rante o trajeto ele teve outra
parada, começamos a massa-
gem e manobrar para abrir a
via aérea”, disse o Dr Lucas Ric-
ci, médico do Atlético-GO e que
realizou o primeiro atendi-
mento ao jovem.

“Ao chegar, a equipe foi
muito solicita ao nos ajudar.
Fizemos quatro choques para
ele voltar e depois de 20 mi-
nutos o pulso dele voltou e foi
entubado para ter uma me-
lhora no quadro. Encami-
nhamos para o HUGOL, que é
referência no estado e como
eu também trabalho lá, fi-
quei para continuar acompa-
nhando. Agora esperamos o
diagnóstico para seguir com o
caso e evoluir, já que é um
caso bem complicado”, com-
pletou o Dr Lucas Ricci. (Es-
pecial para O Hoje)

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

O Goiás terá pela frente
nesta sexta-feira (15), um ad-
versário direto na briga pelo
acesso de divisão e recebem a
equipe do CSA, no estádio
Hailé Pinheiro, às 21h30, ho-
rário de Brasília. 

Notícia boa para o treinador
Marcelo Cabo que após uma se-
quência desgastante, pôde trei-
nar com mais tempo e assim
recuperar os atletas que esta-
vam no departamento médico
do clube.

O time que vem sofrendo
com desfalques seja por des-
gaste ou suspensão, poderá
ter o time completo nova-
mente. O lateral-direito Apo-
di chegou a ser relacionado
no último jogo, mas horas an-
tes do confronto diante do
Náutico sentiu um descon-
forto muscular e acabou sen-
do ausência. Ele retorna na
vaga de Ivan, que atuou con-
tra os pernambucanos.

Já o lateral-esquerdo
Hugo, não atua desde o clás-
sico diante do Vila Nova. Após
o confronto, o jogador acabou
perdendo sua vaga para Ar-
tur. No primeiro jogo pós-
clássico estava cumprindo
suspensão e no último, dian-

te do Náutico, estava no de-
partamento médico refor-
çando o preparo físico. Ele
também deve voltar a titula-
ridade nesta sexta-feira (15).

O caso do volante Rezende
é o mais grave. Ele atuou pela
última vez também no clás-
sico diante do Vila Nova, po-
rém, não terminou a partida,
saindo ainda no primeiro
tempo. Ausência desde o final
de setembro, ele tem se re-
cuperado e aprimorado a for-
ma física e no decorrer desta
semana, já deu início a tran-
sição para os campos. Ele

deve estar entre os relacio-
nados, 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 fi-
nal de transição e talvez ele já fi-
nalize sua transição nesta se-
mana, porque estamos aguar-
dando essa evolução para que
ele já retorne treinar com o
grupo, já que a lesão dele foi um
pouco mais acentuada e preci-
saram de um pouco mais de cui-
dado”, disse Marcelo Cabo, na
última coletiva. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Dr Lucas Ricci, que atendeu o jovem Fellipe ao lado do Coordenador Médico do Atlético-GO, Dr Avimar Teodoro

Rezende (esq) começou a transição e  Hugo (centro) volta a titularidade

O Atlético Goianiense de-
sembarcou na manhã de
ontem em Goiânia, com um
ponto na conta. Após dois jo-
gos fora de casa, um empa-
te contra o Fluminense e a
derrota para o RB Braganti-
no, o rubro-negro iniciou a
preparação para o duelo
contra o Atlético-MG, neste
domingo (17), às 18h15 (ho-
rário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly. 

Os titulares não treina-
ram, 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 pen-
durados aumentou justa-
mente próximo a uma se-
quência importante que o
rubro-negro vai ter na bus-
ca pela permanência na Sé-
rie A, após o Galo, o Atlético-
GO enfrenta: Grêmio (c),
Sport (f) e Juventude (c). 

Além dos quatro que já
estavam pendurados: Éder,
Wanderson, Baralhas e João
Paulo, outros quatro atletas re-
ceberam cartões amarelos e se

juntaram à lista: Arnaldo, Jan-
derson, Ronald e Willian Ma-
ranhão. Caso um ou mais re-
cebam uma nova penaliza-
ção 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 fazen-
do trabalho com os prepara-
dores físicos. Jefferson retor-
nou aos treinamentos, assim
como Rickson que sofreu uma
fadiga muscular e deve re-
tornar às atividades hoje.

Sub-20
No encerramento da oi-

tava rodada do Campeonato
Goiano Sub-20, o Atlético
Goianiense venceu o Morri-
nhos por 2 a 0. O duelo acon-
teceu 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 oita-
va colocação, ultrapassando
o próprio Morrinhos que caiu
para nono, aos ficar com 9
pontos. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Lista de pendurados
aumenta no Atlético-GO

SÉRIE A

Laterais retornam para confronto
diante do CSA; volante ainda é dúvida

GOIÁS

Comunicação/ACG

Atendimento rápido salva jovem

Rosiron Rodrigues / Goiás EC



DIVISÃO DE ACESSO

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 perde-
ram 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 qua-
lidade 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 pon-
ta da tabela visando o acesso
na competição.

Para isso, o Goiânia rece-
be no estádio Olímpico, às
19h30, a Anapolina, que ain-
da não venceu na competi-
ção. Vitor terá que fazer mu-
danças no time que venceu o
último confronto diante do
Inhumas, afinal, Kaio Wil-
ker, 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 expul-
so 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 per-
didos, então, temos que fora de
casa pontuar e dentro de casa
ganharmos o jogo”, disse o ata-
cante Diney, do Goiânia.

No lado da rubra, a Ana-
polina busca sua primeira vi-

tória na competição visando a
sua recuperação. O time que
na segunda rodada já acon-
teceu 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 Goiâ-

nia, o Morrinhos divide a li-
derança com sete pontos ga-
nhos e viaja para enfrentar o
Aparecida nesta quinta-feira
(14), às 20h30 no estádio Aní-
bal Batista de Toledo. 

Treinado por Geovane
Rosa, o Morrinhos terá o des-
falque do atacante Ygor Vini-
cius, que vinha atuando como
lateral. O jogador foi expulso
diante do Goiatuba e cumpre
suspensão na rodada. O golei-
ro Marcão está pendurado.

No lado do Aparecida, o
time busca vencer sua pri-
meira na competição após
duas goleadas sofridas e o
treinador Paulo Cesar Mat-
tos deve fazer mudanças para
o confronto diante do Morri-
nhos, nesta quinta-feira (14).
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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O meia Vinicius é responsável pela armação das jogadas do Goiânia 

Heber Gomes

A crise no Cruzeiro pa-
rece não ter fim. Um dia
após empatar sem gols
contra o Botafogo, pela 30ª
rodada da Série B do Cam-
peonato Brasileiro, os jo-
gadores da Raposa anun-
ciaram, por meio de uma
nota, que entrarão em gre-
ve. O motivo, segundo o co-
municado, liderado e pu-
blicado pelo goleiro Fábio,
em suas redes sociais, é o
atraso do salários de al-
guns funcionários do clu-
be, que não recebem há
seis meses.

Na “Carta à Nação Azul”,
Fábio classifica a situação
como “desgastante e an-
gustiante”. Confira um tre-
cho da mensagem publica-
da pelos atletas: “Confessa-
mos que é desgastante e
angustiante escrever essa
carta para alcançarmos di-
reitos, em razão das insus-
tentáveis condições. Não
iremos nos calar, por esse
motivo, estamos aqui para
dar voz, principalmente aos
funcionários que têm so-
frido com a atual situação”.

Na sequência, o elenco
cruzeirense comunica que
fará a paralisação dos trei-
namentos, que, após o em-

pate contra o Glorioso, vol-
tariam 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 de-
samparados. Infelizmente,
ficou intolerável e injustifi-
cável a forma como atletas
e funcionários estão sendo
geridos. Não aceitaremos
essa negligência que tem
afetado famílias que dedi-
cam seu tempo, seu suor,
seu esforço para cuidar, ze-
lar, servir essa instituição
tão amada Cruzeiro Espor-
te Clube”, diz a nota assi-
nada pelos jogadores.

