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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de

manhã. Pancadas de chuva à
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Redução do ICMS não
interfere no preço da
gasolina, diz secretária
Cidades 11

Governadores articulam
para barrar redução do
ICMS dos combustíveis 
Xadrez 2

PEC é contra
corporativismo e
impunidade 
Jurídica 10

Goianos recebem
capacitação sobre
empreendedorismo 
Negócios 17

Goiás reCebe 
CSA de olho em
permanência no G-4
Com volta de laterais, equipe es-
meraldina pode ter equipe com-
pleta nesta sexta-feira. Confron-
to direto contra alagoanos pode
aproximar Goiás novamente dos
primeiros colocados. Esportes 7

Vereador dos
‘fantasmas’ deve
voltar à Câmara
Prestes a deixar a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e
Economia Criativa (Sedec) e reas-
sumir o gabinete 18 na Câmara
Municipal de Goiânia após de-
núncias reveladas pelo O Hoje
sobre funcinários fantasmas, o
secretário e vereador licenciado
Paulo Henrique da Farmácia
(PTC) retoma ao cargo. Política 5

Fraudes em aposentadorias do
Estado ultrapassam R$ 1 milhão
Investigação que teve início em 2019 surgiu
a partir de denúncia identificou dois advo-
gados e dois presidentes de sindicato de tra-
balhadores na agricultura familiar no es-

quema. As fraudes consistiam principal-
mente em adulterações de documentos por
parte de procuradores e sindicato de traba-
lhadores na agricultura familiar de Fazenda

Nova e região, bem como na recepção por
parte de um servidor sem o devido agenda-
mento (furando a fila virtual), com a ime-
diata concessão do benefício. Cidades 10

Jota Eurípedes

Profissionais debatem educação no Dia do Professor
Comemorado nesta sexta-feira (15), o Dia do Professor
acende o debate sobre a qualidade da educação, em es-
pecial a educação pública. O Hoje ouviu professores de

diferentes tipos de ensino em Goiás e que são apaixo-
nados pela profissão. Formação dos profissionais é pon-
to chave na qualidade do ensino. Cidades 9

Verba de leilão
será destinada
à previdência
A venda da Celg Transmissão S.A
(Celg T), arrematada por R$ 1,977
bilhão, deve ser utilizada para
cobrir parte do déficit do Regime
Próprio de Previdência de Goiás.
A despesa previdenciária no 2º
semestre de 2020 foi de R$ 2,40
bi, ante uma receita de R$ 1,22 bi
no mesmo período, o que resul-
tou em um déficit de R$ 1,19 bi.
Política 2

Cota de gênero
não preocupa
vereadores
Protocolado pelos partidos Pros, PSL,
PT, Psol e Podemos, a ação questio-
na a ‘inércia’ na condução do pro-
cesso de análise do cumprimento da
cota de gênero por parte de outros
sete partidos no pleito de 2020. 
Política 5

Estado alemão
busca inovação
em Goiás
Representante da Baden-Würt-
temberg, um estado alemão, cum-
priu agenda na UFG, Fieg, Prefei-
tura de Goiânia e Governo de
Goiás com foco nas áreas de tec-
nologia e inovação.
Política 6

Com mudanças,
Tigre encara o 
Brasil de Pelotas
Com desfalques por suspensão e
lesão, Higo Magalhães deve pro-
mover até três alterações no
time titular do Vila Nova, que en-
tra em campo hoje.
Esportes 8

Advogados e presidentes de sindicatos teriam fraudado documentos no Centro-Oeste 

Peça ‘Relação Abusiva’ traz perspectiva de
quem tem propriedade para falar Essência 13

Coldplay retorna ao Palco
Mundo do Rock in Rio 2022
Essência 14

Show-filme 'Nordeste Ficção'
terá Zeca Baleiro e Josyara
Essência 16

Essência



A Câmara dos Deputados aprovou ontem (14) uma Me-
dida Provisória (MP) 1054/2021 abrindo crédito suple-
mentar no valor de R$ 235,3 milhões para os ministérios
da Justiça e Segurança Pública, Defesa e da Cidadania. Os
valores serão usados em ações de combate à pandemia de
covid-19. O texto agora segue para análise do Senado.  

O Ministério da Cidadania receberá a maior parte dos
recursos, R$ 173,3 milhões, que será destinado para a
compra e distribuição de alimentos a povos tradicionais,
como parte da estratégia de manutenção da segurança
alimentar desses grupos.

O Ministério da Justiça receberá pouco mais de R$ 41
milhões que devem ser destinados à Fundação Nacional
do Índio (Funai) para a contratação temporária de pessoal
para reforçar as equipes que atuam nas barreiras sani-
tárias e impedir a propagação do vírus nas comunidades
indígenas. Os recursos também serão aplicados na com-
pra de cestas de alimentos para essas comunidades. O ob-
jetivo é garantir o isolamento social e evitar o desloca-
mento de indígenas aos centros urbanos.

Já o Ministério da Defesa receberá R$ 20,9 milhões
para investimentos e despesas de custeio para a segu-
rança e retirada de invasores das terras indígenas Ya-
nomami, Karipuna, Uru-EuWau-Wau, Kayapó, Araribóia,
Munduruku e Trincheira Bacajá, conforme solicitado na
Ação de Descumprimento de Princípio Fundamental
(ADPF) 709/2020. (ABr)
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Câmara 
aprova crédito
suplementar
de R$ 235,3 mi

Governadores articulam com
senadores para barrar ICMS 

Com a aprovação, na Câmara dos Deputa-
dos, do projeto que torna fixo valor para co-
brança de ICMS, os senadores por Goiás, Van-
derlan Cardoso (PSD), Luiz do Carmo (MDB) e
Jorge Kajuru (Podemos) estão na lista dos
que serão procurados por representantes dos
Estados, para tentar convencê-los a barrar a
matéria quando chegar na Casa. O argumen-
to é de que a proposta
prejudica os Estados,
com perdas também aos
municípios de até R$ 24
bilhões. Governadores
como Ibaneis Rocha (DF-
MDB), Eduardo Leite
(PSDB-RS) e Flávio
Dino (PSB-MA) não
descartam recorrer
ao STF caso a propos-
ta avance no Senado,
com o argumento de que
se trata de uma afronta aos
Estados, transferindo uma
responsabilidade que é
da Petrobras. 

Na frente 
Ao posar para foto com o cantor Gusttavo

Lima, o prefeito Rogério Cruz diz que Goiânia sai
na frente em apoio ao setor de entretenimento,
o mais impactado pela pandemia, pelo evento-
teste com o sertanejo, dia 23 de outubro. 

Burca  
Defensora do tratamento precoce contra Co-

vid19, a vereadora bolsonarista Gabriela Rodart
(DC) propõe revogar o uso de máscaras em
Goiânia, que ela chama de burca chinesa. 

Retaliação  
Por ter se posicionado contra a antecipação

da eleição da mesa diretora, o vereador Lucas Ki-
tão (PSL) diz ver retaliação em relação aos seus
projetos. Por conta disse, bateu de frente com Clé-
cio Alves (MDB), reeleito 1º vice-presidente do
Parlamento goianiense. 

Sem perdão 
A demanda do deputado Amauri Ri-

beiro (Patriota), para tentar a remissão
de multas de GTA aplicadas a mais de 50
mil produtores, incluindo ele, na gestão
do PSDB, não recebeu aval do Confaz.
Vão ter de pagar a conta. 

Sem sufoco  
Mesmo tendo carro à disposição, pela

Alego, o deputado Gustavo Sebba (PSDB)
madrugou para pegar o primeiro ônibus
da nova linha que liga Caturaí à região
metropolitana de Goiânia. Pelo horário,
não enfrentou o sufoco que o usuário
vive no dia a dia. 

Déficit  
O dinheiro da venda da Celg T, de R$

1,977 bilhão, será aplicado para atenuar o
déficit previdenciário do Estado, que está
em R$ 3,99 bilhões, conforme descrito na Lei
Orçamentária de 2022. 

Na disputa 
Em cima de uma pá mecânica que en-

tregou ao prefeito de Novo Gama, Carlinhos
do Mangão (PL), Luiz do Carmo (MDB) dis-
se que prefere disputar uma cadeira no Se-
nado, porque de vereador é mais difícil. Ele,
suplente que assumiu mandato em 2019,
quer agora a reeleição. 

De saída  
Prestes a deixar a Secretaria da In-

dústria e Comércio, o ex-presidente da
Alego, José Vitti, diz que não é segredo a
vontade de disputar mandato eletivo. De-
putados da base aliada pressionam para
a desincompatibilização de secretários-
candidatos.  

2 Depois da Câmara de Goiânia, agora
é a Alego que entra no debate sobre o
passaporte da vacina. O deputado Dele-
gado Humberto Teófilo (PSL) defende a
garantia da autonomia das pessoas.  

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Recursos serão utilizados no combate a pandemia

Raphael Bezerra

A venda da Celg Trans-
missão S.A (Celg T), arrema-
tada por R$ 1,977 bilhão,
deve ser utilizada para cobrir
parte do déficit do Regime
Próprio de Previdência de
Goiás. A despesa previden-
ciária no 2º semestre de 2020
foi de R$ 2,40 bilhões, ante
uma receita de R$ 1,22 bilhão
no mesmo período, o que re-
sultou em um déficit de R$
1,19 bilhões, uma redução
de 3,07% na comparação com
o 2º semestre de 2019. 

O governador Ronaldo Caia-
do (DEM) anunciou ainda um
projeto de lei que retira a co-
brança de 14,25% para os apo-
sentados do serviço público
estadual que recebem até R$ 3
mil. A contribuição foi imple-
mentada durante a reforma
da Previdência em 2019 para
cobrir o rombo no Regime Pró-
prio. “Tudo será investido ime-
diatamente no déficit que nós
temos na previdência. Não po-
demos brincar com isso. Não
existe mais tempo para se per-
der com discussões que não
tragam resultado para a popu-
lação”, destacou. 

O leilão, realizado na Bra-

sil, Bolsa, Balcão (B3 S.A), em
São Paulo, foi arrematado pela
Pequena Central Hidrelétrica,
controladora da EDP. “A fun-
ção do Estado não é competir
com a livre iniciativa, somos
parceiros, e assim os tenho”,
enfatizou Caiado ao cumpri-
mentar a vencedora e esten-
der o convite para que mais
empresas se instalem em
Goiás. “Acreditem no nosso
Estado, que respeita a inicia-
tiva privada e que cumpre
com a sua responsabilidade de
proporcionar segurança a to-
dos que ali investem.” 

Diretor-presidente da EDP,
João Marques da Cruz classifi-
cou o arremate do leilão como
uma oportunidade de investi-
mento e de lucros. “É um ativo
importante para o país e, por
isso, entendemos que pode-
mos somar e contribuir para
que a empresa, que é boa, fique
ainda melhor”, afirmou. “Va-
mos conseguir rentabilizar
com grande qualidade opera-
cional”, planejou. “Estamos im-
plementando uma estratégia
forte, de aposta no mercado
brasileiro e de aposta nas re-
des”, completou o represen-
tante da empresa vencedora. 

Agora a empresa vencedo-

ra assume as obrigações da
companhia, como pagamento
de salários e benefícios aos
funcionários. A Celg T detém a
concessão de mais de 755 qui-
lômetros de extensão de li-
nhas de transmissão, com con-
tratos de concessão com prazo
final entre 2043 e 2046 e 12 su-
bestações próprias, com re-
ceita anual permitida (RAP) de
R$ 216 milhões.

A Celg Transmissão S.A
(Celg T) é subsidiária de trans-
missão de energia elétrica e

está sediada em Goiânia. O lei-
lão, no modo alienação fidu-
ciária em garantia de 100%
das ações ordinárias de emis-
são, teve outros três lances:
Cymi Construções e Participa-
ções (R$ 1.6 bilhão), Mez T3
Transmissora de Energia Elé-
trica (R$ 1.535 bilhão) e Com-
panhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista -
CTEEP (R$ 1.504 bilhão). Todos
acima do valor mínimo, esti-
pulado em R$ 1,1 bilhão.  (Es-
pecial para O Hoje)

Governador anunciou ainda projeto
que retira a cobrança de 14,25% para
os aposentados do serviço público
estadual que recebem até R$ 3 mil

A empresa assume

as obrigações da

companhia, como

pagamento de

salários e benefícios

aos funcionários

Goiás arrecada R$ 1,977 bi com leilão
e valor será destinado a previdência
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Como adequar os escritórios
de advocacia à LGPD?

Jeison Arenhart

Em um mercado cada vez mais competitivo
e marcado por consumidores exigentes e sele-
tivos, garantir a perpetuidade de um negócio
não é uma missão simples. A busca pela satis-
fação dos clientes, nesse cenário, é a estratégia
predominante para que as empresas consigam
se destacar e fidelizá-los à sua marca – meta que
depende do investimento na gestão da quali-
dade para uma melhoria constante em toda a
companhia.

Todo empreendedor deseja ver seu negócio
crescer e prosperar. Nessa busca, é fato que se
atualizar frente às tendências do mercado e de-
mandas dos consumidores é a base para qual-
quer estratégia. A pandemia, como exemplo, é
prova clara dessa necessidade, tendo impul-
sionado a transformação digital nas empresas
para que pudessem continuar operando e aten-
dendo seus clientes.

Em resposta à essa mudança, os próprios
usuários deram vida ao digital. Segundo um es-
tudo feito pela NZN Intelligence, em 2020, o co-
mércio eletrônico alavancou as vendas e cresceu
no Brasil cerca de 75% em apenas um ano. Mui-
to além de apostar nas ferramentas e sistemas
ideais para se adaptarem a esse novo cenário, a
gestão da qualidade se tornou parte integrante
desta nova era da internet – na qual em meio a
tantas opções, o diferencial competitivo se baseia
na satisfação de seus clientes por meio da me-
lhoria contínua de seus produtos e serviços.

É muito comum encontrar empreendedores
que, erroneamente, acreditam que a qualidade é
uma tarefa adicional à empresa, podendo ser dei-
xada em segundo plano. Quando, na verdade,

deve ser entendida como o único caminho para
o resultado duradouro – aplicada à “forma de fa-
zer” ao trabalho da organização e, não apenas
como algo à mais ou sem importância.

A partir dela, a empresa poderá nortear o con-
junto sua forma de trabalho com  normas ne-
cessárias para promover sua repetibilidade dos
bons resultados– ou seja, identificando os padrões
que já deram certo e que devem continuar sen-
do investidos e aperfeiçoados ao longo do tempo.
Quando a busca da qualidade e as normas são
aplicadas com foco na geração de valor para os
clientes, além de conquistarem uma maior sa-
tisfação e fidelização, os custos operacionais de-
finitivamente serão reduzidos, graças ao au-
mento da eficiência nos processos e melhoria na
produtividade dos funcionários.