Apesar de a diretoria
celeste ter pago parcial-
mente 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 Es-
porte, para quitar o salários
de maneira parcelada, é
impossível especificar
quanto o clube deve a cada
jogador. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Com salários atrasados,
jogadores do Cruzeiro
anunciam greve

SÉRIE B

Breno Modesto

Sem perder há cinco roda-
das, o Vila Nova pode aumen-
tar sua invencibilidade ama-
nhã. Às 21h30, no Estádio Ben-
to Freitas, na cidade de Pelotas,
no Rio Grande do Sul, o time
comandado pelo técnico inte-
rino Higo Magalhães enfren-
tará o Brasil de Pelotas, lan-
terna da Série B.

Um dos 11 jogadores que o
comandante colorado deve
mandar a campo em sua es-
calação titular é o lateral-es-
querdo Willian Formiga, que
cumpriu suspensão automáti-
ca na última rodada, contra o
Remo, e volta a ficar à dispo-
sição da comissão técnica. Em
seu retorno, o defensor en-
frentará uma equipe pela qual
já atuou e que sabe que dará
dificuldades ao Tigre.

“Sabemos que vai ser um
jogo muito difícil, principal-
mente 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. Te-
remos que propor o jogo, bus-
car a vitória. Mas sabemos
também que eles são muito
fortes jogando dentro de sua
casa. Apesar disso, estamos

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 fi-
nal. Segundo ele, apesar da
dificuldade esperada, ele con-
fia no trabalho de Higo Maga-
lhães, que já realizou seu es-
tudo sobre o adversário.

“Para nos distanciarmos
da zona de rebaixamento, nós
estamos tratando todos os jo-
gos como se fossem decisões.
Sabemos que vai ser um jogo
muito difícil. Mas estamos

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 dedi-
cando nos treinamentos, in-
dependentemente de estar sen-
do titular ou não, como acon-
teceu no período em que viu
Bruno Collaço assumir a late-
ral esquerda do Colorado.

“Eu sou um jogador que se
dedica muito nos treinamen-
tos, 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 pre-
parado. E apareceu a oportu-
nidade 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 empa-
tes e 12 derrotas, onde ele mar-
cou dois gols e deu três assis-
tências. (Especial para O Hoje)

Após cumprir
suspensão contra
o Remo, Formiga
retoma
titularidade no
Vila Nova

De volta à titulAridAde
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

JOGOS DE HOJE

brasileiro - série a
19hs - são paulo x ceará

19hs - cuiabá x sport

eliminatórias da copa -
america do sul

17hs - bolívia x paraguai
18hs - colômbia x equador

20h30 - argentina x peru

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

copa verde
15hs - gama x aquidauanense

16hs - interporto x rio branco

pré-copa do nordeste
20hs - asa x sousa

Goiânia recebe Anapolina
tentando manter liderança

Contra o Brasil de

Pelotas, Formiga

fará o jogo de

número 44 na

temporada
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Alzenar Abreu

O pão francês, um dos pro-
tagonistas no café da manhã,
está mais caro em Goiânia. De
acordo com pesquisa de ór-
gãos de defesa do consumi-
dor, o preço do quilo do pão
francês pode ser encontrado de
R$ 5,99 a até R$ 15,99. Uma va-
riação chegou a 166,94%. A
alta tem sido impulsionada pe-
las matérias-prima do alimen-
to 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 exata-
mente iguais: R$ 12,90, o quilo.

De acordo com o econo-
mista, José Luíz Ongarato, essa
paridade pode ser explicada
em princípio, pelo preço do
trigo que aumentou – haja vis-
ta 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 úl-
timos meses. “O consumidor
goiano compra mais caro por-
que quem produz prefere ex-
portar 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 pa-

nificadora que fica no bairro
Parque Amazônia, Euza Fátima
Damasio, tem sentido o peso do
aumento de insumos para pro-
duzir os pães, quitandas va-
riadas, bolos e doces. “Tenho
uma boa clientela que gosta
dos nossos produtos. Isso por-
que exigimos qualidade na
execução. Mas não teve como
deixar de repassar, o mínimo

possível, para o meu consumi-
dor final. Mas eles compreen-
dem. Sabem que é um ciclo que
preciso ajustar. Mas não perdi
consumidores. Porque tenho
muito cuidado para colocar
preços justos nas minhas pro-
duções. E, tenho conseguido
equilibrar-me. Acredito que
este é o segredo de estar sem-
pre 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 equipa-
mos e organizamos os espaços
para dividir a produção. Deu
certo e as vendas não param.
Mas tenho de admitir. Meu lu-
cro encolheu com a crise.
Tudo está mais caro. A fari-
nha de trigo, os frios, leite e
ovos, são alguns dos exem-
plos”, exemplifica.

De acordo com pesquisa
do Procon-GO, o preço do qui-
lo do pão francês pode ser
encontrado de R$ 5,99, no Jar-
dim Guanabara, até R$ 15,99,
em um hipermercado no Se-
tor Marista. Com a pandemia,
até mesmo as embalagens não
ficaram de fora dos aumentos
verificados. O impacto do rea-
juste 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 neces-
sária para a fabricação, não só
em Goiás, como no Brasil.

Com a desvalorização do
real frente ao dólar e a depen-
dência brasileira de trigo im-
portado (da Argentina), a ten-
dência é que esse produto con-
tinue em patamares altos nos
próximos meses. Segundo es-
pecialistas, o aumento da pro-
dução interna é o que pode
contribuir para a redução do

custo da commodity, tão pre-
sente na mesa do brasileiro.

Nosso trigo
Para acabar com a depen-

dência brasileira do trigo im-
portado a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) já tem desenvolvido a
produção do trigo brasileiro
em Goiás, Minas Gerais, Dis-
trito Federal e Bahia. De acor-
do com o especialista da Fede-
ração da Agricultura e Pecuá-
ria 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 mer-
cado 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.

Com a crise e o preço da car-
ne em patamares insustentá-
veis, o brasileiro corre atrás do
frango e do ovo para comple-
mentar dieta alimentar que
carece de proteína. “A ingestão
de ovos aumentou muito. Do
início do ano até agora os va-
lores foram elevados, também,
(14% até abril) e, em julho,

houve mais uma alta de 7%.
Diante do aumento do pre-

ço da carne bovina, o frango
costumava ser a via alterna-
tiva para economizar no su-
permercado. 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 Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor (IPCA), do IBGE, o
frango inteiro já acumula alta
de 25,94% nos últimos 12 me-
ses. 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 repre-
sentam entre 70% e 80% dos cus-
tos e a alta deles se soma a um
aumento no preço de embala-
gens, energia elétrica e diesel. 

O aumento expressivo no
mercado tem relação ao au-
mento dos custos de produ-
ção 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 úl-
timo ano, o dobro do que foi re-
passado aos consumidores.
(Especial para O Hoje)

O encarecimento dos produtos está ligado à subida do dólar e o aumento da inflação

Ovo fica mais caro com maior procura 

O aumento constante da
valorização do dólar frente
ao real é um dos fatores
que colaboram para o au-
mento no valor dos pães.
Segundo dados da Associa-
ção 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 acompa-
nhar esse reajuste.

Outro motivo é a quebra
da safra na Argentina. Ques-
tões climáticas reduziram a
oferta de trigo argentino,
um dos mais consumidos na
confecção de pães e deriva-
dos no País. A estimativa do
setor é que, somado à alta do

dólar, o preço do trigo ar-
gentino pode estar até 40%
mais caro atualmente.

O Brasil é um dos maiores
produtores de trigo no mun-
do, mas consome tanto o
produto que precisa impor-
tar farinha. Os preços finais
da farinha no varejo se tor-
nam objeto de especulação.

O aumento no preço do
frete também pesa nessa
conta. A Medida Provisória
832, que instituiu a nova ta-
bela de cálculo do valor do
frete, pode ter sido o ingre-
diente que mais pesou na
hora de calcular o preço do
pão. Segundo o Moinho San-
ta Maria, fabricante da fari-
nha Maria Inês, de Santa
Maria, o custo de transporte
chegou a aumentar até 80%. 

Proprietária de panificadora, Euza Fátima, tem sentido o peso do aumento de insumos para produzir pães, quitandas variadas, bolos e doces

O preço do quilo do pão francês pode ser encontrado de R$ 5,99, a até R$ 15,99 em Goiânia 

Preço do pão francês e do
frango assusta consumidor

Fotos: Jota Eurípedes

Principais motivos
para a alta do pão
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Maiara Dal Bosco

Ao menos 173 dos 246 municípios goianos já não re-
gistram óbitos por Covid-19, nas últimas quatro sema-
nas. O número de cidades sem mortes pela doença, des-
tacado pela Superintende de Vigilância em Saúde de
Goiás, Flúvia Amorim, vem aumentando. Na semana an-
terior, 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 interfe-
riu nessa redução foi a vacina. Mesmo com a intro-
dução de uma nova variante, percebemos que o nú-
mero de internações e principalmente de óbitos não
aumentou”, destaca. Contudo, ela reforçou que mes-
mo 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 gra-
dativo”, declarou Flúvia.

De acordo com a Plataforma Covid Goiás, da Uni-
versidade 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 ten-
dência estável. Já com relação à média móvel de casos
nos últimos sete dias, a plataforma informou que a mé-
dia 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 In-

tensiva (UTI), destinadas ao tratamento da Covid-
19, também vêm registrando queda. Nesta semana,
nos hospitais sob gestão estadual, a taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI era de 47%. Isso significa que,
dos 410 leitos, 187 encontravam-se ocupados e 218
disponíveis para internação. Outros cinco encon-
travam-se bloqueados. Já na enfermaria, a taxa de
ocupação era de 33%, o que representa a disponibi-
lidade de 243 dos 363 leitos. Outros 117 encontravam-
se ocupados e três bloqueados.

Dados Brasil
Os dados mais recentes do Conselho Nacional de Se-

cretários de Saúde (Conass) apontam que o Brasil re-
gistrou, nesta semana, o segundo menor número de ca-
sos diários de óbito desde maio de 2020. Ao todo, foram
202 mortes em decorrência da doença. Já o menor nú-
mero de casos computados neste ano se deu em 13 de
setembro, quando houve o registro de 6.645 novos pa-
cientes de Covid-19.

Os dados registrados em Goiás acompanham a ten-
dência nacional de queda de óbitos por Covid-19. Se-
gundo o Ministério da Saúde (MS) setembro foi o mês
que registrou o menor número de óbitos em decor-
rência 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 re-
dução de mortes foi de 80%. 

Segundo o Secretário-Executivo do Ministério da Saú-
de, 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 me-
nos um metro, deixar os ambientes ventilados e areja-
dos, 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 mi-
lhões 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 imu-
nidade de idosos com mais de 60 anos, imunossupri-
midos e profissionais de saúde.

Em Goiás, levantamento da SES-GO aponta que, com
relação à primeira dose de vacinas contra a Covid-
19, foram aplicadas 4.884.221 doses e, referente à se-
gunda ou dose única, foram imunizadas 2.880.011 pes-
soas.  (Especial para O Hoje)

173 cidades goianas não registram mortes por Covid

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) divulgou, na manhã
desta quarta-feira (13), o ba-
lanço da Operação Nossa Se-
nhora Aparecida. Dados apon-
tam que as ultrapassagens
proibidas marcaram o feriado
nas BRs goianas.

Em cinco dias, policiais
flagraram 739 ultrapassagens
irregulares sendo realizadas
nas rodovias federais que cor-
tam o estado de Goiás. De
acordo com a PRF, o alto nú-
mero 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 fo-
ram impedidos de dirigir por
estarem sob efeito de álcool;
232 estavam sem cinto de se-
gurança e 38 transportavam
crianças sem o equipamento
de retenção.

De sexta a terça-feira (12)
foram registrados 33 aci-
dentes de trânsito, sendo 11
saídas de pista e sete colisões
traseiras. Segundo a PRF, es-
tes tipos de acidentes costu-
mam ocorrer quando há fal-
ta de atenção na condução
do veículo, velocidade in-
compatível com as condições
da pista e falta de guardar
distância segura do veículo
que segue à frente.

Ultrapassagens proibidas marcam a
Operação Nossa Senhora Aparecida

Ao menos 173
municípios não
registram mortes
por Covid há
quatro semanas 
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Ministro adota princípio da insignificância 
e manda soltar moradora de rua

O ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) Joel Ilan Paciornik revogou a pri-
são 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 toma-
da com base no princípio da insignificância.
Para o relator, a lesão ínfima ao bem jurí-
dico e o estado de necessidade da mulher
não justificam o prosseguimento do in-
quérito policial. A moradora de rua foi
presa em flagrante após furtar dois pacotes
de macarrão instantâneo, dois refrigeran-
tes e um refresco em pó. Ao converter a pri-
são em preventiva, a magistrada considerou
que, como a acusada já havia cometido ou-
tros crimes, a reincidência impediria a
aplicação do princípio da insignificância –
também conhecido como princípio da ba-
gatela – e afastaria a possibilidade de li-

berdade provisória. Relator do habeas cor-
pus 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 inci-
dência da bagatela. Entretanto, ele ponde-
rou que há situações em que o grau de le-
são ao bem jurídico tutelado pela lei penal
é tão ínfimo que não se poderia negar a in-
cidência do princípio. "Essa é a hipótese dos
autos. Cuida-se de furto simples de dois re-
frigerantes, um refresco em pó e dois pa-
cotes de macarrão instantâneo, bens ava-
liados em R$ 21,69, menos de 2% do salário
mínimo, subtraídos, segundo a paciente,
para saciar a fome, por estar desemprega-
da e morando nas ruas há mais de dez
anos", concluiu o ministro ao trancar a ação
penal e determinar a soltura da mulher. 

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

Jurídica

A Segunda Turma do
Tribunal Superior do Tra-
balho rejeitou recurso de
um armazenista de empre-
sa aérea que pretendia a re-
versão de sua dispensa por
justa causa, em razão da
não observância das nor-
mas de higiene do estabe-
lecimento. Para modificar o
entendimento das instân-
cias anteriores, seria ne-

cessário o reexame de fatos
e provas, vedado pela ju-
risprudência do TST. O mo-
tivo 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 esque-
cido. Retornou ao local, re-
tirou-as do lixo e utilizou-
as novamente.

Regras de higiene

Polícia Penal

Foi emendado em Plená-
rio, pelo presidente Lissauer
Vieira, o  projeto de lei  nº
7676/21, de autoria da Go-
vernadoria, que transforma
o cargo de agente de segu-
rança prisional em cargo de
policial penal. Como a maté-
ria foi emendada, ela retor-

na à CCJ. De acordo com o
texto original do Poder Exe-
cutivo, a proposta manterá
os dispositivos legais vigen-
tes quanto às atribuições,
aos deveres, aos direitos, às
vantagens e às responsabili-
dades aplicáveis aos agentes
de Segurança Prisional. 

2 Súmula 528, STJ –
Compete ao juiz federal
do local da apreensão da
droga remetida ao exte-
rior pela via postal pro-
cessar e julgar o crime de
tráfico internacional.

2 Sexta Turma do STJ –
Sem caráter protelatório, in-
deferir nova prova em ape-
lação viola ampla defesa.

2 Jurisprudência – Pena de
multa em condenação crimi-
nal é dívida de valor e pres-
creve em 5 anos.

O Plenário do STF negou
pedido de liminar por meio
da qual o Partido Verde (PV)
pedia a suspensão de nor-
mas de escolha de reitores e
vice-reitores das universi-
dades federais e de dirigen-
tes de instituições de ensino
superior federal, para que
fosse determinada a no-
meação pelo presidente da
República exclusivamente
dos candidatos mais votados
pelas comunidades acadê-
micas dessas instituições. 