Sua importância e vantagens são tantas
que, todo ano, é celebrada a Semana da Qua-
lidade, no mês de novembro, como forma de
estimular a discussão sobre o tema. No en-
tanto, muitas empresas a enxergam como
uma mera data comemorativa de tabela, sem
enxergar seu real propósito.

A gestão da qualidade deve ser uma prática diá-
ria em toda organiza-
ção e, celebrada em sua
semana oficial. Com ela,
as companhias conquis-
tarão as metas desejadas
com maior facilidade e
estruturação, levando à
otimização dos recur-
sos e esforços e, evitan-
do a comodidade e es-
tagnação do que deu
certo até o momento.

Juliana Callado Gonçales

O art. 3º da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) não deixa dúvidas da extensão dos seus efei-
tos aos escritórios de advocacia.

É praticamente impossível afastar o tratamen-
to de dados pessoais das rotinas jurídicas. A ela-
boração de minutas contratuais, pareces jurídicos,
due diligences e as petições judiciais ou adminis-
trativas dependem do uso de dados pessoais. Sem
contar que os escritórios também possuem cola-
boradores, prestadores de serviços terceirizados,
parceiros comerciais, cujos dados pessoais também
devem ser tratados em conformidade com LGPD.

Assim, a realização das operações acima sem a
observância da LGPD poderá acarretar aplicação
das penalidades previstas no art. 52, tais como ad-
vertência, multas, bloqueio dos bancos de dados,
publicização das infrações aos advogados/socie-
dades de advogados etc.

A partir de agora, o advogado tem o dever de as-
segurar o sigilo profissional e a proteção dos dados
pessoais dos seus clientes. Tais situações não se con-
fundem, pois enquanto o sigilo profissional tem am-
paro no Código de Ética e Disciplina da OAB e diz
respeito ao dever de confidencialidade sobre as in-
formações conhecidas em razão do seu exercício
profissional, a proteção de dados pessoais é disci-
plinada pela LGPD, que determina como os dados
pessoais devem ser tratados para garantir o direi-
to dos seus titulares.

Uma sugestão para começar o processo de ade-
quação do escritório de advocacia é elaborar o Re-
gistro de operações de tratamento de dados pes-
soais, pois além de ser uma obrigação legal (art. 37
da LGPD), tal documentação permitirá o pleno co-
nhecimento dos dados tratados, seus titulares e o
seu fluxo dentro do escritório.

Ainda com base neste registro, será possível que
o advogado verifique se os tratamentos estão sen-
do realizados em conformidade com os princípios
da LGPD (art. 6º) que determinam a observância da
finalidade, adequação e necessidade do trata-
mento. Ou seja, a partir de agora o advogado deve
se preocupar em coletar e armazenar apenas as in-
formações pessoais absolutamente necessárias
para atender os propósitos da sua contratação, eli-
minando todo o excesso.

A próxima etapa será a construção da Políti-
ca de Privacidade de Dados Pessoais alinhada
com os tratamentos realizados pelo escritório e
a implementação de medidas técnicas que ga-
rantam a proteção dos dados pessoais pelos ad-
vogados no ambiente digital e físico. Importan-
te lembrar que a lei exige a comprovação da ado-
ção e eficácia de tais medidas.

O passo seguinte será a adaptação das minutas
contratuais, documentos importantes na definição

das responsabilidades dos agentes de tratamento.
Diante de cada um dos contratos firmados deve ser
definido qual o papel ocupado pelo advogado/so-
ciedade de advocacia: se é de controlador ou ope-
rador dos dados pessoais.

Pelos termos da LGPD, será considerado como
controlador a “pessoa natural ou jurídica, de di-
reito público ou privado, a quem competem as de-
cisões referentes ao tratamento de dados pes-
soais;” (art. 5º, inciso VI). Por outro lado, será con-
siderado como operador “pessoa natural ou ju-
rídica, de direito público ou privado, que realiza
o tratamento de dados pessoais em nome do con-
trolador (art. 5º, inciso VII).

As Autoridades Europeias como a United Kingdom
Information Commissioner's Office, Agência de In-
formações do Reino Unido e o Conselho Europeu de
Proteção de Dados já publicaram orientações sobre
as posições de controlador e do operador de dados.
Considerando a atuação específica do advogado, a
Agência de Informações do Reino Unido, concluiu que
o advogado deve ser considerado controlador: (i)
quando receber dados pessoais sobre terceiros para
assessorar o cliente em relação a seus direitos; e (ii)
quando o cliente tiver pouco discernimento acerca
de como os dados serão tratados no curso da repre-
sentação profissional pelo advogado.

Embora as orientações acima sejam de grande va-
lia, apenas diante da análise casuística é possível de-
finir a posição ocupada pelo advogado/sociedade de
advogados em cada relação contratual.

Quando o advogado atuar na condição de con-
trolador é importante evidenciar nos instrumen-
tos contratuais a determinação da finalidade do tra-
tamento, o respeito aos termos da LGPD e da sua
Política de Privacidade de Dados Pessoais, o pro-
cedimento para os titulares exercerem os seus di-
reitos, as medidas técnicas de segurança utilizadas,
dever de confidencialidade, o modo de comuni-
cação em caso de incidentes.

Por seu turno, o advogado será considerado ope-
rador quando atuar no apoio, seguindo premissas
e objetivos pré-determinados, como por exemplo
quando atua como correspondente e revisões de pro-
cedimentos. Nesta situação o advogado deve seguir
estritamente as ordens lícitas do controlador, sem
qualquer desvio e não
utilizar os dados pes-
soais para atender fina-
lidades próprias.

Estes cuidados serão
considerados ao se ave-
riguar a (des)necessidade
de aplicação de sanções
pela Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados
e por isso devem ser ava-
liados com cautela.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Juliana Callado Gonçales
é especialista em Direito
Tributário e em Proteção
de Dados

Jeison Arenhart é fun-
dador de uma empresa
de tecnologia para a
qualidade

Incertezas
Está cada vez mais difícil para os micro e pe-

quenos empresários conseguirem crédito junto às
instituições financeiras. Estão todos à própria sor-
te. Com restrições ao funcionamento do comércio,
que demorou para abrir e, quando houve o retor-
no, apenas sendo permitido funcionar com capa-
cidade baixa de clientes. Por outro lado, os em-
presários são ‘vítimas’ novamente com custos ex-
tras para aquisição de equipamentos de seguran-
ça e higiene para conter a Covid-19. 

Fábio Monteiro
Goiânia

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 fa-
zer 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 confiante, por-
que era só eu e os ingredientes. Minha família e ami-
gos adoraram tanto, que acabaram me aconselhan-
do a fazer disso uma renda. 

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

{
Queremos uma
OAB Goiás
revigorada e 
mais plural, 
que represente
verdadeiramente
a advocacia do
nosso Estado e
não seja tomada
pelos grupos 
de sempre
Rodolfo Mota ao registrar sua chapa
para disputar a presidência da OAB-
GO.  A apresentação oficial da Chapa
da Vitória será nesta quinta-feira
(14), em evento que acontecerá às
19h30, no Teatro Rio Vermelho, Cen-
tro de Convenções de Goiânia.

Importância da gestão da qualidade
para a perpetuidade das empresas

@jornalohoje
“Sem dúvidas a cautela é fundamental nesse
momento até para mantermos um controle
de gastos.”,comentou o internauta sobre a
economia que o Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF) pode gerar para Goiás.

Daniel Borges

@ohoje
“Pode bater mais no Lula, em Ciro. Tô co-
meçando a gostar disso”, comentou o in-
ternauta sobre as críticas que o
pré-candidato à presidência Ciro Gomes a
Dilma, Lula e ao PT.

andersonmattos29

@jornalohoje
O ex-advogado-geral da União André
Mendonça foi indicado pelo presidente
Jair Bolsonaro em julho para ocupar uma
vaga em aberto no Supremo Tribunal Fe-
deral. Aprovação para suceder o ministro
Marco Aurélio Mello precisa, porém, ser
concedida pelo Senado Federal. O presi-
dente da Comissão de Constituição e Jus-
tiça da casa, Davi Alcolumbre, ainda não
agendou uma sabatina para o tema, o que
tem gerado discussão nos bastidores do
governo em Brasília.
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O ritmo de crescimento da arrecadação es-
tadual bruta sofreu ligeira inflexão em se-
tembro, com a tendência avançando para ter-
reno negativo em termos reais frente a igual
período do ano passado. Houve redução
igualmente na passagem de agosto para se-
tembro, com perdas nas transferências da
União, mas atingindo em proporção mais
acentuada o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e, em menor di-
mensão, até o Imposto sobre a Circulação de
Bens e Serviços (ICMS). Entre outros fatores
em ação, na maioria conjunturais, as difi-
culdades enfrentadas pelo setor automotivo
para importações de semicondutores, por
exemplo, podem ter afetado o faturamento
de veículos pelas concessionárias, atingindo
em cheio a arrecadação do setor.

A falta de demanda tem igualmente in-
fluído nos resultados, na esteira do que pa-
rece ser uma piora nas condições econômi-
cas determinada pela recaída inflacionária,
que tem derrubado os rendimentos do tra-
balho em termos reais, pela alta dos juros,
com reflexos sobretudo sobre os investi-
mentos, e pelas perspectivas de algum de-
saquecimento relativo na economia global.
Os resultados do avanço das exportações, sus-
tentadas principalmente por produtos de
base agropecuária, parecem não gerar trans-
bordamentos para o restante da economia lo-
cal, permanecendo concentrados primor-
dialmente nos setores exportadores.

Os números da Secretaria de Economia

apontam uma arrecadação bruta total acu-
mulada em R$ 23,684 bilhões entre janeiro
e setembro deste ano, diante de aproxima-
damente R$ 19,237 bilhões nos mesmos
nove meses de 2020, numa alta de 23,12%.
Esse comportamento, que resultou uma re-
ceita adicional de R$ 4,448 bilhões em valo-
res nominais, refletiu muito mais o avanço
acelerado observado nos meses anteriores do
que o momento mais recente. Até agosto,
como referência, a taxa acumulada de cres-
cimento da arrecadação de impostos, tribu-
tos, taxas e transferências correntes havia al-
cançado 25,54%.

Derrapando
A arrecadação bruta em setembro deste ano

recuou para R$ 2,810 bilhões frente a R$ 3,015
bilhões em agosto, melhor resultado do ano, no-
minalmente, numa redução de 6,8%. A queda
de 19,6% nas transferências, que saíram de R$
355,942 milhões em agosto para R$ 286,140 mi-
lhões, explica 34,1% do recuo observado para
a receita total. Mas a arrecadação do IPVA so-
freu tombo de 37,8% ao baixar de R$ 327,232
milhões para R$ 203,644 milhões e contribuiu
em 60,4% para a perda geral realizada no pe-
ríodo. O ICMS igualmente derrapou na com-
paração com agosto, com a receita bruta al-
cançando R$ 2,032 bilhões, num recuo de
0,92% – ainda assim, o segundo melhor resul-
tado no ano, até ali, perdendo para a arreca-
dação de R$ 2,051 bilhões observada no mês
imediatamente anterior.

2 A derrapagem pode ser
notada, ainda, na compara-
ção com igual mês do ano
passado. Em agosto, a arre-
cadação havia registrado alta
de 12,6% (num percentual
superior à inflação, sugerin-
do um ganho real próximo
de 2,7%). O sinal se inverteu
em setembro, com uma va-
riação de apenas 7,7%, sina-
lizando perda real de 2,3%.
As transferências da União
desempenharam papel cen-
tral nessa desaceleração, so-
frendo perdas de R$ 247,254
milhões entre setembro do
ano passado, quando haviam
somado R$ 533,394 milhões,
desabando 46,35% em se-
tembro deste ano, para R$
286,140 milhões – valor mais
baixo desde maio do ano
passado. Sempre em valo-
res nominais.
2 Ainda na comparação
mensal, a arrecadação do
ICMS apresentou alta de
22,98%, saindo de R$ 1,652
bilhão em setembro de 2020
para R$ 2,032 bilhões no
mesmo mês deste ano. O
IPVA deixou para trás sua
melhor fase, explicado em
alguma medida pelo im-
pacto do Programa de Re-
gularização Fiscal (Facilita),
e registrou variação medío-
cre naquela mesma compa-

ração, variando 0,47% ao
sair de R$ 202,692 milhões
para R$ 203,644 milhões.
No caso do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens
ou Direitos (ITCD), a receita
continuou avançando vigo-
rosamente, saltando 60,2%
(de R$ 37,619 milhões para
R$ 60,275 milhões).
2 No acumulado entre ja-
neiro e setembro de 2021, o
ICMS avançou 31,67% e con-
centrou 91,2% do incremen-
to registrado pelo total da ar-
recadação ao avançar de R$
12,808 bilhões para R$ 16,865
bilhões. Os dados do Conselho
Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz) diferem nos
valores, provavelmente por
se referirem à recita líquida,
mas coincidem na tendên-
cia. Neste caso, a arrecadação
em Goiás, ainda consideran-
do o ICMS, avançou de R$
11,156 bilhões para R$ 14,838
bilhões, em alta de 33,0%.
2 A receita total do ICMS, na
soma de todos os Estados, ex-
perimentou elevação de
24,7%, subindo de R$ 368,220
bilhões para R$ 459,168 bi-
lhões. A participação goiana
oscilou de 3,03% para 3,23%.
No dado geral da arrecadação
consolidada pelo Confaz, que
inclui ICMS, IPVA, ITCD, ou-

tros tributos e taxas, os Esta-
dos tiveram receita de R$
540,524 bilhões entre janeiro
e setembro deste ano, frente
a R$ 440,517 bilhões no mes-
mo intervalo de 2020, numa
alta de 22,70%. Em Goiás,
considerando a mesma base
de dados, a arrecadação geral
experimentou salto de
41,92%, aumentando de R$
12,701 bilhões para R$ 18,026
bilhões, o que elevou a fatia
do Estado na arrecadação ge-
ral de 2,88% para 3,33%.
2Os dados do Confaz por se-
tor de atividade embutem al-
guma defasagem e estão dis-
poníveis até agosto, mas mos-
tram a importância do setor de
combustíveis para a arreca-
dação do ICMS. Nos números
do conselho, a arrecadação do
imposto ao longo dos primeiros
oito meses deste ano, na faixa
de R$ 10,853 bilhões, havia
crescido 29,1%, num acréscimo
de R$ 2,446 bilhões diante do
valor registrado em igual pe-
ríodo de 2020 (em torno de R$
8,407 bilhões). Perto de 41%
desse aumento devem ser cre-
ditados ao aumento de prati-
camente 39,0% na arrecadação
do ICMS sobre combustíveis,
que saiu de R$ 2,557 bilhões
para R$ 3,552 bilhões, passan-
do a representar 32,7% da re-
ceita total do imposto.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Arrecadação bruta desacelera,
mas ainda apresenta salto de 23%

As principais matérias primas de fertilizantes e os pro-
dutos formulados subiram mais de 100% em 2021. Pro-
dutos como o Super Simples (fósforo), por exemplo, re-
gistraram alta média de 115% no interior do Brasil. O KCL
(potássio) é o líder de altas, até poucas semanas atrás,
subiu mais de 178% na média nacional.