STF mantém
regra sobre
escolha de
reitores e vice-
reitores

Pequena quantidade de
munição é conduta atípica

A Terceira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) estabeleceu que a
apreensão de pequena
quantidade de munição de
uso restrito, desacompa-
nhada da arma, não leva
necessariamente ao reco-
nhecimento de atipicidade
da conduta. Por maioria,
os ministros acompanha-
ram o relator, ministro Joel
Ilan Paciornik, para quem
as peculiaridades de cada
caso devem ser analisadas
a fim de se aferir a presen-
ça dos elementos que per-
mitem a aplicação do prin-

cípio da insignificância: mí-
nima ofensividade da con-
duta do agente, ausência
de periculosidade social da
ação, reduzido grau de re-
provabilidade do compor-
tamento e inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
Com esse entendimento, o
colegiado deu provimento a
recurso interposto pelo Mi-
nistério Público de Santa
Catarina para reformar
acórdão da Sexta Turma
que, ao manter a condena-
ção de um réu por tráfico e
associação para o tráfico,
absolveu-o da acusação. 

RODOVIAS

Policiais

flagraram 739

ultrapassagens

irregulares

sendo realizadas

nas rodovias

federais que

cortam o estado



Dados do Conselho Bra-
sileiro 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 re-
dução de 390 mil procedi-
mentos de cirurgia, uma
queda de 27%. A compara-
ção 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 of-
talmologia pelo SUS. Já em
2020, a quantidade baixou
para 7,1 milhões, a maior
queda em termos absolutos
entre todas as especialida-
des disponíveis na rede pú-
blica, segundo a entidade.

Os dois primeiros meses
após a decretação de calami-
dade pública – abril e maio –
apresentaram os piores índi-
ces, com redução de 74% e
71%, respectivamente, no to-
tal de procedimentos.

Em 2019, considerando es-
ses dois meses, foram feitas

um total de 1,8 milhão de
consultas. No mesmo inter-
valo, durante o primeiro ano
da pandemia, foram ofereci-
das 509 mil. O que represen-
ta menos de um terço.

No caso das cirurgias, os
dados mostram que, em Em
2020, foram realizadas pou-
co mais de 1 milhão de ci-

rurgias oftalmológicas. No
ano anterior, houve o regis-
tro de 1,4 milhão. 

Retomada em 2021
Os dados de janeiro a ju-

nho de 2021 sugerem ten-
dência de recuperação no
volume de consultas. Até o
primeiro semestre de 2019,

cerca de 5,2 milhões de con-
sultas oftalmológicas haviam
sido realizadas na rede pú-
blica. Já no ano atual, no
mesmo intervalo, este total fi-
cou em 4,8 milhões.

Ao considerar o primeiro
semestre deste ano, as ci-
rurgias mais realizadas fo-
ram de catarata com im-

plante de lente intraocular
dobrável. Elas correspon-
dem a 37% do total dos pro-
cedimentos realizados, so-
mando 265 mil cirurgias. Em
seguida, aparecem: trata-
mento cirúrgico de pterígio
(79,3 mil) e fotocoagulação a
laser (70,8 mil) - que são ci-
rurgias vasculares nos olhos.

Entre janeiro e julho de
2021, com a retomada das
cirurgias eletivas nos hospi-
tais, 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, pa-
tamar 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 per-
centual mais significativa,
com 39% menos cirurgias
em 2020, em comparação
com o ano anterior. Em se-
guida, estão Centro-Oeste (-
34%), Sul (-33%) e Sudeste (-
22%). O Norte sofreu déficit
de apenas 1%.

Consultas oftalmológicas têm queda de 35%
VISÃO

No primeiro ano da pandemia houve queda de 27% de cirurgias oftalmológicas

Daniell Alves

O número de trabalhadores
informais em Goiás manteve-
se estável no primeiro tri-
mestre deste ano em compa-
ração aos três meses anterio-
res. É o que aponta pesquisa
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia 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 infor-
mais as categorias de empre-
gados no setor privado sem
carteira de trabalho assinada;
domésticas sem carteira assi-
nada; empregadores sem re-
gistro no CNPJ; trabalhado-
res por conta própria, tam-
bém sem CNPJ; e trabalhado-
res 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 vizi-
nhos e clientes que adquiriu
durante este período.

Por não ter uma renda
fixa, decidiu trabalhar sem os
direitos que a carteira assi-
nada oferece. “É cansativo,
mas vale a pena. Depois das
vendas não faltou dinheiro
em casa”, conta. Comerciali-
zando produtos alimentícios,
ela encontrou uma alternati-
va para quitar as dívidas.

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

Everaldo Leite, experiente na
área de economia e políticas
públicas. “Quanto mais pes-
soas desempregadas, menos
renda disponível há para ha-
ver 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, ava-
lia que a economia informal

não contribui para o Produto
Interno Bruno (PIB). “A infor-
malidade impacta de forma
negativa o mercado brasileiro.
Empregos sem registros são
sinônimos de falta de arreca-
dação de impostos, taxas e con-
tribuições para os cofres pú-
blicos”, avalia.

Desemprego atingiu 12%
Segundo levantamento da

Pesquisa Nacional por Amostra
Domiciliar Contínua (PNAD
Contínua) a taxa de desocupa-
ção no Estado registrou 12,4%
no segundo trimestre deste
ano, o que indica estabilidade
em comparação ao trimestre
anterior. Em números absolu-
tos, 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. As-
sim, 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 com-
posta pelos ocupados (in-
cluindo subocupados por in-
suficiência de horas) e deso-
cupados. Já a taxa de deso-
cupação é o percentual de
pessoas desocupadas em re-
lação às pessoas na força de
trabalho durante o período
analisado.

Segundo o chefe do IBGE
em Goiás, Edson Roberto Viei-
ra, houve uma melhora na
taxa de desemprego, porém o
número ainda é bastante alto.
Ele explica que é comum o ín-
dice do segundo trimestre do
ano ser menor em relação ao
primeiro, por mais que esteja
em um contexto de desequilí-
brio econômico. Isto ocorre
porque pessoas que não esta-
vam 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)

Houve uma
melhora na taxa 
de desemprego,
porém o número
ainda é bastante
alto, aponta
especialista

Trabalho informal é o sustento
de 1,3 milhão de goianos
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O papa Francisco reco-
nheceu um milagre atri-
buído 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 pro-
mulgação do decreto rela-
tivo ao milagre atribuído a
João Paulo I (Albino Lucia-
ni), nascido em 17 de outu-
bro de 1912 em Forno di Ca-
nale (hoje Canale d`Agordo,
Itália) e falecido em 28 de
setembro de 1978 no Palá-
cio 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 pon-
tificado um dos mais curtos
da história. O milagre pelo
qual Luciani será procla-
mado bem-aventurado re-
fere-se à suposta cura inex-
plicável de uma criança ar-

gentina que sofria de grave
doença cerebral.

A jornalista e vice-pos-
tuladora da causa da cano-
nização, Stefania Falasca,
anunciou há algumas se-
manas no jornal religioso
Avvenire que o conselho
médico que examinou o
caso da menina argentina
"decidiu por unanimidade
que a cura era cientifica-
mente inexplicável".

A causa de canonização
de Albino Luciani foi aber-
ta em novembro de 2003, 25
anos após a sua morte, e ter-
minou em novembro de
2017 com o decreto sancio-
nado pelo papa Francisco,
que proclamava as virtudes
heroicas de João Paulo I.

No fim de novembro de
2017, terminou a investiga-
ção diocesana iniciada em
2016 na diocese argentina
de Buenos Aires.

Ao ser reconhecido o mi-
lagre 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)

Francisco abre caminho à
beatificação de João Paulo I

PAPA

Pousou exatamente ao
meio-dia (horário de Brasília)
no Texas (EUA) a cápsula da
Blue Origin que levou ao es-
paço o ator William Shatner, fa-
moso por interpretar o Capitão
Kirk nos filmes e na série de fic-
ção científica Jornada nas Es-
trelas. A aventura durou cerca
de 10 minutos, após a decola-
gem com a ajuda do foguete
New Shepard NS-18.