Segundo o agrônomo e analista de mercado Cristia-
no Palavro o que mais subiu no ano é o nitrogênio. “A
ureia acumula, em 2021, alta média de 234%, com mo-
vimento mais agressivo observado do final de agosto até
o momento”, pontua. De acordo com ele, vários fatores
impactaram as altas dos fertilizantes, como os preços dos
combustíveis e da energia em geral, somados a proble-
mas logísticos sistêmicos e pontuais.

“Hoje as principais preocupações giram em torno da
restrição das exportações da China, que devem afetar prin-
cipalmente os mercados de fosfatados e nitrogenados”,
alerta. O especialista explica que isso ocorre em função da
dificuldade de oferta no País e a priorização do abasteci-
mento interno em detrimento das exportações.

Crise no campo      
O presidente Jair Bolsonaro citou, na última se-

mana, que o Brasil poderá sofrer um desabastecimento
de alimentos em 2022 devido à falta de fertilizantes
causada pela diminuição da fabricação chinesa.  A de-
claração ocorreu durante a cerimônia de moderni-
zação de normas de segurança e saúde no trabalho, no
Palácio do Planalto.

"Vou avisar um ano antes: fertilizantes. Por questão
de crise energética, a China começa a produzir menos
fertilizantes. Já aumentou de preço, vai aumentar mais
e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo,
um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento
no ano que vem", afirma ele.

Segundo a fala do presidente, durante reunião com
a frente parlamentar da agricultura, a crise foi discuti-
da e a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos
apresentou o Plano Nacional de Fertilizantes, que está
sendo discutido desde o mês de abril.

Como opção para o produtor rural, Bolsonaro citou
o pó de pedra ou pó de rocha, que é um produto nacio-
nal e está entre as principais opões para substituir o po-
tássio. O Plano busca fortalecer as políticas de incre-
mento da competitividade da produção e da distribui-
ção de insumos e de tecnologias para fertilizantes no país
de forma sustentável.

Fertilizantes químicos e os pós de rocha
Segundo o mestre em agronomia e especialista em fer-

tilidade do solo, Saulo Brockes, a principal diferença dos
fertilizantes químicos para os pós de rocha é a solubi-
lidade. Os adubos químicos são sais solúveis e adubam
a planta por tempo limitado, somente enquanto dispo-
nível no solo. Esses produtos são limitados, por serem
perdidos por evaporação e lixiviação, onde as raízes não
têm mais acesso.

Quando lixiviados, esses sais causam contaminação
dos efluentes e a intoxicação da água que gera impac-
to ambiental. “A consequência do uso irracional dos adu-
bos químicos e solúveis é a salinização do solo e a per-
da que também pode ser por volatilização além da li-
xiviação”, como explica Saulo, que também é coorde-
nador técnico da Tratto FMX.

Já os pós de rochas são o contrário dos fertilizantes
químicos, pois são insolúveis, ou seja, não é perdido por
lixiviação nem volatilização, não salinizam, nem de-
gradam o solo e o meio ambiente. Os pós de rochas são
insolúveis, mas bio-disponíveis, eles vão nutrindo e dis-
ponibilizando a nutrição para as plantas de acordo com
a bio-demanda da cultura plantada.

No Brasil há diversas rochas usadas para agricultu-
ra como o Fino de Micaxisto (FMX), a rocha fosfatada e
o calcário, que é utilizado para correção, mas é também
fonte de cálcio e magnésio. O FMX, por exemplo, pode
disponibilizar a nutrição para as plantas por até um ano,
além de regenerar o solo, voltar o equilíbrio para o meio
ambiente e condicionar o solo a melhorar a eficiência
nutricional.

Esses pós de rocha são comercializados no mercado
brasileiro entre R$ 100 e R$ 500 a tonelada. Se for com-
parada com a mesma quantidade do cloreto de potássio,
o valor não chega a 5% do fertilizante importado.

O pó de rocha custa 5% do cloreto de potássio

Confiança do empresário industrial
fica estável em outubro, diz CNI

BALANÇO

Econômica

4 n ECONOMIA
ohoje.com

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2021

Crise dos
fertilizantes
pode afetar
abastecimento
interno

Pelo 15º mês consecutivo, o
Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (Icei) está posi-
tivo, mas em um cenário de es-
tabilidade, de acordo com a Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI). O ICEI variou de 58 pontos
para 57,8 pontos entre setembro
e outubro deste ano.

O otimismo, no entanto,
está mais moderado que o ob-
servado entre junho e agosto
de 2021, quando o Icei superou
60 pontos. O índice varia de
uma escala de 0 a 100 e, por se

situar acima da linha divisória
dos 50 pontos, que separa a
confiança da falta de confian-
ça, indica que os empresários
da indústria estão confiantes. A
média histórica do Icei é de
54,1 pontos.

De acordo com a pesquisa,
não houve variação significati-
va nos componentes do índice
em outubro. O Índice de Con-
dições Atuais variou 0,7 ponto
para baixo e ficou em 51,5 pon-
tos, enquanto o Índice de Ex-
pectativas não variou, perma-

necendo em 60,9 pontos. Para a
CNI, como ambos os compo-
nentes do Icei estão acima dos
50 pontos, isso indica que a
avaliação das condições atuais
é positiva na comparação com
os últimos seis meses e que as
expectativas para os próximos
seis meses são otimistas.

Para a pesquisa, a CNI en-
trevistou 1.488 empresários
entre 1º e 7 de outubro, sendo
607 de pequenas empresas,
543 de médias e 338 grandes
empresários. (ABr)

INDÚSTRIA
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Yago Sales

Prestes a deixar a Secretaria
Municipal de Desenvolvimen-
to e Economia Criativa (Sedec)
e reassumir o gabinete 18 na
Câmara Municipal de Goiânia,
o secretário e vereador licen-
ciado Paulo Henrique da Far-
mácia (PTC) retoma ao cargo. E,
sem surpresa, com prestígio
raro para alguém que há me-
nos de um mês foi alvo de de-
núncias graves por manter ser-
vidores fantasmas e suspeita de
rachadinha dentro da Casa Le-
gislativa. A blindagem inegável,
inclusive com afagos e sorrisos
do prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos) em público e em
redes sociais, deu certo. 

A história escandalosa do
gabinete 18 foi revelada com
exclusividade por duas repor-
tagens investigativas do jornal
o Hoje em setembro. A primei-
ra, publicada no dia 21, fla-
grou comissionados, em horá-
rio de expediente da Câmara,
exercendo atividades particu-
lares. Dos sete servidores iden-
tificados, cinco doaram quan-

tias à campanha eleitoral de
Paulo Henrique da Farmácia.

A segunda reportagem, pu-
blicada no dia 23, ouviu dois
motoristas que prestaram ser-
viços ao gabinete 18, mesmo
antes de Paulo Henrique deixar
a vereança para assumir a Se-
dec. No lugar dele, assumiu o
suplente, Célio Silva (PTC), o
que não opta em nada.

Um dos motoristas, que
exercia a função de maneira
ilegal, já que não era nomeado
- inclusive usando crachá pro-
visório da Câmara e dirigindo
carros oficiais -, disse à re-
portagem que recebia por
meio de suposta rachadinha,
dinheiro que os fantasmas su-
postamente devolviam ao ga-
binete. Outro motorista, devi-
damente nomeado, afirmou
que ouviu de um assessor so-
bre a suposta devolução de sa-
lários que podiam chegar a
R$5 mil. Ambos os motoristas
afirmam que Paulo Henrique
da Farmácia sabia de tudo. 

Fontes afirmam que a saí-
da de Paulo Henrique estava
acertada antes da publicação

do material jornalístico, que
provocou constrangimento,
buchicho, reuniões e a decisão
de instalar ponto biométrico e
exigir relatórios de ativida-
des externas. A proposta ain-
da não foi apresentada ofi-
cialmente na Câmara. Embora
silenciado pelas conveniên-
cias políticas e diplomáticas, o
presidente da Casa, Romário
Policarpo (Patriota), não deve
deixar de dar respostas às de-
núncias. Assim que ele voltar
de licença, talvez semana que
vem, o martelo será batido às
novas regras de controle de
atividades dos servidores. 

Outra reportagem do jornal
constatou que a Câmara Mu-
nicipal de Goiânia, com seus 35

vereadores, gastou entre ja-
neiro e setembro deste ano
uma cifra milionária: R$
80.857.834. O valor é 5,56% su-
perior ao gasto comparado
com o mesmo período do ano
passado, quando a Casa Legis-
lativa custou ao contribuinte
R$ 76 milhões. A previsão é que
os gastos podem aumentar,
tendo em vista que em todo o
ano passado a Câmara desem-
bolsou R$ 115.754.360 milhões. 

Em sessão plenária no dia
13 de outubro, os vereadores
aprovaram projeto de lei que
aumenta as verbas destinadas
a cada gabinete. De acordo com
a proposta apresentada pela
mesa diretora, o valor passaria
de R$62 mil para R$78 mil,

para todos os 35 gabinetes.
Voltando à nem tão contur-

bada vida de Paulo Henrique
da Farmácia, o secretário tinha
apenas uma pedra em seu ca-
minho, com claras intenções de
vê-lo longe da Sedec: o secre-
tário de Governo Arthur Ber-
nardes. Segundo fontes, desde
que assumiu a pasta, em abril,
em conversas em bares em
noites e madrugadas, Paulo
Henrique se preocupava com
os pedidos da “cabeça” por
parte de Bernardes. O assunto
pesava o clima entre um ou ou-
tro copo de chopp. 

O secretário executivo da Se-
cretaria Municipal de Planeja-
mento (Seplanh), Michel Magul,
deve deixar o segundo escalão
para ocupar a vacância de Pau-
lo Henrique da Farmácia na Se-
dec. O político de primeiro man-
dato deve retornar, como di-
zem alguns vereadores sob ano-
nimato, quase com tapete ver-
melho. As idas entusiasmadas,
até abraçado com o prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos), de-
ram resultados. Quando retor-
nar ao gabinete 18, Paulo Hen-
rique deverá assumir uma das
vagas criadas na poderosíssi-
ma Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). “Lá é onde o ve-
reador usa para pressionar o
Executivo. Onde a matéria pas-
sa ou empaca”, disse um parla-
mentar. (Especial para O Hoje)

Vereador licenciado Paulo Henrique da Farmácia (PTC), alvo de denúncias 

Ainda titular da Sedec na gestão de
Rogério Cruz, Paulo Henrique da Farmácia
teve exoneração adiada após reportagens
do Hoje sobre irregularidades

Vereador dos servidores ‘fantasmas’
retorna à Câmara com assento na CCJ

Felipe Cardoso

Representantes de cinco
partidos políticos ingressaram
com uma representação no
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) contra o juiz Vicente Lo-
pes Jr, do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás
(TRE-GO). Protocolado pelos
partidos Pros, PSL, PT, Psol e Po-
demos, a ação questiona a
‘inércia’ na condução do pro-
cesso de análise do cumpri-
mento da cota de gênero por
parte de outros sete partidos no
pleito de 2020. 

Conforme fixado pela le-
gislação vigente, ao menos 30%
das candidaturas de cada par-
tido nas eleições devem ser
encabeçadas pelo gênero opos-
to ao majoritário. No entanto,
os partidos Cidadania, PMB,
Avante, PTB, PL, PSC e PTC são
acusados de não terem cum-
prido com a determinação le-
gal.  A ação, que tramita no ju-
diciário goiano, busca o reco-
nhecimento de irregularida-
des nas chapas proporcionais
que resultaram na eleição de
quase 30% dos vereadores da
atual legislatura.

O vereador Mauro Rubem,
único representante do Partido
dos Trabalhadores (PT) na Casa
de Leis, justificou, em entre-
vista à reportagem do O Hoje,
as razões que levaram o parti-
do a ingressar, juntamente com
as demais siglas, com o reque-
rimento em questão no CNJ.

“O PT foi o primeiro partido
a fazer uma defesa profunda
da igualdade de gênero. As
mulheres no Brasil são violen-
tadas, escravizadas e usadas
como mão de obra barata. Na
política temos a dificuldade de
cumprirmos essa regra míni-
ma, que é também uma regra
ainda básica, de se cumprir
com 30% das vagas. O PT exige
que pelo menos essa determi-
nação legal seja garantida”. 

Em outro trecho da entre-

vista o parlamentar defendeu
a necessidade da Justiça não se
posicionar de maneira “ma-
chista” em relação ao caso.
“Esperamos que rapidamente
o CNJ avalie o comportamento
do juiz que está sentado nesse
processo. Processo este que já
deveria ter sido votado há mui-
to tempo”, finalizou. 

Do lado de lá
Na outra ponta estão di-

versos vereadores que garan-
tem o cumprimento legal, em
sua integralidade, por parte
de seus partidos na disputa do
último ano. A reportagem con-
versou com alguns deles. Os en-
trevistados demonstram, de
maneira unânime, encarar a
movimentação do ‘grupo opo-
sitor’ com tranquilidade. 

“A ação desses partidos
no CNJ contra o juiz e relator
da matéria soa como loucura.
Essa atitude está dizendo,
nas entrelinhas, que o relator
está agindo de má fé. Eles já
entraram com várias ações
como essa e vejo que en-
quanto não houver uma es-
pécie de punição para ações
desse tipo, o judiciário con-
tinuará abarrotado de pro-

cessos”, disse o vereador
Thialu Guiotti (Avante). 

Para ele, os defensores des-
sa ideia, na verdade, conspi-
ram de maneira contrária à
ampliação da participação fe-
minina na Casa. “Ninguém
está lutando de fato pela par-
ticipação das mulheres, até
porquê tirariam uma vaga de
uma mulher no Parlamento,
que é a vereadora Léia Klebia
(PSC), para entregar a outro
homem”, argumentou. 

Em outro trecho o parla-
mentar defendeu, especifica-
mente, o Avante. “Vejo como
absurda e incoerente a ação
contra o partido. A lei é muito
clara e diz que a partir do mo-
mento em que o TRE acata o
Drap [Demonstrativo de Re-
gularidade de Atos Partidá-
rios], se todas as mulheres de-
sistissem de suas candidaturas,
valeria o que o Drap julgou. Na
verdade isso está sendo mani-
pulado por três pessoas que
querem causar tumulto e es-
tamos absolutamente tranqui-
los em relação a este assunto”

Outro vereador represen-
tante de uma das siglas en-
volvidas no imbróglio é Wil-
lian Veloso (PL). Ao falar so-

bre o assunto, Veloso também
demonstrou tranquilidade.
“Estou completamente à von-
tade e seguro de que a pri-
meira decisão será mantida”. 

“Não há nenhum tipo de
ilegalidade, no caso específico
do meu partido, o que já está
provado nos autos e o juiz
julgou improcedente. No nos-
so caso, a suposta candidata
saiu por livre e espontânea
vontade, declarou isso no TRE
depois de esgotado o prazo le-
gal para a substituição. Ou
seja, provavelmente o juiz vai
manter a posição e acredito
que o motivo da demora este-
ja relacionado à uma análise
criteriosa”, defendeu. 

Marlon, do Cidadania, tam-
bém disse que o partido cum-
priu todos os dispositivos le-
gais durante todo o processo
que envolveu a disputa do
ano de 2020. “Estou absoluta-
mente tranquilo em relação a
isso. O partido não cometeu
nenhuma ilegalidade”, disse.
Quanto ao requerimento pro-
tocolado pelos partidos junto
ao CNJ, o parlamentar disse
acreditar que tudo “está ca-
minhando dentro do prazo
legal e da normalidade”.

Parecer
Ao jornal O Hoje, o Tribu-

nal Regional Eleitoral disse,
por meio de nota, que “apor-
taram, até o presente mo-
mento, 25 recursos, atinen-
tes ao tema da cota de gênero
oriundos do município de
Goiânia, todos distribuídos ao
Juiz Vicente Lopes da Rocha
Junior, por prevenção decor-
rente do art. 260 do Código
Eleitoral” e que “a necessida-
de de julgamento conjunto
impõe que todos os recursos
de um mesmo bloco estejam
aptos a serem julgados”.

“Ocorre que os recursos in-
tegrantes dos blocos de cone-
xão não foram interpostos ou
distribuídos na mesma data,
além do que, alguns recorren-
tes optaram por requerer me-
dida liminar em segundo grau,
o que impediu a reunião dos
recursos e que estes estejam
aptos a julgamento na mesma
data”, acrescenta o documento. 

Em outro trecho, o TRE-GO
defende que todos os recursos
se encontram dentro do prazo
estabelecido pelo CNJ para seus
julgamentos e deverão ser to-
dos julgados ainda neste ano,
iniciando-se nas sessões da
próxima semana.

“O Tribunal externa que
tem confiança no trabalho
realizado pelo Juiz Vicente Lo-
pes da Rocha Jr, que integra
esta Corte há quase 7 anos e
possui produtividade eleva-
da, tanto que, há mais de 2
anos ocupa a função de Presi-
dente do Comitê Gestor de
Metas junto ao CNJ, já ocupou
a função de Ouvidor Regional
Eleitoral e atualmente dirige a
Escola Judiciária Eleitoral,
além de ter coordenado em
2020 força tarefa para redução
de processos no primeiro grau,
reduzindo em mais de 70%  o
estoque existente naquela épo-
ca”, finaliza o documento as-
sinado pelo Tribunal. (Espe-
cial para O Hoje)

Cota de gênero não preocupa vereadores
AÇÃO

Representação no Conselho Nacional de Justiça questiona a inércio na condução da análise do cumprimento da cota de gênero
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Um Rio eleitoral
A menos de um ano das eleições, as articulações

entre portas no Rio de Janeiro deixam vazar alguns
projetos políticos de expoentes da cidade. O senador
Romário (PL-RJ) está animado com sua futura cam-
panha e quer tentar a reeleição. Mas surge também
para o Senado um nome forte apadrinhado pelas
igrejas evangélicas do grande Rio, o deputado bol-
sonarista Otoni de Paula – que pretende, numa ta-
belinha, lançar a esposa à Câmara dos Deputados. E
quietinho, corre por fora o ex-prefeito Marcelo Cri-
vella, que planeja também disputar para deputado
federal, uma eleição que garante a aliados que leva.

No ar
Na campanha, Bolsonaro soltou o coturno em

cima da EBC e seu traço de audiência. Mas a TV dos
R$ 550 milhões de orçamento virou o cabidão para
ajudar bolsonaristas sem emprego.

Olavistas blindam
O ministro da Educação, Milton Leite, não caiu

do cargo ainda porque os partidos do Centrão evi-
tam a pasta. Eles não querem virar alvo diário nas
redes sociais dos olavistas

Poder educacional
Amigos da primeira-dama Michelle Bolsonaro e

da ministra Damares Alves (Direitos Humanos), do-
nos de uma universidade paulista particular rece-
bem atenção especial no MEC.

Cantou a bola
A Justiça já teria destino certo para os bandidos

travestidos de manifestantes que invadiram e de-
prederam ontem a sede da Aprosoja em Brasília, se
um projeto do deputado Jerônimo Goergen tivesse
virado lei. Desde 2018 parado na Câmara, o PL 9604
tipifica invasões violentas como crime de terroris-
mo. Goergen voltou a cobrar.

Aliado, pero no..
A artilharia pesada do pré-candidato à Presi-

dência Ciro Gomes (PDT-CE) contra o PT – em espe-
cial, Lula e Dilma – incomoda políticos dos dois par-
tidos que costurampalanque, principalmente no Nor-
deste. Embora defenda Ciro, o presidente nacional
do PDT, Carlos Lupi, se alia à ala da legenda que su-
gere moderação na beligerância.

Calma, cabra
A turma do “deixa disso” é enca-

beçada por caciques do PDT no Ma-
ranhão, Pernambuco, Paraíba, Sergi-
pe e até no Ceará, Estado de Ciro –
onde nomes do PDT estão na mesa de
negociações para suceder Camilo
Santana, com apoio do PT.

Morreu, mas tá vivo
O cidadão Luís da Providência

Soares Filho processa o Banco do
Brasil, em ação que tramita na 21ª
Vara Cível de Brasília. Ele não con-
segue mais movimentar uma conta,
porque para as autoridades e Re-
ceita Federal, de repenteu apareceu
como falecido...

Cerco
A Delegacia de Repressão a Crimes

Fazendários da Polícia Federal pediu
à CPI da Pandemia o compartilha-
mento de provas obtidas para instruir
os autos do Inquérito Policial
2020.0069426-SR/PF/DF, que investiga
fraude na condução de processos de
aquisição de medicamentos de alto
custo pelo Ministério da Saúde.

Global e Precisa
No ofício (nº 4763871/2021 - DE-

LEFAZ/DRCOR/SR/PF/DF), ao qual a
Coluna teve acesso, a PF pede in-
formações relacionadas ao grupo
econômico liderado por Francisco
Emerson Maximiano - Global Gestão
em Saúde S/A e Precisa - “empresas
que aparentemente servem ao mes-
mo propósito”.

E seus donos
A PF também requereu provas so-

bre a Primarcial Holding e Primares
Holding, “as quais foram identificadas
como parte de grupo que efetuava a
engenharia financeira de empresas li-
gadas a Francisco Maximiano, Danilo
Trento e Gustavo Trento”.

Marcelo Mariano

O nome é difícil de pro-
nunciar, mas, de um jeito ou
de outro, Baden-Württem-
berg está presente nas vidas
de milhões de pessoas ao re-
dor do mundo.

Esse estado alemão, loca-
lizado no sudoeste do país, na
fronteira com França e Suíça,
é a terra de invenções im-
portantes, como carro moto-
rizado e bicicleta, e de gran-
des pensadores, como Albert
Einstein e Friedrich Hegel.

Com uma população de 11
milhões de habitantes e um
Produto Interno Bruto (PIB)
equivalente a 15% do da Ale-
manha, Baden-Württemberg
é considerada a região líder
em inovação na Europa.

Além disso, o estado ale-
mão se destaca na área de re-
lações internacionais, mais
especificamente em paradi-
plomacia, ou seja, a política
externa de governos locais,
como estados e municípios.

Por exemplo, na Expo
Dubai, um evento global de
negócios e investimentos
que ocorre neste momento
nos Emirados Árabes Uni-
dos, há pavilhões de 192

países e de uma apenas um
governo local: justamente
Baden-Württemberg.

E o estado alemão tam-
bém se projeta internacio-
nalmente por meio de repre-
sentações em outros países.
São nove escritórios espalha-
dos por cidades como São
Francisco, nos Estados Unidos,
Tel Aviv, em Israel, Addis Abe-
ba, na Etiópia, e Kawasaki, no
Japão, entre outras.

No Brasil, a representação
de Baden-Württemberg está
sediada em Curitiba, no âm-
bito da Federação das Indús-
trias do Estado do Paraná
(Fiep), e o chefe do escritório,
Ewald Stirner, no país desde
2018, participou de reuniões
em Goiânia, na quarta-feira
(13), para buscar parcerias.

O primeiro encontro ocor-
reu no Instituto de Informá-
tica da Universidade Federal
de Goiás (UFG) para conhe-
cer a atuação do Centro de
Excelência em Inteligência
Artificial (Ceia), vinculado à
instituição.

A UFG, vale dizer, é pio-
neira no Brasil em inteligência
artificial, um setor de destaque
em Baden-Württemberg. O
Ceia, que já tem parcerias com

o Canadá, demonstrou inte-
resse em estreitar laços com o
estado alemão.

Em seguida, o represen-
tante de Baden-Württemberg
seguiu para o Governo de
Goiás, onde se reuniu com
técnicos das áreas interna-
cionais da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Serviços
(SIC) e Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação (Sedi).

Na ocasião, foram apre-
sentadas as potencialidades
de ambos os estados e discu-
tidas formas de aproximá-
los, tendo em vista que a Ale-
manha já um parceiro de peso
para Goiás como o terceiro
principal país origem das im-
portações goianas, atrás ape-
nas de China e EUA.

Na Prefeitura de Goiânia,
Ewald Stirner foi recebido pelo
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) e representantes da
Secretaria de Governo (Segov),
Secretaria de Relações Institu-
cionais (SRI), Secretaria de Ino-
vação, Ciência e Tecnologia
(Sictec) e do Escritório de Prio-
ridades Estratégicas (EPE).

Rogério Cruz se interessou
em possíveis cooperações para
desenvolver o atual projeto
de cidade inteligente proposto
pela administração municipal
e disse que gostaria de estabe-
lecer uma parceria de cidades-
irmãs com algum município de
Baden-Württemberg.

O prefeito de Goiânia de-
signou, ainda, uma equipe a
fim de organizar uma missão

oficial para participar de al-
guma das três feiras interna-
cionais previstas para ocor-
rer no estado alemão em 2022.

A presença em feiras tam-
bém deve contar com uma
delegação liderada pela Fede-
ração das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg), onde o repre-
sentante de Baden-Württem-
berg encerrou seus compro-
missos na capital goiana.

Vice-presidente da Fieg e
presidente do Conselho Te-
mático de Comércio Exterior
da mesma instituição, Emílio
Bittar garantiu, por fim, uma
visita de empresários goianos
ao pavilhão do estado alemão
na Expo Dubai durante via-
gem marcada para o mês que
vem. (Especial para O Hoje)

Em visita à capital goiana, Ewald Stirner
cumpriu agenda na UFG, Fieg, Prefeitura
de Goiânia e Governo de Goiás com foco
nas áreas de tecnologia e inovação

Gestantes representaram mais da metade dos casos 

Chefe do escritório no país participou de reunião na Capital em busca de parcerias 

O Ministério da Saúde (MS) lançou ontem (14) nova edi-
ção da Campanha Nacional de Combate às Sífilis, reunindo
ações para promover o diagnóstico precoce e fortalecer o tra-
tamento de pacientes com a doença.

Como parte da campanha, foi lançado o Guia de Certi-
ficação de Transmissão Vertical. “É um guia que padroni-
za o procedimento para a certificação da eliminação da trans-
missão vertical da sífilis e/ou HIV para estados e municípios
com 100 mil habitantes ou mais”, explicou  o secretário de
Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Além disso, o guia
traz um selo de boas práticas para eliminar a transmissão
vertical da doença.  

Outro documento lançado nesta quinta-feira foi uma
nova edição do Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis,
que indica novas diretrizes e aprimora procedimentos para
o diagnóstico precoce da doença. A campanha contará tam-
bém com peças publicitárias estimulando a população a bus-
car a testagem para sífilis.

“As gestantes têm que testar para sífilis nos três trimestres.
Mesmo que a mulher se trate, ela pode se contaminar nova-
mente. É importante não só a gestante procurar o teste como
tratar adequadamente, com penicilina”, destacou o secretário
de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara, durante o lan-
çamento da campanha. Ele ressaltou que os parceiros também
precisa ir ao pré-natal e procurar o teste. “É uma proteção para
ele, para a parceira e para o bebê”. (ABr)

Ministério da
Saúde lança
campanha de
combate a sífilis

Representante de Baden-
Württemberg busca parcerias 

Fernando Leite/Prefeitura de Goiânia
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
ta sexta-feira (15) pela 30ª ro-
dada do Campeonato Brasilei-
ro da Série B. O time goiano re-
cebe o CSA, no estádio Hailé Pi-
nheiro, às 21h30, horário de
Brasília. Brigando pela sua
permanência no G-4 da com-
petição, a equipe somente três
pontos separa a equipe esme-
raldina, atualmente em quar-
to, do azulão, em sexto.

Goiás
Após a derrota para o Náu-

tico na última rodada, o time
esmeraldino teve um “des-
canso” após uma sequência
desgastante de jogos. Assim o
Goiás pôde treinar com mais
tempo no decorrer da semana
e principalmente, visando a
recuperação dos atletas que
estavam no departamento
médico do clube.

“É uma decisão. A gente
sabe que é um jogo de seis
pontos e jogo contra um time
que acabou encostando no G-
4. Sabemos da importância
desse jogo para as nossas pre-
tensões dentro da competi-
ção. É uma decisão das nove
que teremos e já começa nes-
ta sexta-feira. A primeira des-
sas nove que encararemos e
que nos restam na Série B”,
disse o volante Fellipe Bastos.