Nesse tempo, o ator e mais
três passageiros tiveram cer-
ca 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 passa-
geiros encerrassem sãos e
salvos a aventura.

Aos 90 anos, Shatner tor-
nou-se a pessoa mais velha a
ir ao espaço. Ao deixar a cáp-
sula, o ator falou sobre as
sensações e surpresas que
teve durante o voo.

“Todos no mundo preci-
sam sentir isso. Foi inacredi-

tável. Rapidamente, o céu dei-
xa 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 es-
curo. De repente, se atravessa
o azul e se passa a ver o escu-
ro, enquanto a luz está lá em-
baixo”, disse o ator que, pela
primeira vez, experimentou
uma sensação real de seu per-
sonagem mais famoso.

A experiência proporcio-
nou a ele reflexões filosóficas
sobre a fragilidade da vida.
“Impressionante como é fina a

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 impor-
tante que todos tenham essa
experiência. Foi a mais pro-
funda de toda minha vida. Es-
pero 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-ame-
ricana (Nasa) e cofundador da
empresa Planet Labs, que tira
fotografias de alta resolução da
Terra, utilizando satélites; Glen
de Vries, cofundador da Medi-
data Solutions, empresa de
software para a indústria far-
macêutica; e Audrey Powers,
responsável pelas operações
de voo e manutenção de fo-
guetes da Blue Origin.

Esta é a segunda viagem
com passageiros da Blue Ori-
gin, após o voo realizado em ju-
lho com Jeff Bezos, o bilionário
norte-americano de 57 anos,
dono da empresa. (ABr)

Cápsula da Blue
Origin levou ao
espaço o ator
William Shatner, 
a experiência
proporcionou 
a ele reflexões
filosóficas sobre a
fragilidade da vida

“Impressionante como é fina a
camada de oxigênio do planeta”

A lava do Vulcão Cumbre
Vieja, em La Palma, na Espa-
nha, ocupa atualmente 656
hectares e já afetou mais de
1.500 construções naquela ilha
do aquipélago das Canárias,
onde 20 terremotos foram re-
gistrados nas últimas horas.

O primeiro-ministro espa-
nhol, Pedro Sánchez, visitou
ontem (13) a ilha pela quarta
vez desde o início da erupção
e deverá apresentar novas me-
didas 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 pes-
soas em La Laguna.

O último relatório do De-
partamento de Segurança Na-
cional espanhol (DSN) indica
que o fluxo de lava está mu-
dando 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 no-
vas construções dentro do pe-
rímetro de segurança.

Nas últimas horas, as con-

dições meteorológicas favore-
ceram uma melhoria da qua-
lidade do ar, de modo que nes-
sa terça-feira foi possível sus-
pender o confinamento decre-
tado na segunda-feira, que afe-
tou 3.500 pessoas.

Hoje de manhã, os aero-
portos das Ilhas Canárias per-
maneceram 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, vi-
rando para leste e sul, segun-
do o relatório, que também in-
dica que o tremor vulcânico
aumentou, o que poderia re-
velar maior conteúdo de gás
no magma que sai do centro
da erupção.

O Instituto Nacional Geo-
gráfico espanhol (ING) locali-
zou 20 sismos até às 7h07 de
hoje (horário local), 16 dos
quais no município de Fuen-
caliente e o resto no município

de Mazo, onde o último ocor-
reu esta manhã, a uma pro-
fundidade de 12 quilômetros
(km) e com magnitude de 3,1.

O maior dos 20 sismos re-
gistrados nas últimas horas
teve magnitude de 3,9 e
ocorreu a uma profundida-
de de 37 km.

A lava do vulcão de La Pal-
ma cobre 656 hectares e afetou
1.541 edifícios em seu caminho,
dos quais 1.458 foram destruí-
dos, de acordo com as medi-
ções do sistema europeu de
satélites Copernicus. A erupção,
que começou em 19 de setem-
bro último, afetou 52,1 km de
estradas, 49 km das quais fo-
ram 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 proprie-
dades fora do perímetro de se-
gurança estabelecido, terão aces-
so a partir do sul para recolher
roupas e pertences. (ABr)

Lava do Vulcão Cumbre
Vieja ocupa 656 hectares

ESPANHA

Vinte tremores foram registrados nas últimas horas

Aos 90 anos,

Shatner tornou-

se a pessoa 

mais velha a ir

ao espaço

Papa reconheceu milagre atribuído à intercessão do pontífice
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Elysia Cardoso

Depois do sucesso de ‘Ela Tá Movi-
mentando’, em parceria com a mexi-
cana Dulce María, Kevin O Chris lan-
ça sua nova música de trabalho inti-
tulada ‘Baila Pra Mim’. A faixa que já
está disponível em todas as platafor-
mas de música promete ser mais um
hit do funkeiro, que já ultrapassou 4 bi-
lhões de reproduções. Com uma pe-
gada afro/latina no ritmo de reggaeton,
em parceria com o DJ Lucas Marquez
e Pedro Bernadino, a produção chega
acompanhada de um vídeo clipe quen-
te, 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 reg-
gaeton é o casamento perfeito entre es-
tilos musicais, curto demais resultado
dessa junção". 

Sobre o clipe, ele relembra o clima
divertido das gravações e se mostra an-
sioso para o retorno do público. “Mais
uma música que acredito muito na pis-
ta, 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 Lu-
cas Marquez e o Pedro Bernadino, e
segundo Kevin, foi muito boa. “A gen-
te conseguiu fazer uma mistura do
funk com o reggaeton que tenho cer-
teza que vai cair na pista. Estou mui-
to animado com essa parceria e acho
que essa mistura de ritmos deu mui-
to certo. O som tá incrível", comemo-
ra o cantor. 

Temporada internacional 
‘Baila Pra Mim’ vem após uma se-

quência 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 Esta-
dos Unidos para a ‘Tour USA Kevin O
Chris’,  que vai passar por Atlanta, no
dia 15, em Miami, no dia 17, em Ne-
wark, no dia 23, em Danbury, no dia
29, Boston, no dia 30 e encerra em Or-
lando, no dia 31.

Sobre a turnê internacional ‘Tour
USA Kevin O Chris’ ele antecipa: "A ex-
pectativa é sempre a melhor possível.
Tô empolgado em levar meu som lá
pra fora.  Começamos a tour em
Atlanta e vamos passar por várias ci-
dades dos EUA até chegar em Orlan-
do. É muito da hora saber que o meu
trabalho vai ser apresentado lá fora.
Quero animar as pistas por lá e mos-
trar a animação e a festa que a gente
sabe fazer". 

Por fim, Kevin conta quais os pró-
ximos planos para esta fase. "O plano
é trabalhar cada vez mais. Quero po-
der levar minha música cada vez pra
mais gente e fazer cada vez mais a ga-
lera curtir o meu som. Eu tô muito fe-
liz com o meu trabalho e quero levar
o funk cada vez mais longe", finaliza.
(Especial para O Hoje) 

No estilo reggaeton, Kevin O Chris lança 'Baila Pra Mim' 
com DJ Lucas Marquez e Pedro Bernadino

Música é
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Malhação - Sonhos
duca e Karina lamentam a

fuga de nat. João fala para Pe-
dro que pedirá Bianca em na-
moro. lobão mostra o pen-
drive de alan para Heideguer.
Gael acredita que nat tenha
enganado duca. Heideguer e
lobão descobrem que foi Ka-
rina quem deu o pendrive
para nat. Gael se preocupa
com Karina. Wallace conta a
Gael que Karina foi morar com
lobão. lobão vasculha a mo-
chila e o celular de Karina. 

Nos Tempos do Imperador
Zayla se desespera, e sa-

muel 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 ga-
rante que isabel escolherá Gas-
tão. Enfurecida, Zayla jura que
samuel e Pilar não ficarão jun-
tos. Quinzinho e lupita prepa-
ram 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 en-

quanto ela está comendo com
Álvaro que otávio a espera na
porta, Maricruz pede que o
avise para que ele siga espe-
rando. Maricruz se desculpa
com otávio dizendo que de-
morou, pois estava comendo a
sobremesa com Álvaro. simo-
ne, 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 mis-

terioso. adurrá é agressivo
com asenate e a ameaça. José
é chamado pelo faraó.asena-
te é mantida presa. José inter-
preta o sonho do faraó. Potifar
tem uma surpresa desagra-
dável ao chegar em sua casa.
adurrá sente ódio pelo feito de
José, que é reverenciado no pa-
lácio. José é surpreendido no-
vamente com a atitude ousa-
da de neferíades. Potifar ex-
plode contra José. 

Império
ismael e lorraine conver-

sam sobre silviano. José alfredo
desconfia que a pessoa que ten-
tou matá-lo seja o Fabrício Mel-
gaço. danielle questiona Maurí-
lio sobre o que ele fez no carna-
val e ele se irrita. Enrico ajuda
cláudio. noely se insinua para
Robertão. lorraine liga para Éri-
ka. José alfredo pede um favor
para Maria Marta. carmen liga
para Jonas. Maria Marta con-
versa com Maria clara e João lu-
cas sobre José Pedro. 

RESUMO
t

dE noVElas

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 le-
vou mais 24 mil pessoas pe-
las ruas do Rio virtualmen-
te, nesta semana homena-
geia uma das instituições
mais aclamadas dos últi-
mos meses. O ‘Rolé Carioca’
promove no próximo do-
mingo, 17 de outubro, às
10h, um passeio virtual por
um dos locais mais rele-
vantes 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 his-
tóricos, o patrimônio e o
essencial papel da institui-
ção no combate à pandemia
da Covid-19 e no desenvol-
vimento científico global
por meio de uma narrativa
lúdica, para conquistar tam-
bém o público infantil. O
evento, 100% online e gra-
tuito, é transmitido ao vivo
pela plataforma Zoom e tem
transmissão simultânea
pelo Facebook do projeto. 

A complexa reforma sa-
nitária que erradicou a epi-
demia de peste bubônica e
a febre amarela da cidade
do Rio de Janeiro no século
XX; o episódio conhecido
como o Massacre de Man-
guinhos, quando cientistas
da fundação tiveram seus
direitos cassados pela dita-
dura militar; o Prêmio
Mundial de Excelência em
Saúde Pública de 2006, con-
cedido pela Federação
Mundial de Associações de
Saúde Pública; e a atual
imensa relevância da ins-
tituição nas diversas fren-
tes de combate à covid-19,
são alguns dos destaques
abordados no passeio.

“Esta será uma oportu-
nidade 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 pes-
te bubônica, até os dias de
hoje, a Fiocruz é um exem-
plo 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, ideali-
zadora e coordenadora do
projeto ‘Rolé Carioca’. 

Ao longo do passeio vir-
tual, os rolezeiros vão
aprender sobre as dezenas
de histórias e avanços da
instituição também por
meio dos elementos arqui-
tetônicos do Castelo da Fio-
cruz, com explicações adap-
tadas ao imaginário infantil.
Alguns dos pontos que serão
visitados são o Núcleo Mo-
dernista, que abrange a por-
taria da Avenida Brasil e o
pavilhão da Febre Amarela;
o Núcleo Eclético, com o Pa-
vilhão da Peste, o Hospital
Evandro Chagas e a Casa de
Chá; e o próprio Pavilhão
Mourisco, conhecido como
o Palácio das Ciências e tom-
bado pelo Iphan em 1981. 

Criado em 2013, o ‘Rolé
Carioca’ é um projeto cultu-
ral que pesquisa, cataloga e
difunde conteúdo sobre o
patrimônio histórico e cul-
tural do Rio de Janeiro. O
Rolé, como chamam os mais
de 40 mil seguidores do pro-
jeto, tem a missão de formar
um acervo multiplataformas
sobre a história, cultura e
memória da cidade, com
ações que apresentam esse
acervo em diferentes for-
matos, tais como passeios
guiados por mais de 45 ro-
teiros, banco de dados com
mais de 400 pontos mapea-
dos, canal de vídeos, site, jo-
gos 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

Rolé passa por mais de 120 anos de história da Fiocruz A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Beatriz Breves ultrapassou a pesquisa e transcendeu para o campo da música, das artes e da poesia

LIVRARIA
t

A psicóloga, psicanalista
e psicoterapeuta Beatriz Bre-
ves dedicou praticamente
toda a carreira ao estudo do
sentir. Nestes 35 anos em que
desenvolveu a teoria da Ciên-
cia do Sentir, a carioca foi
além da pesquisa e levou a ex-
perimentação científica para
o campo da música, das artes
plásticas e da poesia. Agora,
ela reúne tudo em um novo li-
vro, aprofundando as abor-
dagens de outros oito títulos
publicados.

‘Entre o mistério e a ig-
norância - O Desvendar da
Psique Humana’ é uma obra
que transcende a psicologia
e a psicanálise e passa, além
da arte, também pela biolo-
gia e física. Esta última, in-
clusive, é a segunda forma-
ção da autora, que buscou
ampliar o conhecimento so-
bre o ser humano a partir de
uma outra perspectiva – os
conceitos físicos.

Com essa visão holística,
Beatriz propõe um contra-
ponto ao olhar mecanicista e
materialista do paradigma
newtoniano, pelo qual é ne-
cessário dividir as partes
para conhecer o todo. A pes-
quisa da autora parte do
princípio de que o universo,
definido por ela como ma-
cromicro, é um complexo vi-
bracional, uno, inteiro e in-
divisível no qual o ser hu-
mano, sem se isolar, emerge
como um recorte.  

Essas concepções vibra-
cionais do universo, bem
como as interações huma-
nas, são apresentadas no pri-
meiro recorte do livro. ‘Mis-
tério’ parte de uma viagem a
Varanasi, na Índia, onde a
autora experimentou senti-
mentos complexos, levando
a algumas conclusões. En-
tre elas, a de que o ser hu-
mano somente pode se per-

ceber simbolicamente nas
três dimensões do espaço –
altura, largura e profundi-
dade –, enquanto no campo
do Sentir é possível ir além.

“Tudo o que senti naquele
lugar é algo impossível de re-
presentar. Quantas dimen-
sões precisei perder, para,
primeiramente, realizar em
minha mente, in loco, a ima-
gem em três e, depois, na fo-
tografia, em duas, se consi-
derar de que hoje se aceita o
universo como possuidor de
dez dimensões de espaço e
uma de tempo?” (Entre o mis-
tério e a ignorância, p. 20)

Se o ‘Mistério’ compõe a
primeira parte da obra, o se-
gundo recorte mergulha no
“desvendar da psiquê huma-
na”. Apoiada nas teses de fí-
sicos teóricos, filósofos e cien-
tistas, a autora aborda temas
como realidade psíquica, o
sentimento do Eu e a identi-
dade como um processo em
construção. Por fim, fazendo
a junção das partes que for-
mam o nome do livro, a “Ig-
norância” refere-se ao senti-
mento vivenciado pela auto-
ra frente à transcendência
do espaço-tempo em outro
destino, Machu Picchu.

A contemplação da vida e

a desconstrução de um pos-
sível 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 teóri-
co 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 en-
contrava semanalmente, em
Copacabana, atualmente
mantém encontros virtuais
para falar de sentimentos. 