Para o confronto diante
do CSA, o treinador Marcelo
Cabo poderá ter seu time com-
pleto, sem nenhum jogador

por lesão ou contusão. Po-
rém, algumas dúvidas em re-
lação em começar com vo-
lante que ficou mais tempo no
departamento médico.

O lateral-direito Apodi che-
gou a ser relacionado no último
jogo, mas horas antes do con-
fronto diante do Náutico sentiu
um desconforto muscular e aca-
bou sendo ausência. Ele retorna
na vaga de Ivan. Já o lateral-es-
querdo Hugo, não atua desde o
clássico diante do Vila Nova.
Após o confronto, o jogador
acabou perdendo sua vaga para
Artur. No primeiro jogo pós-
clássico estava cumprindo sus-
pensão e no último, diante do
Náutico, estava no departa-
mento médico reforçando o
preparo físico. Ele também deve
voltar na vaga de Artur.

O caso do volante Rezende
é o mais grave. Ele atuou pela
última vez também no clássi-
co diante do Vila Nova, po-
rém, não terminou a partida,
saindo ainda no primeiro
tempo. Ausência desde o final
de setembro, ele tem se recu-

perado e aprimorado a forma
física e no decorrer desta se-
mana, já deu início a transi-
ção para os campos. Ele deve
estar entre os relacionados,
mas não deve iniciar a parti-
da entre os titulares. 

Em quarto na Série B, uma
vitória faz com que o Goiás
suba somente uma posição, fi-
cando atrás do líder Coritiba
e do vice Botafogo, que já jo-
gou na rodada. Em caso de
derrota, o time precisa torcer
contra seus adversários se
não quiser sair do G-4. CRB
(5º) enfrenta o Guarani (7º)
também nesta sexta-feira. 

CSA
A arrancada do CSA é algo

que motiva a equipe ao entrar
em campo no jogo desta sex-
ta-feira (15) diante do Goiás.
Nos últimos cinco jogos, os co-
mandados de Mozart conse-
guiram quatro vitórias e um
empate. Atualmente o time
alagoano ocupa a sexta colo-
cação e estando somente à
três pontos do G-4.

O CSA terá alguns desfal-
ques importantes para este
confronto diante do Goiás. De
última hora, o goleiro Thiago
Rodrigues voltou a sentir do-
res no ombro e por isso não
viajou para Goiânia. Assim,
Lucas Frigeri quem jogará. 

Na defesa, o treinador não
terá o zagueiro Lucão, ex-
Goiás, que cumpre suspensão
na rodada. Assim, Fabrício
quem deve ser o substituto
do defensor. Porém, Welling-

ton também corre por fora
para jogar ao lado de Mat-
heus Felipe. Por outro, lado, o
meia Gabriel retorna de sus-
pensão e começa jogando. 

Quem pode fazer a estreia
pelo CSA também é o atacan-
te Clayton. Contratado no úl-
timo mês, o jogador ficou esse
período recuperando seu con-
dicionamento físico e foi re-
lacionado para o confronto
desta sexta-feira, diante do
Goiás. (Especial para O Hoje)

Goiás recebe CSA
nesta sexta-feira
podendo se
consolidar no G-4 e
afastar de rival
direto na briga
pelo acesso

O Atlético Goianiense ini-
ciou sua preparação na tarde de
ontem para enfrentar o Atléti-
co-MG, no próximo domingo
(17). O rubro-negro além desta
atividade, ainda vai treinar hoje
e amanhã pela manhã, no CT do
Dragão, antes de duelar contra
o líder da competição, às 18h15
(horário de Brasília), no estádio
Antônio Accioly.

O treinador Eduardo Sou-
za, que retorna após cumprir
suspensão diante do RB Bra-
gantino, possui algumas dú-
vidas para enfrentar o time
mineiro. O lateral-direito
Dudu, que deixou o duelo con-
tra o Fluminense com nove
minutos de jogo, sofreu um es-
tiramento de grau 1 na poste-
rior da coxa esquerda. A atual
lesão não tem ligações com as
anteriores e não chegou a ser
um rompimento, com isso,
ele iniciou o tratamento e não
vai ter condições de jogo. Ar-
naldo será mantido como o ti-
tular na posição.

No meio-campo, são duas
dúvidas para Eduardo Souza.
O meia Matheus Barbosa, que
deixou o duelo contra o RB
Bragantino no final do pri-
meiro tempo, vai fazer um
novo exame hoje, para saber
se existe lesão e se sim, qual a
gravidade. Por conta do pouco
período de tempo, caso ele
seja liberado, sua chance de
participação é pequena para
este final de semana.

O meia Rickson, que não es-
teve na lista de relacionados
para o duelo diante do Massa
Bruta, era esperado nos trei-
namentos em campo hoje, mas
isso não aconteceu. O atleta
realizou um exame de força na
academia e não chegou ao nú-
mero esperado pela comissão
médica e por isso não foi libe-
rado para a atividade no gra-
mado, pois caso fosse, o risco
de lesão seria aumentado. As-
sim que atingir o esperado,
será autorizado a treinar com
o restante do grupo.

A grande novidade do trei-
namento de ontem ficou pela
presença de Marlon Freitas. O
meio-campista que não atua
desde o confronto contra o San-
tos, no dia 25 de julho, onde so-
freu uma lesão no pé esquerdo,
participou de todo o jogo-treino

que envolveu os atletas da ca-
tegoria de base, reservas, não
relacionados e aqueles titulares
que atuaram apenas 45 minu-
tos diante do RB Bragantino,
como foram os casos de Willian
Maranhão e Ronald.

A atividade contou com dois
tempos e quatro times dife-
rentes. Na primeira, Marlon
Freitas formou dupla de vo-
lantes ao lado de Willian Ma-
ranhão, já na segunda, seu par-
ceiro foi André Lima, que es-
tava na equipe com não rela-
cionados e atletas da base na
primeira. O atacante Toró ain-
da não participou da atividade
e ficou correndo ao redor do
gramado na companhia do la-
teral esquerdo Arthur Henri-
que, que também foi ausência
nas últimas rodadas. (Felipe
André, especial para O Hoje)

Jogadores fizeram último treinamento na tarde desta quinta-feira, antes de entrar em campo diante dos alagoanos

Lateral Dudu sofreu uma lesão no jogo contra o Fluminense 

Com 31 pontos conquis-
tados na Série A, o Atlético
Goianiense volta a atuar no
estádio Antônio Accioly nes-
te final de semana. O rubro-
negro vai encarar o líder
Atlético-MG, neste domingo
(17), às 18h15 (horário de
Brasília), pela 27ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
Com a volta da torcida, sen-
do esse o primeiro após o
evento teste realizado dian-
te do Athletico PR, o Dragão
iniciou ontem a venda de in-
gressos e com preço popu-
lar, sendo R$ 40 a inteira e
R$ 20 a meia-entrada, que
pode ser adquirida com o
direito da meia-entrada es-
tudantil ou apresentando
duas timemanias com o
Atlético-GO marcado como
clube do coração.

“Respeitando o mo-
mento difícil do país, en-
tendemos que é muito im-
portante valorizar a pre-
sença do nosso torcedor, o
torcedor do Atlético Goia-
niense. Pensando nisso, va-
mos praticar o preço mais
acessível possível para o
Campeonato Brasileiro da
Série A. Uma partida im-
portante para o Atlético,
onde o fator casa e torcida
podem fazer a diferença.
Precisamos da união de to-
dos para o Atlético buscar

o seu principal objetivo na
temporada! Vamos pro Ac-
cioly!”, disse o presidente
do Atlético-GO, Adson Ba-
tista, nas redes sociais.

Os ingressos podem ser
adquiridos de maneira on-
line no site Meu Bilhete, ou
os bilhetes físicos no CT do
Dragão e na bilheteria do es-
tádio Antônio Accioly. A car-
ga desta vez será de 3 mil in-
gressos, o dobro do evento
teste diante do Athletico Pa-
ranaense, que foi de 1.500.
Para adquirir o direito da
meia-entrada, é necessário
que os bilhetes da timema-
nia sejam entre os dias 13 e
17 deste mês. Além disso, é
preciso apresentar na hora
da compra e também quan-
do for entrar no estádio An-
tônio Accioly.

Além disso, segue sendo
necessário apresentar a car-
teira de vacinação completa
contra a Covid-19, sendo as
duas doses, ou dose única de-
pendendo da vacina tomada.
Outra opção, é apresentar a
cópia impressa do teste RT-
PCR com até 72 horas ou
teste antígeno com até 48
horas antes da data do jogo.
O acesso ao estádio Antônio
Accioly será liberado duas
horas antes do início da par-
tida. (Felipe André, especial
para O Hoje)

Atlético-GO inicia
venda de ingressos
com preço baixo

SÉRIE A

Lateral tem lesão confirmada e meias são
dúvidas para enfrentar o Atlético-MG

ATLÉTICO-GO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Para aliviar o torCedor

Bruno Corsino/ACG

Data: 15 de outubro de 2021. Horário e local: 21h30, estádio
Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo
(FIFA/RJ); Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Re-
gazone (RJ); Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos
Santos (GO)

t
TÉCNICA

Goiás: Tadeu; Apodi, David
Duarte, Reynaldo, Hugo; Caio
Vinicius, Fellipe Bastos, Diego
(Luan Dias), Élvis; Alef Manga
e Nicolas
Técnico: Marcelo Cabo

CSA: Lucas Frigeri; Cristovam,
Matheus Felipe, Fabrício e Er-
nandes; Geovane, Yuri e Re-
nato Cajá (Didira); Gabriel,
Iury Castilho e Dellatorre
Técnico: Mozart Santos

xGoiás CSA

FICHA



DIVISÃO DE ACESSO

A Divisão de Acesso do Cam-
peonato Goiano tem um novo
líder. Pela quinta rodada da
competição estadual, o Morri-
nhos venceu mais uma e to-
mou a ponta do Goiânia, que
não conseguiu fazer valer o
mando de campo e ficou ape-
nas no empate com a Anapoli-
na. No Olímpico, Galo e Rubra
ficaram 1 a 1, enquanto que o
Tricolor dos Pomares foi até
Aparecida de Goiânia e derro-
tou o Aparecida por 3 a 0.

Com os resultados, o Morri-
nhos, agora, tem 10 pontos e é se-
guido pelo Goiânia, que tem oito.
A Xata somou seu primeiro pon-
to, mas se manteve na penúltima
colocação. Já o Leão segue zerado
e na lanterna. Goiatuba e Inhu-
mas folgaram na rodada.

Os jogos
A rodada começou às

19h30, com o confronto entre
Goiânia e Anapolina, no Está-
dio Olímpico. Dono da casa, o
Galo Carijó, que iniciou a par-
tida na liderança da competi-
ção, foi para a cima da Rubra
desde os primeiros minutos. E
não demorou muito para que
os donos da casa abrissem o
marcador. Na marca de 19 mi-
nutos jogados, o lateral-direito
Lima chegou à linha de fundo
e cruzou rasteiro. A bola pas-
sou por toda a defesa da Xata,
que não conseguiu afastar o pe-
rigo, e encontrou Diney, livre,
que só teve o trabalho de rolar
para o fundo das redes de Mat-
heus Santillo.

Os visitantes, que vinham
de duas derrotas e ainda não
haviam pontuado na compe-
tição, não se abateram com o
tento goianiense e começa-
ram a buscar o empate. Que

veio no finalzinho da primei-
ra etapa, aos 39 minutos. De-
pois de um escanteio cobrado
pelo lado direito, o sistema
defensivo do Goiânia afastou
mal e a bola sobrou “redondi-
nha” para Sávio, que, da en-
trada da área, emendou de
primeira. A finalização foi
morrer no cantinho da meta
defendida por Luan, que até se
esticou, mas não conseguiu
evitar o tento anapolino. 

Já no Anníbal Batista de To-
ledo, em Aparecida de Goiâ-
nia, o destaque ficou por con-
ta do atacante Roniel, que
anotou dois dos três gols da vi-
tória do Morrinhos em cima
do Aparecida, que garantiu a
liderança do campeonato ao
Tricolor dos Pomares. Além
dele, Assuério também foi às
redes. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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No Olímpico, Goiânia e Anapolina empataram por 1 a 1

Reprodução/FGF Tv

Previsto para iniciar no
último sábado (9), o Cam-
peonato Goiano da Tercei-
ra Divisão teve seu adia-
mento para este final de se-
mana, onde todos os jogos
da primeira rodada acon-
tecem já neste sábado (16),
sendo quatro iniciando às
15h30 e os outros dois às 16
horas (horário de Brasília).

Um campeonato com
muitos estreantes visando
o acesso para a Divisão de
Acesso do ano seguinte,
além de outras equipes já
tradicionais tentando vol-
tar aos seus dias de glória
diante de seu torcedor.

Começando pelos jogos
das 15h30, teremos Inde-
pendente de Rio Verde,
que é bastante conhecido
pelos títulos nas catego-
rias de base, agora busca
no profissional o acesso
de divisão e para isso re-
cebem no estádio do Fer-
reirão, a equipe do Minei-
ros. Outro time com bas-
tante tradição no cenário
goiano. O time azul e bran-
co tem em seu ataque o ex-
periente Saulo, que foi
campeão e artilheiro no ri-
val de Rio Verde.

Outro jogo que vale des-
tacar é o confronto entre
ABD e América de Morri-
nhos. Os mandantes são
novatos no futebol goiano
e fizeram uma parceria
com o Grêmio Anápolis,
onde sete jogadores foram
emprestados para buscar o
acesso pelo clube. Do outro

lado, o tradicional time de
Morrinhos com muitas ca-
ras novas, tenta retornar à
Divisão de Acesso.

Iniciantes
A primeira rodada terá

um duelo de iniciantes, no
confronto entre Bela Vista
e Guanabara City. A equipe
mandante tem como arma
o atacante Lucas Cassia-
no, que conhece bem a
competição. Já o Guanaba-
ra, com muitos garotos e
promessas do futebol goia-
no focam no coletivo para
chegar a segunda divisão.
Destaque para o experien-
te Crystian Souza.

União Inhumas recebe
no estádio Zico Brandão, o
Cerrado, mais uma equipe
estreante na competição.
O time mandante vem
com muitos atletas for-
mados em sua base que
podem contribuir pelo
clube visando o acesso.
Já o time de Aparecida de
Goiânia, apostou em jo-
vens conhecidos como Pe-
trocelli e Higor Araújo,
tem também a experiên-
cia do goleiro Wallace, do
zagueiro Robson e do ata-
cante André Leonel. 