A autora
Presidente, membro efeti-

vo e fundador da Sociedade
da Ciência do Sentir, Beatriz
Breves é mestre em Psicologia
pela American Word Univer-
sity, psicóloga, bacharel e li-
cenciada em Física, com es-
pecialização em Física Mo-
derna com base na Física
Clássica pela Faculdade de
Humanidades Pedro II. Tam-
bém é psicanalista pela So-
ciedade Brasileira de Psica-
nálise, filiada à International
Psychoanalytical Association,
e psicoterapeuta analítica de
grupo pela Sociedade de Psi-
coterapia Analítica de Grupo,
da qual foi presidente no biê-
nio 1998-99. Como servidora
pública aposentada, foi psi-
cóloga estatutária do Serviço
de Psicossomática do Institu-
to de Assistência aos Servi-
dores do Estado do Rio de Ja-
neiro. Autora da Ciência do
Sentir, entre outros livros es-
creveu: ‘Macromicro – A Ciên-
cia do Sentir’, ‘O Homem
Além do Homem’, ‘A Frontei-
ra do Adoecer – Por que Você
Adoece?’, ‘O Eu Sensível’, e ‘Fa-
lando de Sentimentos com
Beatriz Breves’, todos publi-
cados pela Mauad Editora.

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’

Uma carreira dedicada a
vivificar os sentimentos
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O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), premia-
rá artistas e bandas no Can-
to 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 ins-
crições podem ser feitas no
site oficial cantodaprimave-
ra.cultura.go.gov.br até as
23h59 do dia 18 de outubro.

Este ano o evento será
realizado de 30 de novem-
bro a 5 de dezembro, em Pi-
renópolis, seguindo todos
os protocolos e medidas de
segurança recomendados
pelas autoridades sanitá-
rias para conter o avanço
da Covid-19.

Depois de uma pausa de
dois anos, o Canto da Prima-
vera 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-

de, mas também de movi-
mentar o turismo e a econo-
mia locais”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado.

Nesta edição haverá pre-
miação exclusiva para ta-
lentos artísticos de Pirenó-
polis. De acordo com o se-
cretário de Cultura, César
Moura, a iniciativa visa va-
lorizar a cultura local. “O
grande diferencial do Canto
da Primavera 2021 é a pre-
miação 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, residen-
tes de Goiás pelo mesmo pe-
ríodo. Também serão con-
templados quatro bandas e
conjuntos de renome local e
regional, e quatro professo-
res para ministrarem ofici-

nas na área de música.
O processo de escolha dos

artistas e das pessoas que
ministrarão cursos será fei-
to com base na notoriedade
de cada um na sociedade.
Dessa forma, além dos do-
cumentos pessoais e com-
provante de endereço, será
preciso apresentar também
matérias em jornais, revis-
tas, flyers ou releases em
que a pessoa foi noticiada.

Os interessados em se
apresentar no Canto da Pri-
mavera deverão ser pessoas
físicas maiores de 18 anos,
pessoas jurídicas ou micro-
empreendedores individuais
(MEIs) cuja Classificação Na-
cional de Atividades Econô-
micas (CNAE) seja na área de
artes e/ou cultura.

Para mais informações,
acesse o edital disponível
nos sites cultura.go.gov.br e
cantodaprimavera.cultu-
ra.go.gov.br. Em caso de dú-
vidas entre em contato pelo
e-mail cantodaprimave-
ra@goias.gov.br ou pelo te-
lefone (62) 3201-4631.

Governo de Goiás premiará artistas goianos

no Canto da Primavera com R$ 520 mil

Circo em Goiânia
circo Khronos continua

na programação do shop-
ping cerrado até o dia 30 de
outubro. além de artistas in-
ternacionais e premiados,
como o mágico de las Vegas
e o homem laser do cirque
du soleil de cancun, o públi-
co vê palhaços, dinossauros,
globo da morte e espetáculos
de dança, acrobacia, mágica
e muito mais. Entre as atra-
ções de destaque está o King
Kong gigante, um animal me-
cânico de 11 metros de altu-
ra que se movimenta, emite
sons e faz uma encenação
realista, assustadora, mas aci-
ma de tudo divertida. o circo
funciona no estacionamento
de terça a sexta-feira, com
sessão única às 20h30; e aos
sábados, domingos e feria-
dos, 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-

bro. o evento anual é desti-
nado a futuros filmes em fase
de desenvolvimento e finan-
ciamento e à formação de
profissionais do setor audio-
visual. 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 com-
partilham experiências e de-
batem ideias com o público.
Basta se inscrever em
brlab.com.br para participar.
a programação conta com
grandes nomes do audiovi-
sual como adriana Falcão,

andré novais, Beatriz seg-
ner, Fernando coimbra, lean-
dra leal, lázaro Ramos, Jeff
Melvoin, Raphael Montes, en-
tre outros. Quando: até 22 de
outubro. onde: brlab.com.br.

Espetáculo virtual
o espetáculo ‘Era Medeia’

faz temporada virtual gra-
tuita, até o dia 18 de outubro,
no canal do YouTube da Fir-
jan sEsi. com supervisão de
cesar augusto e texto e di-
reção de Eduardo Hoffmann,
a peça faz uma reflexão so-
bre machismo, abuso de po-
der e exposição da vida pri-
vada. Em cena, estão os ato-
res Eduardo Hoffmann e isa-

belle nassar, que vivem Pe-
dro lobo, um diretor excên-
trico, e Verônica albuquer-
que, uma atriz insegura.
Quando: até 18 de outubro.
onde: youtube.com/c/Fir-
jansesi. Horário: 18h.

Vida selvagem
a TV Brasil apresenta nes-

ta quinta-feira (14), às 21h30,
o terceiro episódio inédito da
série ‘Ícones da Vida selva-
gem’. durante o documentá-
rio, a produção revela porque
o escaravelho é um elemento-
chave no ecossistema seren-
geti, 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 trabalha-
dores mais árduos do se-
rengeti, o escaravelho é ex-
tremamente importante
para a renovação da paisa-
gem. acompanhe a progra-
mação da TV Brasil pelo canal
aberto, TV por assinatura e
parabólica. sintonize: tvbra-
sil.ebc.com.br/comosinto-
nizar. Quando: Quinta-feira
(14). onde: TV Brasil. Horá-
rio: 21h30.

Vida selvagem é explorada em série da TV Brasil, nesta quinta-feira (14)

A Mostra Nacional de Música de Pirenópolis foi criada em 2000 

AGENDA
t

cUlTURal HORÓSCOPO
t

Namorada de Neymar,
Bruna Biancardi explica
perfil em aplicativo de re-
lacionamento

Bruna Biancardi deixou
claro que não está em ne-
nhum aplicativo de namoro.
a influencer explicou, nos
stories do instagram, que re-
cebe 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 ne-
nhum aplicativo de relacio-
namento. Tomem cuidado,
não sou eu!", escreveu a mo-
delo, 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 es-
teve 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 repos-
tou um vídeo feito por Thais
Fersoza, em Paris para co-
memorar seus 7 anos de ca-
samento com Michel Teló,
em sua homenagem. a atriz
esteve na capital da França
no início do mês, para a se-
mana de Moda de Paris,
além de aproveitar outros
destinos do país e continen-
te ao lado da família. Thais
Fersoza e Michel Teló volta-
ram à Paris depois de 7 anos
de casados. (Raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Tudo começou quando
o perfil de notícias ‘Gossip
do Dia’ revelou, com ex-
clusividade, que Flavia e
Clara tinham deixado de
se seguir e encerrado a so-
ciedade. Em uma caixi-
nha de perguntas Clara
explicou que contaria a
história quando resolves-

se a situação."Prometo
que quando tudo estiver
'resolvido' venho conver-
sar com vocês e contar o
grande motivo. Mas acal-
mem o coração. Estou óti-
ma e aliviada... O negócio
é bem mais feio do que
parece", respondeu. (Nat-
halia Duarte, Purepeople)