Dos jogos das 16 horas,
duelos já recorrentes. O
Santa Helena recebe em
casa a equipe da Riover-
dense, enquanto o Aseev,
que tem de volta Lucas Lo-
renzi, joga diante do Mon-
te Cristo. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Terceira Divisão
começa neste final de
semana com seis jogos

FUTEBOL GOIANO

Breno Modesto

Invicto há cinco rodadas, o
Vila Nova volta a campo pela
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. Uma semana após der-
rotar o Remo por 1 a 0, no Es-
tádio Onésio Brasileiro Alva-
renga, o time comandado pelo
técnico interino Higo Maga-
lhães encara o lanterna da
competição, Brasil de Pelo-
tas, fora de casa.

Para o confronto, o co-
mandante vilanovense deve
ter até três alterações em seu
time titular. Isso porque o go-
leiro Georgemy, titular abso-
luto da meta colorada, o late-
ral-esquerdo Bruno Collaço e
o atacante Pedro Júnior, re-
ceberam o terceiro cartão
amarelo contra os paraenses,
na última sexta-feira (8), e te-
rão de cumprir suspensão au-
tomática. Além disso, o vo-
lante Deivid e o atacante Clay-
ton estão entregues ao depar-
tamento médico do clube.

Com isso, Fabrício voltará
a defender as cores do Colo-
rado depois de quase oito me-
ses. Sua última partida com a
camisa do Vila Nova aconte-
ceu em 18 de fevereiro, quan-
do o Tigre acabou eliminado
da Copa Verde pelo Brasi-
liense. Na lateral esquerda,
Willian Formiga, que estava

suspenso na última rodada,
volta a ficar à disposição da
comissão técnica. No meio,
Moacir deve ser deslocado da
lateral direita para ocupar a
vaga de Deivid. Em seu lugar
no setor defensivo, André
Krobel, que estreou contra o
Remo, deve ganhar sua pri-
meira oportunidade como ti-
tular. Já no ataque, Rafael Sil-
va deve ser o escolhido por
Higo para ocupar a posição de
centroavante.

Para Higo Magalhães, o jogo
em solo gaúcho pode ser deci-
dido pela parte mental dos
atletas. Por conta disso, ele
pede que, mais uma vez, seus
comandados tratem o duelo
como se fora uma decisão.

“Eu acredito que sim (que

a parte mental pode ser deci-
siva para definir o vencedor).
Já há um equilíbrio muito
grande entre as equipes nesta
fase atual da competição. O
próprio Brasil de Pelotas, em
casa, venceu o Operário-PR,
na rodada passada. E eles es-
tão tratando cada jogo como
se fosse “o da vida”. Sabemos
disso. E também sabemos que
eles evoluíram muito desde a
chegada do (Jerson) Testoni.
Entendemos que o jogo tam-
bém é crucial para nós. E tam-
bém estamos tratando com
uma decisão”, disse Higo. 

Histórico
A partida desta sexta-feira

(15) será a 14ª da história en-
tre Brasil de Pelotas e Vila

Nova. Com três vitórias, quem
mais triunfou foram os gaú-
chos. Os goianos saíram de
campo com o resultado posi-
tivo em duas oportunidades.
Além disso, empataram outras

oito vezes. No último encon-
tro, válido pela 11ª rodada da
atual edição da Série B do
Campeonato Brasileiro, fica-
ram no empate sem gols, no
OBA. (Especial para O Hoje)

Com atletas
suspensos e
lesionados, Tigre
terá três novidades
para encarar o
Brasil de Pelotas

mudanças à vista

Depois de quase oito meses, Fabrício volta a ser titular pelo Vila Nova

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Goiânia tropeça em casa e vê
Morrinhos assumir a liderança

Data: 15 de outubro de 2021. Horário: 21h30. Local: Estádio
Bento Freitas, em Pelotas (RS). Árbitro: Thiago Luis Scarascati
(SP). Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e
Leandro Matos Feitosa (SP). VAR: Vinicius Furlan (SP)

t
TÉCNICA

Brasil de Pelotas: Marcelo;
Oliveira, Arthur, Alan Dias e
Kevin; Sousa, Bruno Matias
e Rildo; Caio Rangel, Erison
e Netto
Técnico: Jerson Testoni

Vila Nova: Fabrício; André
Krobel, Renato, Rafael Donato
e Willian Formiga; Moacir,
Dudu e Arthur Rezende; Kel-
vin, Rafael Silva e Alesson
Técnico: Higo Magalhães

xBrasil de Pelotas Vila Nova

FICHA



“Para mim, a paixão pela Educação não termina”, diz a professora Rita, de 51 anos
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Nathan Sampaio

Atores fundamentais no pa-
pel da formação profissional  e
cidadã na sociedade, os pro-
fessores comemoram, hoje, a
data que os homenageia. 

O dia, inclusive, está oficia-
lizado desde 1964 no Brasil. Dé-
cadas depois, com a moderni-
dade as mudanças não sucm-
biram a essência e no dom de
ensinar. Para saber mais sobre
o assunto, O Hoje ouviu pro-
fessores de diferentes tipos de
ensino em Goiás e que são
apaixonados pela profissão.

A professora Rita de Cássia
Vargas,  51 anos, que traba-
lhou com ensino fundamen-
tal, mas hoje migrou para
educação infantil fala que o
amor à doscência se renova.
“Para mim a paixão em edu-
car não termina.A cada ano
você recarrega as energias, se
renova quando reencontra
os alunos”, garantiu.

Rita leciona na Escola Mu-
nicipal Maria Cândida Figuei-
redo, na Vila Pedroso, como
docente da educação infantil e
coordenadora do Ensino Fun-
damental dos anos iniciais.
Elafala sobre como é a educa-
ção nas escolas. “Trabalhar
com o interesse do aluno faz
com que ele tenha mais von-
tade de estar em sala, estimu-
lado a estudar e aprender. A
questão de ministrar o con-
teúdo como uma obrigação é
um embate difícil.Pratica-
mente, vira uma guerra entre
o professor querer ensinar e o
aluno não querer aprender. O
ideal é que eles absorvam o
conteúdo com sabor, de forma
pungente. Assim,  eles gravam
na memória pelo resto da
vida”, explicou a professora.

Investimentos 
em tecnologia

Em relação ao contexto ge-
ral da Educação, para Rita, de-
veria haver mais investimentos
em tecnologia. “Só que aí de-
vem investir também no mé-
todo do professor aprender a li-
dar com essa ferramenta. Sen-
ti muito durante a pandemia a
defasagem do professor quan-
to à capacidade de usar a tec-
nologia em favor da Educa-
ção. Quando eu faço pesquisa
no momento da aula, conecto
na TV e essa TV espelha o con-
teúdo. Nisso os alunos vão
aprendendo a ler, escrever, di-
gitar e pesquisar. Eu acho que
é necessário, mas estamos ten-
do certa resistência quanto a
essa novidade de ensino. E o
professor precisa adaptar-se,
porque o ensino precisa evo-
luir.Nossas crianças estão mui-
to à frente de nós”, concluiu,
afirmando que “muitas vezes a
gente vai usar algum equipa-
mento na escola e o pequeno é
que nos ensina como usar”.

Outro professor ouvido pela
reportagem foi George Fonte-
nelle, mais conhecido como pro-
fessor Fontenelle, de 42 anos. Li-
cenciado em Física e Matemáti-
ca, ele trabalha com o Ensino Mé-
dio no GoiasTec, em uma escola
do Estado e no Serviço Social da
Indústria (Sesi). Ainda leciona em
nível superior na Faculdade de
Inhumas. O profissional, que
nasceu em Jataí e se graduou em
Belém, no Pará - onde morou por
26 anos - retornou a Goiás onde,
no Ensino Médio, ensina Física e
Matemática.

Para Fontenelle, o ensi-
noemédio coincide com uma

fase em que o estudante as-
sume muitas responsabilida-
des com seu futuro e ao mes-
mo tempo lida com a adoles-
cência. “Além do conteúdo
curricular os valores éticos e
morais são muito importantes,
para isso a escola não pode
trabalhar sozinha, a família é
fundamental. Hoje, infeliz-
mente, a maioria dos lares só
acompanha a vida escolar
quando o estudante não tem
um bom rendimento. Neste
ocasião, é preciso cobrá-los
para que eles possma perce-
ber que um dos caminhos
possíveis para crescimento
pessoal é a Educação”, refor-
çou o docente.

Sobre a profissão, George
diz que para ser um bom pro-
fessor não se deve só domi-
nar e conseguir ministrar um
conteúdo com maestria. “O
professor de hoje precisa de-
senvolver habilidades e com-
petências nos alunos que pos-
sibilite aperfeiçoar suas ap-
tidões. Mostrar para o aluno
as dificuldades e vários le-
ques de crescimento na car-
reira que ele deseja escolher
é um grande desafio. Mesmo
em um mercado de trabalho
tão competitivo”, assegurou,
completando que o “limite
de um professor é muito re-
lativo. Então, sempre digo
aos meus alunos que quem
quer aprender comigo não
fica para trás.Mas para que
isso seja de fato possível o co-
nhecimento deve transpor a
sala de aula e se completar
com o aprofundamento da
disciplina em casa”.

Em relação às melhorias,
para Fontenelle, a valorização
salarial é o primeiro ponto.
“Sem isso [melhores rendi-
mentos] você não atrai bons
estudantes para a carreira e
assim, vemos professores cada
vez mais desmotivados”. Em
segundo, o profissional citou
o respeito e, em terceiro, as
condições de trabalho.

A falta de sensibilidade
leva muitos pais e responsá-
veis, além de outros profis-
sionais de áreas distintas, não
terem noção do papel do edu-
cador.”São horas para traba-
lhar conteúdos e estudar pos-
sibilidades para atrair a aten-
ção dos alunos”, completa.

Também dando aula no
Ensino Médio, Tales Lima
Mazzoccante, de 38 anos, é
pedagogo e leciona Mate-
mática. Área que sempre
gostou, no Colégio Integrado,
em Goiânia, no sexto ano, 1ª
e 3ª séries do Ensino Médio.
Mas seu papel vai além de
ensinar exatas. “Nós, pro-
fessores e escolas, precisa-
mos, continuamente, refletir
a prática, repensar nossa
posição enquanto adultos,
sempre como referência

para nossos alunos. Temos
de promover ambientes es-
colares que tenham mais
afeto e conexões saudáveis.
E o respeito a vivência deles
na infância e a descoberta
da adolescência”, atestou.

“Nós, professores, tam-
bém vivemos momentos de-
safiadores em trazer ensino
vivo, que dialoga com o con-
teúdo, com a prática e com a
convivência entre seus pares
e com os adultos. Essas crian-
ças, adolescentes e logo adul-

tos, podem e devem, para a
construção de sociedades me-
lhores; quebrar o paradig-
ma do ensino da repetição
para o desenvolvimento de
práticas. Nestas, a curiosida-
de e o desejo de aprender de-
vem ser as molas propulsoras
do seu dia-a-dia, dentro de
ambientes em que a convi-
vência ética, os valores mo-
rais e as diferenças sejam
respeitadas e validadas”, afir-
mou Tales sobre o desafio
de ensinar nos dias de hoje.

Educar vai além de ensinar

Já no ensino superior,
Luiz Carlos do Carmo Fer-
nandes, graduado em Jor-
nalismo, especialista em
marketing político, mestre
em Comunicação e doutor
em Sociologia na UFG, é pro-
fessor de graduação em co-
municação. “O curso supe-
rior é muito importante
para formação profissional.
No caso do jornalismo, por
exemplo, eu já trabalhei
com jornalistas que não

eram formados, e a dife-
rença é muito grande”, diz
ele ao se referir à impor-
tância de um ensino com
professores experientes.

Para Luiz Carlos, hoje, a
educação precisa melhorar
desde os conteúdos bási-
cos. “É preciso preparar os
alunos para os novos desa-
fios. Então, a pesquisa e a
ciência são cada vez mais
importantes. E quando eu
vejo o governo cortar a ver-

ba do CNPq, por exemplo,
para pesquisas.  Isso mostra
que governo deve investir
mais  no conhecimento
científico para se tornar
competitivo no mundo tec-
nológico”, garantiu.

“Não se tem nada acaba-
do hoje e sim respostas pron-
tas. O que temos é o poder de
pesquisar, aprender e en-
frentar novos desafios”, con-
cluiu o professor. (Especial
para O Hoje)

Marco para formação profissional

“A escola não pode trabalhar sozinha, a família é fundamental”, professor Fontenelle

Dia do Professor: o que eles
têm a dizer sobre educação

“Meu papel vai além

de ensinar exatas”,

diz o professor do

Ensino Médio, Tales

Lima Mazzoccante

Jota Eurípedes

Do ensino básico ao superior, professores celebram seu dia e cobram investimento 
na carreira, valorização profissional e aportes em estrutura de ensino
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Daniell Alves

Dois advogados e dois presidentes de sindicato são in-
vestigados pela Polícia Federal (PF) por fraude em apo-
sentadorias de Goiás. A PF deflagrou ontem (14) a Ope-
ração Jussara, com o objetivo de desarticular grupo cri-
minoso especializado em fraudar benefícios de apo-
sentadoria por idade, pensão por morte, auxílio reclu-
são e salário maternidade. Estima-se que a atividade cri-
minosa provocou prejuízo de mais de R$ 1 milhão aos
cofres públicos.

De acordo com a PF, cerca de 30 policiais federais
e seis servidores do Ministério do Trabalho e Previ-
dência cumpriram seis mandados judiciais de busca e
apreensão, nas cidades de Goiânia, Fazenda Nova e Jus-
sara, expedidos pela 11ª Vara Federal da Seção Judi-
ciária de Goiânia.

A investigação, que teve início no ano de 2019, sur-
giu a partir de denúncia registrada na Ouvidoria Geral
da Previdência Social e de levantamentos efetuados pelo
Núcleo Regional da Coordenação-Geral de Inteligência
Previdenciária e Trabalhista em Goiás (NUINT-GO), da
Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Pre-
vidência. Ao longo das investigações ficou constatada a
atuação de dois advogados e dois presidentes de sindi-
cato de trabalhadores na agricultura familiar.

Adulterações em documentos
As fraudes consistiam principalmente em adultera-

ções de documentos por parte de procuradores e sindi-
cato de trabalhadores na agricultura familiar de Fazenda
Nova e região, bem como na recepção por parte de um
servidor sem o devido agendamento (furando a fila vir-
tual), com a imediata concessão do benefício. Quando
passaram a ser exigidas as digitalizações dos docu-
mentos, essas não eram realizadas.

Nos casos de auxilio reclusão havia adulterações de
certidões carcerárias ou concessões para pessoas,
cujo instituidor do benefício não estava preso ou re-
cluso. Ainda para os casos de auxilio reclusão e pen-
são por morte, grande parte dos benefícios tinha re-
troações das datas de início, gerando pagamentos
atrasados com valores vultosos.

Prejuízo
Estima-se que em apenas 21 dos benefícios obtidos

fraudulentamente, analisados durante as investiga-
ções, a atividade criminosa tenha provocado um prejuízo
de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos. Por sua vez,
a economia proporcionada, considerando-se a expec-
tativa de sobrevida projetada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística (IBGE), chega a pelo menos R$ 4,151
milhões, que seriam desembolsados em pagamentos fu-
turos aos beneficiários.

Pena
Os investigados poderão responder na Justiça por or-

ganização criminosa, estelionato contra o INSS, cor-
rupção ativa e passiva, além de outros crimes que vie-
rem a ser identificados com a conclusão da investigação.
O artigo 2º da Lei n° 12.850 determina que promover,
constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por in-
terposta pessoa, organização criminosa é punível com
pena de reclusão de três a oito anos e multa, sem pre-
juízo das penas correspondentes às demais infrações pe-
nais praticadas.

Já o crime de estelionato é caracterizado quando se
obtém, para si ou para pessoa, vantagem ilícita, em pre-
juízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento, conforme o artigo 171 da Lei n° 2.848. A
pena para este tipo de crime é reclusão, de um a cin-
co anos, e multa.

Idade rural
No último ano, policiais federais e servidores do INSS

cumpriram sete mandados de busca e apreensão, ex-
pedidos pela Justiça Federal de Jataí nos municípios
goianos de Quirinópolis, Cachoeira Alta e Paranaigua-
ra. A ação, teve o objetivo de combater esquema frau-
dulento de obtenção de aposentadoria por idade rural
na Agência da Previdência Social de São Simão, que faz
parte da Operação Pravum e tem o apoio do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). A estimativa é de que
o prejuízo causado ao INSS foi de aproximadamente R$
385 mil. (Especial para O Hoje)

Investigados responderão por organização criminosa

O helicóptero que fez um
pouso forçado em um terreno
de Goiânia estaria carregando
combustível de aviação de
maneira irregular. Um mo-
rador disse à polícia que o pi-
loto e o passageiro da aero-
nave pediram para que galões
fossem guardados na casa. O
helicóptero estava com auto-
rização para voar cancelada.
A Polícia Civil, o Centro de In-
vestigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (Ce-
nipa) e a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) investi-
gam o incidente.

Segundo as investigações,
cerca de 250 litros de com-
bustível de aviação estavam
divididos em galões de plás-
tico dentro do helicóptero.

Após o pouso forçado, os tri-
pulantes pediram a um mo-
rador que os recipientes fos-
sem deixados em uma casa. O
homem concordou, mas in-
formou a situação à polícia.

O transporte de combustí-
veis dentro da aeronave é
proibido em aeronaves que
não tenham certificação es-
pecial. O piloto também pre-
cisa ter habilitação para esse
tipo de carga. A defesa dos tri-
pulantes informou apenas
que eles decolaram do aeró-
dromo às margens da GO-070
e faziam um voo de teste.

Um vídeo mostra a aerona-
ve voando baixo. Ela faz uma
curva e, em seguida, faz o pou-
so forçado em um terreno pró-
ximo a uma escola que estava

fechada. Nenhum dos tripu-
lantes ficou ferido. “A aerona-
ve ficou bastante danificada,
porém, a princípio, todos os sis-
temas estavam funcionando
adequadamente. A gente tem
que avaliar todo o resto, cole-
tamos combustível para anali-
sar e saber o que pode ter
acontecido”, disse o perito cri-
minal Celso de Souza.

Devido à suspeita de irre-
gularidades, a Anac informou
que “acionou os órgãos com-
petentes para averiguar pos-
síveis irregulares no campo
cível e criminal”. A Polícia
Civil explicou que abriu um
procedimento inicial para
apurar a queda do helicópte-
ro o transporte do combustí-
vel e sua origem.

Polícia investiga se helicóptero fazia
transporte irregular de combustível

Fraudes em
aposentadorias
custaram mais
de R$ 1 mi

tRÁPIDAS

PEC é contra corporativismo e
impunidade de promotores infratores 

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

Jurídica

Foi sancionada a Lei
14.218, de 2021, que prorro-
ga até o fim do ano as mu-
danças no calendário escolar
em razão da pandemia de
covid-19. A nova Lei conce-
de segurança jurídica aos
secretários de Educação
para aplicar as normas nes-
te ano. O Decreto Legislativo

6/2020  reconheceu a cala-
midade principalmente para
fins orçamentários e foi ci-
tado em várias leis relacio-
nadas às consequências das
medidas de combate à dis-
seminação do vírus. Agora,
até o encerramento do ano
letivo de 2021, poderão ser
adotadas medidas da Lei

Calendário escolar

Absurdo se fosse ao contrário
A presidente do TST, mi-

nistra Maria Cristina Pe-
duzzi, manifestou-se, em
audiência pública promo-
vida pelo Conselho Nacional
de Justiça, pela rejeição de
proposta de regulamenta-
ção do trabalho remoto or-
dinário para magistrados,
superada a situação da pan-
demia da covid-19. “A atua-

ção presencial é a regra ge-
ral, pois o juiz não é um sim-
ples preposto. É a própria
expressão da presença do
Estado na comarca, nas au-
diências, no fórum. Trata-se
de aspecto inerente ao papel
que exerce de representar o
Estado nas mais distantes e
diversas localidades do
país”, afirmou. 

2 TJGO - O juiz Leonys Lo-
pes da Silva julgou como pro-
cedente o pedido da mãe de
uma paciente que solicita
atendimento domiciliar, tam-
bém denominado  home
care,  à filha que, aos sete
meses, foi diagnosticada com
tumor cerebral, e vive em
estado semivegetativo desde
então, estando atualmente
com 43 anos.
2 Competência é da Anvi-
sa – STF declara inconstitu-
cional lei que libera remédios
para emagrecer.

O candidato à Presidên-
cia da OAB/GO, Pedro Paulo
de Medeiros, continua, dia-
riamente, seus périplos por
todas as regiões do estado
conversando com advoga-
das e advogados. Segundo o
candidato, o seu objetivo é
proporcionar mudanças pro-
fundas durante a sua gestão,
atendendo solicitações an-
tigas da advocacia que, se-
gundo ele, são plenamente
viáveis. Quando participou
da Comissão Especial de Es-
tudos Penais do Conselho
Federal da OAB, Pedro Pau-
lo integrou a Comissão Es-
pecial de Juristas do Senado.

Candidato
empenhado 
em dialogar

Competência pela 
natureza da infração

A Corte Especial do STJ
manteve na Justiça Federal
a ação penal contra Gláucia
Guimarães, esposa do  de-
sembargador afastado do
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) Mario Gui-
marães Neto. Os dois são
alvo de denúncia do Minis-
tério Público Federal (MPF)
por suposto envolvimento
com organização criminosa
ligada ao setor de transpor-
te público. Em decisão unâ-
nime, o colegiado rejeitou o
recurso de Gláucia Guima-
rães para que os autos fos-
sem remetidos à Justiça es-

tadual. Ela também teve ne-
gado o pedido de anulação
das medidas cautelares de-
cretadas pelo STJ antes do
desmembramento do caso,
quando permaneceu sob a
jurisdição do tribunal ape-
nas o desembargador Mario
Guimarães Neto, em razão
de possuir foro por prerro-
gativa de função. O desem-
bargador, sua esposa e ou-
tros cinco denunciados res-
pondem pelo suposto co-
metimento dos crimes de
corrupção ativa e passiva,
lavagem de dinheiro e eva-
são de divisas.

O deputado Paulo Magalhães,  relator da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
5/21, apresentou parecer que amplia a com-
posição do Conselho Nacional do Ministeŕio
Público (CNMP). Serão 17 integrantes (ante
os atuais 14), sendo 5 indicados ou eleitos
pelo Poder Legislativo (hoje são 2). O texto
também trata da escolha do corregedor
nacional do Ministério Público, que será o
vice-presidente do CNMP, e determina a ela-
boração de um código de ética no prazo de
120 dias após a promulgação da emenda
constitucional. Se esse prazo não for cum-
prido, caberá ao Congresso elaborar uma lei
ordinária. O código de ética será nacional e
deverá substituir todas as normas federais
e estaduais relativas aos membros e aos ser-
vidores das carreiras de apoio do Ministé-
rio Público, inclusive para aqueles que
atuam em tribunais de Contas. “A proposta
integra-se de modo harmônico ao sistema de

freios e contrapesos, com a vantagem de in-
crementar a legitimidade democrática do
CNMP”, anotou Magalhães. O conselho con-
tinuará assim a exercer a fiscalização ad-
ministrativa, financeira e disciplinar, man-
tida a autonomia do Ministério Público. O
mandato dos integrantes do CNMP, órgão de
controle do Ministério Público e de seus
membros, continuará a ser de dois anos, per-
mitida uma recondução, e cada candidato
precisará passar por sabatina no Senado. A
presidência do conselho nacional perma-
necerá com o procurador-geral da Repú-
blica. O deputado Paulo Teixeira (PT-SP), pri-
meiro signatário da PEC, também afirmou
que foram superados todos os questiona-
mentos, em especial com o prazo dado no
parecer para que o CNMP elabore o código
de ética do Ministério Público. “A indepen-
dência está preservada, a autonomia está
preservada”, afirmou.



Quatro pessoas foram in-
diciadas pela Polícia Civil de
Goiás (PCGO) referentes aos
incêndios na Chapada dos
Veadeiros, ocorridos no mês
de setembro deste ano, por
mais de dez dias na região do
Parque. As investigações re-
sultaram no indiciamento dos
autores pelos crimes previstos
nos artigos 41 e 39 da Lei dos
Crimes Ambientais, além do
crime de incêndio qualificado
previsto no artigo 250, § 1º do
Código Penal.

De acordo com a PC, os
procedimentos serão enca-
minhados ao Poder Judiciário
com vistas à possível respon-
sabilização penal dos auto-
res. Segundo as investigações,
um dos focos do incêndio
ocorreu de maneira culposa,
pela conduta imprudente de
dois autores no manuseio de
materiais de construção, oca-
sionando a queima do con-
domínio Vale Azul, na cidade
de Alto Paraíso. Uma das tes-
temunhas relatou que o fogo

lhe ocasionou o prejuízo de
cerca de R$ 150 mil.

Crime doloso
As outras duas investiga-

ções concluíram pela ocorrên-
cia de crime doloso. Um deles
ocorreu em uma estrada vici-
nal para o Distrito de São Jor-
ge e o outro, mais grave, ocor-
reu na Fazenda Cascata, res-
ponsável pela queima de
14.183 hectares. As queimas, no
total, consumiram uma área de
cerca de 28 mil hectares.

O incêndio teve início no dia

12 de setembro no Vale da Lua.
Diversos turistas ficaram cer-
cados pelas chamas e precisa-
ram ser socorridos por bom-
beiros e brigadistas. Durante
quase duas semanas equipes e
até aviões se revezaram nos
combates aos focos que foram
surgindo. As chamas só termi-
naram no dia 24 depois de
uma chuva na região.

Cerrado Vivo
A Operação Cerrado Vivo

atua com reforço na utilização
de drones para monitorar

áreas sujeitas aos incêndios
nesta época do ano de baixa
umidade do ar e aumento da
temperatura. No ano passado,
a experiência com o monito-
ramento aéreo dos parques
estaduais foi positiva. Este ano,
os aparelhos passam a trans-
mitir imagens em tempo real.
Uma sala de controle foi mon-
tada para cruzar dados de sa-
télite do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) com
as imagens dos drones.

“Nosso objetivo é detectar
os focos de incêndio ainda no
início para evitar a propagação
nas áreas monitoradas”, ex-
plica Pedro, tenente-coronel
Pedro Carlos Borges, que coor-
dena a Operação. Os drones
conseguem oferecer aos bom-
beiros uma visão panorâmica
do terreno e, além disso, os aju-
dam a determinar para onde o
fogo deve se mover em segui-
da. Isso permite que os profis-
sionais que atuam em seu com-
bate possam tomar decisões
rápidas e assertivas sobre o

deslocamento da equipe e, se
necessário, da evacuação de co-
munidades que possam ser
impactadas.

Educação ambiental
Localizado dentro da re-

gião da Chapada dos Veadeiros,
considerada Patrimônio Mun-
dial pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), o
Parque possui 240 mil hectares.
Estão em regiões próximas ou
dentro da Chapada dos Vea-
deiros três aquíferos: o Guara-
ni, o Urucuia e o Bambuí. Além
da conservação, o Parque tem
como objetivo a pesquisa cien-
tífica, a educação ambiental e
a visitação pública. A cami-
nhada e os banhos de cachoei-
ra são as principais ativida-
des no Parque, nas imensas
paisagens da Chapada, em uma
viagem pelo Cerrado brasileiro
nas antigas rotas usadas por ga-
rimpeiros, utilizadas pelos vi-
sitantes. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Quatro são indiciados pelos incêndios
CHAPADA DOS VEADEIROS

As investigações resultaram no indiciamento dos autores

Maiara Dal Bosco

Horas antes da aprovação
do projeto de lei que estabe-
lece um valor fixo para a co-
brança do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) pela Câmara dos
Deputados, na quarta-feira
(13), a secretária de Economia
do Estado de Goiás, Cristiane
Schmidt, participou de au-
diência pública da Comissão
de Tributação, Finanças e Or-
çamento da Assembleia Le-
gislativa de Goiás. À ocasião,
a titular da pasta afirmou
que a atual alíquota do ICMS
dos combustíveis não seria a
responsável pelo atual au-
mento no valor cobrado ao
consumidor.

A secretária destacou que,
apesar de quem decide sobre
a questão é o governador Ro-
naldo Caiado, a equipe eco-
nômica trabalha com a per-
manência da atual alíquota do
ICMS. “O petróleo está em
alta. O dólar está muito acima
do valor que os economistas
consideram razoável. Então,
não há como os aumentos não
chegarem ao consumidor. Os
estados não estão mexendo
nas suas alíquotas”, disse, afir-
mando ainda, que as alíquotas
do estado são as mesmas há
anos, a exemplo da gasolina,
que é a mesma desde 2016.

“Os preços da energia es-
tão 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 de-
morar mais tempo para rea-
lizar concursos e levar bene-

fícios para a sociedade”, afir-
mou Cristiane.

A reportagem entrou em
contato com a assessoria da
secretária para comentar a
aprovação do projeto na Câ-
mara. Em nota, a secretária
de Economia afirmou que, a
esse respeito, só vai se pro-
nunciar após a aprovação fi-
nal do texto. 