Flavia Pavanelli e Clara Maia 
brigam e desfazem sociedade

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

dia pautado pela necessida-
de de ceder, pois poderá ter di-
ficuldades 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.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

dia de trabalhar bastante, de
colocar as suas ideias e impor a
sua vontade, mas tome cuidado
com os excessos de vaidade e au-
toritarismo. dia em que você pre-
cisa se colocar e ter visibilidade,
mas é preciso que mantenha
uma postura de humildade.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia traz mudanças para
você, bem como avanços e pro-
gressos, 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 possí-
vel ir por um outro caminho.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje, o lado emocional está
instável e você está um tanto quan-
to disperso. ainda que saturno
esteja trazendo foco para este dia,
o caminho que está seguindo o
leva a pensar nas emoções nega-
tivas. cuidado com essa postura de
ficar alimentando mágoa.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje as parcerias estão po-
tencializadas, então é um dia de
conexão com o seu par amoroso
e com as pessoas que fazem par-
te do seu dia a dia. a capacidade
de se organizar e de realizar tudo
o que precisa, contando com a aju-
da das pessoas, fica ativada. Você
está bem metódico, colocando as
coisas em seu devido lugar.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

dia intenso e que pede cuida-
do 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 es-
tafado. seu dia traz um lado forte
de energia criativa.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

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. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o seu dia está muito cria-
tivo e você está com uma energia
bem positiva, cheio de vitalidade
e fazendo as coisas acontecerem.
a família também está potenciali-
zada no seu dia. Ela pode lhe tra-
zer uma certa preocupação e você
poderá usar sua energia para aju-
dar alguém próximo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje você precisa colaborar
com as pessoas. dia de muito mo-
vimento, mas terá avanço e re-
soluções quanto aos problemas.
Quanto mais for flexível e parti-
cipativo, mais o seu dia avança e
você encontrará resoluções posi-
tivas. Haverá comemorações com
as pessoas à sua volta.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

dia pautado em trabalho, dis-
ciplina e positividade para o bolso.
Você pode ter alegrias com relação
a ganhos e finanças. satisfação
pessoal está a caminho. É impor-
tante 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. 

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 pre-
ciso 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 pes-
soas que estão à sua volta.
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Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta. 

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. Em-
bora 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 in-
terlocutora. 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 con-
fesso, não é bacana. Ao falar mal de al-
guém, o detrator expõe muito das
próprias dores. Palavras são muito re-
veladoras, 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 cor-
rendo riscos. Mentiras e fofocas
podem arruinar um relacionamento,
acabar com uma grande amizade, tra-
balho. Em casos mais graves, fofocas
podem manchar uma reputação. 

Quando fui assessora de imprensa
na Casa de Dom Inácio, muitos me jul-
garam e muitos perguntaram nas rodi-
nhas 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 atra-
vés da produção de conteúdos edito-
riais. 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 fa-
lando 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 ve-
lhos amigos, os anjos e os velhos vi-
nhos sejam sempre os melhores.
Muitos não sabem nem o que estão be-
bendo 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 mo-
deração, 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 de-
sejam 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 ver-
dades e nossas percepções, propiciando
uma metamorfose. Com 50+ quero ape-
nas curtir meu vinho e filosofar sobre
a vida, o universo e tudo mais. Na be-
bida de baco está a verdade, revela os
sentimentos, e é uma das coisas mais ci-
vilizadas e naturais do mundo que al-
cançou a maior perfeição que é melhor
meter o nariz em uma taça, do que na
vida dos outros. Gosto de amizades sin-
ceras baseadas em fofocar da vida com
meus amigos verdadeiros. 

Nestes dias reflexivos, dei de costas
para quem cuida da minha vida e co-
mecei 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 de-
cisão 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 aconte-
çam, 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. Precisa-
mos assumir nosso papel de sujeitos
do processo de mudança que tanto al-
mejamos para nós mesmos e também
para o próximo. Para cada taça de
vinho, os aromas precisam ter cheiro
de empatia, O melhor vinho ao pala-
dar errado, vai sempre parecer vina-
gre, destilando álcool pela boca.
(Especial para O Hoje)

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

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 

A Sabedoria 

Dionisíaca 

no cuidado à saúde mental



Giovana Andrade

Suspensos no país desde o
início da pandemia de Covid-
19, os cruzeiros marítimos re-
tornarão à costa brasileira em
novembro, conforme anun-
ciado 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 Infra-
estrutura, Tarcísio Filho. 

Agora, aguarda-se a divul-
gação pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (An-
visa) de uma norma com os
protocolos sanitários a serem
seguidos. Além disso, as via-
gens também deverão res-
peitar as regras das cidades
onde os navios atracarem.

Entre os protocolos a se-
rem definidos, a Anvisa deve
determinar regras do que diz
respeito à realização de testes
antes do embarque em todos os
passageiros, vacinação e testa-
gem dos tripulantes, uso de
máscaras, distanciamento, ocu-
pação reduzida nos navios, de-
sinfecção e higienização cons-
tantes nas embarcações e for-
necimento de ar fresco sem re-
circulação (nos moldes dos fil-
tros especiais dos aviões).

Para a temporada de cru-
zeiros 2021/2022, que vai de

novembro até abril do próxi-
mo ano, estão previstos sete
navios, informou o Ministério
do Turismo. Segundo o go-
verno, a expectativa é gerar
R$ 2,5 bilhões para a econo-
mia e criar 35 mil empregos,
o que representaria cresci-
mento de 11% em relação à
temporada 2019/2020.

As embarcações devem
ofertar mais de 566 mil leitos,
35 mil a mais que na tempo-
rada 2019/2020, e fazer cerca
de 130 roteiros e 570 escalas
em portos brasileiros. Entre os
destinos previstos estão Rio de
Janeiro, Santos, Salvador, An-
gra dos Reis, Balneário Cam-
boriú, Búzios, Cabo Frio, For-
taleza, Ilha Grande, Ilhabela,
Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto
Belo, Recife e Ubatuba.

Depois da paralisação glo-
bal da indústria de cruzeiros
em março de 2020, o retorno
dessas viagens já foi autoriza-
do em 50 os países, segundo o
Ministério do Turismo. No Bra-
sil, a autorização só vale para
roteiros em águas brasileiras,
excluindo itinerários como
Montevidéu, no Uruguai, e Bue-
nos Aires, na Argentina, desti-
nos populares para navios par-
tindo 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 conheci-
mento sobre mudanças que
os cruzeiristas encontrarão
ao chegarem nos portos.

Além dos protocolos de se-
gurança já conhecidos, tam-
bém deve ser adotado o em-
barque escalonado, dividido
por horários. O objetivo é evi-
tar que muita gente chegue
com antecedência desnecessá-
ria ao terminal, ou que a maio-
ria se apresente para o em-
barque ao mesmo tempo, cau-
sando aglomeração nos portos.

Neste sistema, cada grupo
de passageiros irá embarcar
em um determinado horá-
rio. Assim, quando um grupo
estiver chegando, o anterior
já terá embarcado e o se-
guinte ainda não terá chega-
do. Lembrando que, na tem-
porada 2021/2022, será ne-
cessário apresentar um teste
PCR negativo, o que pode au-
mentar o tempo gasto por
cada passageiro no processo
de embarque.

Dessa maneira o fluxo de
pessoas nos salões será me-
nor, diz Sueli Martinez, dire-
tora de operações da Concais,
empresa que administra o
terminal de passageiros do
porto de Santos, o mais mo-
vimentado da temporada bra-
sileira de cruzeiros.

— Esse modelo já é usual em
alguns terminais muito movi-
mentados, como o de Miami.
Isso favorece muito um bom
atendimento, e que a pessoa
não chegue muito antes sem
necessidade — explicou em en-
trevista 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 pan-
demia. 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 as-
sentos, aumentando o distan-
ciamento entre as pessoas, ins-
talação 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 ba-
gagem será despachada atra-
vés de uma área específica
para esse fim. Lá, todas as ma-
las e bolsas serão higieniza-
das, com produtos especiais, e
então levadas a bordo. O pro-
cesso acontecerá de forma in-
versa no desembarque: a ba-
gagem sairá do navio, rece-
berá essa limpeza reforçada
já em terra, e só depois o pas-
sageiro 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 termi-
nal, cada um com 11 mil
metros quadrados. (Espe-
cial para O Hoje)
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Negócios

Entre os protoco-
los de segurança,
deve ser adotado o
embarque escalo-
nado, dividido por
horários

Retorno dos cruzeiros terá
mudanças nos portos e navios

Autorização das
viagens no país só
vale para roteiros
em águas
brasileiras