Já o governador do Distri-
to Federal (DF), Ibaneis Rocha,
classificou como uma “afron-
ta aos estados” a aprovação
do projeto que altera a co-
brança de ICMS dos combus-
tíveis. Ele apontou que a me-
dida é inconstitucional, pois a
definição de alíquotas do im-
posto é competência dos es-
tados e não da União. “É uma
tentativa de burlar o que é a
realidade: que é a Petrobras,
que é uma empresa pública,
do povo brasileiro, que vem
constantemente gerando au-
mentos no combustível e no
gás de cozinha. Estão que-
rendo transferir a responsa-
bilidade para os estados, mas
nós vamos barrar isso no STF
[Superior Tribunal Federal]”,
afirmou Ibaneis. 

Apesar de ainda não ter se

posicionado oficialmente, a
Associação Goiana dos Muni-
cípios (AGM) adiantou à re-
portagem que tem ouvido
prefeitos em todo o Estado, e
que estes têm demonstrado
preocupação com relação ao
repasse feito aos municípios.
Contudo, a entidade aguarda
os desdobramentos da lei,
uma vez que ainda podem
ocorrer alterações.

Entenda
A Câmara dos Deputados

aprovou, por 392 votos contra
71 e 2 abstenções, o projeto de
lei que estabelece um valor
fixo para a cobrança do ICMS
sobre combustíveis. Agora, a
proposta seguirá para análise
do Senado. O texto aprovado
é o substitutivo do relator,
deputado Dr. Jaziel (PL-CE)
ao Projeto de Lei Comple-
mentar 11/20, do deputado
Emanuel Pinheiro Neto (PTB-
MT) e obriga estados e Distri-
to Federal a especificar a alí-
quota para cada produto por
unidade de medida adotada,
que pode ser litro, quilo ou vo-
lume, e não mais sobre o valor
da mercadoria. Na prática, a
proposta torna o ICMS inva-

riável frente a variações do
preço do combustível ou de
mudanças do câmbio.

Com isso, o deputado Dr.
Jaziel estima que as mudanças
na legislação devem levar à
redução do preço final prati-
cado ao consumidor de, em
média, 8% para a gasolina co-
mum, 7% para o etanol hi-
dratado e 3,7% para o diesel B.
"A medida colaborará para a
simplificação do modelo de
exigência do imposto, bem
como para uma maior estabi-
lidade nos preços desses pro-
dutos”, frisou.

O que muda
Em uma rede social, o pre-

sidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira, afir-
mou que a Câmara deu o pri-
meiro passo para conter a
disparada do preço dos com-
bustíveis. “Fizemos nossa
parte e demos uma resposta
ao Brasil. Agora, esperamos
pela Petrobras. Que o gás e os
combustíveis fiquem mais le-
ves no apertado bolso dos
brasileiros’, destacou.

Atualmente, o ICMS inci-
dente sobre os combustíveis é
devido por substituição tri-

butária para frente, sendo a
sua base de cálculo estimada
a partir dos preços médios
ponderados ao consumidor
final, apurados quinzenal-
mente pelos governos esta-
duais. As alíquotas de ICMS
para gasolina, como exemplo,
variam entre 25% e 34%, de
acordo com o estado. Segundo
o texto aprovado pela Câmara,
as operações com combustí-
veis sujeitas ao regime de
substituição tributária terão
as alíquotas do imposto espe-
cíficas por unidade de medida
adotada, definidas pelos esta-
dos e pelo Distrito Federal
para cada produto.

As alíquotas específicas se-
rão fixadas anualmente e vi-
gorarão por 12 meses a partir
da data de sua publicação. As
alíquotas não poderão exceder,
em reais por litro, o valor da
média dos preços ao consumi-
dor final usualmente pratica-
dos no mercado considerado
ao longo dos dois exercícios
imediatamente anteriores,
multiplicada pela alíquota ad

valorem aplicável ao combus-
tível em 31 de dezembro do
exercício imediatamente an-
terior. (Especial para O Hoje)

Projeto que altera a
alíquota foi
aprovado pela
Câmara dos
Deputados. Para
Secretária de
Economia,
municípios temem
menor repasse

Parlamentares estimam que as mudanças devem levar à redução do preço final em 8% para a gasolina comum

Redução do ICMS não interfere no
preço da gasolina, diz secretária
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O autor do ataque que
deixou cinco mortos e
dois feridos na cidade no-
rueguesa de Kongsberg,
nessa quarta-feira (13),
usou "outras armas" além
do "arco e flechas", disse
ontem (14) fonte judicial
sem fornecer detalhes.

A procuradora Ann
Irén Svane Mathiassen,
responsável pela investi-
gação do caso, disse à
agência de notícias NTB
que o detido, um cidadão
dinamarquês de 37 anos,
residente em Kongsberg,
já admitiu a autoria. 

"É conhecido da polí-
cia, mas prefiro não dar
mais detalhes sobre o as-
sunto", disse Mathiassen.

A polícia da Noruega,
que convocou uma en-
trevista coletiva hoje, ain-
da não falou sobre os mo-
tivos que levaram o
agressor a matar.

De acordo com o ca-
nal de televisão TV2, da
Noruega, o atacante "con-
verteu-se ao Islã".

A polícia e a Procura-
doria ainda não se pro-
nunciaram sobre a moti-
vação do ataque. (ABr)

Polícia norueguesa
investiga assassinato
de cinco pessoas

KONGSBERG

Ao menos duas pessoas fo-
ram mortas em Beirute nesta
quinta-feira (14), quando dis-
paros intensos visaram apoia-
dores do grupo xiita libanês
Hezbollah, quando seguiam
para um protesto que exigia o
afastamento do juiz que in-
vestiga a explosão do ano pas-
sado no porto da cidade.

Os tiros na linha de frente
da guerra civil de 1975-90
marcam parte dos piores atri-
tos civis no Líbano em anos, e
ressaltam uma crise política
crescente em reação ao in-
quérito sobre a explosão de 4
de agosto de 2020.

O Exército libanês infor-
mou, em comunicado, que os
tiros visaram manifestantes,
que passavam por uma rota-
tória localizada em área que
divide bairros cristãos e mu-
çulmanos xiitas.

O primeiro-ministro liba-
nês, Najib Mikati, pediu calma.
Uma fonte militar disse à Reu-
ters que duas pessoas foram
mortas e sete ficaram feridas.

Os disparos partiram do
bairro cristão de Ain el-
Remmaneh e acabaram em

uma troca de tiros, acres-
centou a fonte.

A televisão Al-Manar, do
Hezbollah, informou que
"dois mártires" e vários feri-
dos foram levados a um hos-
pital dos subúrbios xiitas do
sul, indicando assim a etnia
das vítimas.

Os tiros foram ouvidos du-
rante algumas horas, assim
como várias explosões que
pareceram ser granadas im-
pulsionadas por foguetes dis-
paradas para o alto, disseram
testemunhas à Reuters.

O Exército libanês se mobili-
zou intensamente na área e dis-
se que abrirá fogo contra qual-

quer pessoa armada nas ruas.
As tensões políticas causa-

das pelo inquérito sobre a
explosão no Porto de Beirute
aumentam, e o Hezbollah,
grupo fortemente armado e
apoiado pelo Irã, lidera os
pedidos de afastamento do
juiz Tarek Bitar, acusando-o
de ser tendencioso.

A explosão matou mais de
200 pessoas e devastou partes
da capital libanesa.

O impasse a respeito da in-
vestigação de Bitar está des-
viando a atenção do governo
recém-formado, no enfrenta-
mento de um dos piores co-
lapsos econômicos da história.

O juiz tenta interrogar vá-
rios políticos graduados e au-
toridades de segurança, in-
cluindo aliados do Hezbol-
lah, suspeitos de negligência
que levou à explosão portuá-
ria, causada por uma quanti-
dade enorme de nitrato de
amônia. Todos negam culpa.

Embora nenhum de seus
membros seja alvo da inves-
tigação, o Hezbollah acusa
Bitar de realizar um inquéri-
to politizado, que se concentra
em determinadas pessoas.

Hoje, um tribunal rejeitou
queixa legal contra Bitar, per-
mitindo que ele prossiga com
seu trabalho. (ABr)

O Exército libanês
informou que os
tiros visaram
manifestantes, que
passavam por uma
rotatória localizada
em área que divide
bairros cristãos e
muçulmanos xiitas

Disparos abalam Beirute em meio à
tensão de inquérito sobre explosão

Pelo menos 46 pessoas
morreram e 41 ficaram feri-
das em incêndio num edifício
residencial de 13 andares em
Kaohsiung, a segunda maior
cidade de Taiwan. De acordo
com a Associated Press, o fogo
começou por volta das 3h lo-
cais, quando moradores ou-
viram uma explosão. O fogo
foi controlado ao amanhecer.

O Corpo de Bombeiros de
Kaohsiung informou, em co-
municado, que depois de com-
pletar uma busca no prédio,
foram confirmados 46 mor-
tos. As operações de resgate
continuam, com mais de 377
equipes no local.

Segundo a corporação, o
incêndio foi "extremamente
violento" e destruiu vários

andares do edifício.
O presidente de Kaohsiung,

Chen Chi-mai, disse que o pré-
dio de 40 anos estava parcial-
mente abandonado, tendo an-
teriormente abrigado restau-
rantes e um cinema.

A causa do incêndio ain-
da não foi esclarecida e o
governo investiga se foi cri-
minoso. (ABr)

Incêndio em prédio deixa
pelo menos 46 mortos

TAIWAN

Pelo menos 

duas pessoas

morreram e sete

ficaram feridas
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Lanna Oliveira

Sim, arte salva, a arte transforma! Pode
parecer clichê, mas o espetáculo ‘Relação
Abusiva’ é uma prova de que pode-se trans-
formar dor em teatro. O monólogo luso bra-
sileiro traz para o palco um alerta sobre a
importância de combater relações abusivas.
Essa conexão entre Brasil e Portugal é es-
crita, dirigida e interpretada por mulheres
vítimas de relacionamentos tóxicos. As ob-
servações destas, podem ser vistas virtual-
mente até o dia 31 de dezembro por meio
do site livestage.ticketline.pt.

Uma em cada quatro mulheres acima de
16 anos afirma ter sofrido algum tipo de vio-
lência no último ano no Brasil, durante a
pandemia de Covid-19, segundo pesquisa do
Instituto Datafolha encomendada pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)
e divulgada em junho. Isso significa que cer-
ca de 17 milhões de mulheres (24,4%) so-
freram violência física, psicológica ou sexual
no último ano e a maioria por seus compa-
nheiros, namorados e ex parceiros. Assim,
a sociedade abriu os olhos para uma situa-
ção que começa silenciosa.

Em todo ano passado, mais de 105 mil
denúncias de violência contra a mulher fo-
ram registradas nas plataformas do Ligue
180 (Central de Atendimento à Mulher) e
do Disque 100 (denúncias de violação de di-
reitos humanos). Do total de registros,
72% são de violência doméstica e familiar
contra a mulher, como ação ou omissão
que causem morte, lesão, sofrimento físi-
co, sexual ou psicológico, além de danos
morais ou patrimoniais. Esses índices são
preocupantes e levantou a discussão nes-
tes últimos meses.

Pensando nessas mulheres e nas histó-
rias de vida que elas têm para contar, que
a autora Luciene Balbino usou a observa-
ção e conversas de apoio com mulheres em
relacionamentos tóxicos para contar a his-
tória de Maria das Dores, uma mulher
que sofreu desde a infância este tipo de re-
lação com a mãe, com colegas da escola e
em alguns relacionamentos quando adul-
ta. Isso com o único objetivo de fazer o pú-

blico pensar no papel que a sociedade tem
em lutar contra as relações abusivas.

Reflexo da sociedade no palco
Muitas pessoas que passaram por abuso

sexual, exploração e comportamento dis-
torcido invasivo, violência física e agressão
buscam relações nocivas durante a vida, pois
aprenderam o prazer pela dor. Também, em
muitas famílias, relações tóxicas passam
de geração para geração simplesmente pela
sociedade ter normalizado atitudes de con-
trole, como a falsa preocupação com o bem-
estar da parceira, disfarçada de manifesta-
ção de amor. E todos esses comportamentos
refletem na construção da personalidade e
nas escolhas individuais.

Para a autora, é muito importante des-
fazer o mito de que a relação abusiva
está relacionada a prática de atos de vio-
lência, agressões físicas ou estupros. A
violência psicológica ou moral é tão grave
quanto a física. Ao crer que jamais pode-
rão viver sem o companheiro, mulheres
acabam aceitando a violência psicológica
e não encontram saída para romper com
o ciclo de dor. Ao longo dos 45 minutos de
peça, Luciene deixa claro que este é um
problema não restrito apenas ao gênero,
não atinge somente as mulheres.

A peça busca mostrar também que o cír-
culo ao redor da vítima pode e deve agir.
Para a autora, ouvir o outro pode ser vital e
incentivar a pessoa a procurar ajuda faz toda
a diferença. Luciene reforça com o espetá-
culo que é possível recomeçar e voltar a ser
feliz e livre. ‘Relação Abusiva’ conta com a
direção, figurino e cenografia de Christiane
de Macedo, interpretação da Daniela Mar-
ques, banda sonora de Hélio Brandão e
produção da Palácio das Fábulas. Assim a
máxima de que a arte salva deixa de ser cli-
chê e passa a mudar vidas. (Lanna Olivei-
ra é estagiária do jornal O Hoje)

Serviço
Relação Abusiva
Quando: Até 31 de dezembro
Onde: livestage.ticketline.pt
Horário: On demand

Peça ‘Relação Abusiva’ traz para o palco assuntos vistos de uma perspectiva de quem tem propriedade para falar

Daniela Marques interpreta Maria das Dores, uma mulher
que sofreu abusos desde a infância de várias formas

Essência

Teatro como agente
TRANSfORMADOR
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Malhação - Sonhos
Gael e Lobão discutem e

não veem Karina arrumar sua
mochila. Zé, Marcão e Sol visi-
tam Dalva no hospital. Duca
descobre que Dalva precisa
fazer uma operação de risco e
que seu plano não cobre o
procedimento. René vai com
Gael à clínica onde ele fez o
exame de DNA. Lobão fala
para Karina convidar Pedro
para dormir em sua casa. Co-
bra chega para o chá na casa
de Lucrécia e ela se surpreen-
de. Pedro fica apavorado com
a casa de Lobão e Karina acha
graça. Heideguer oferece di-
nheiro emprestado para Duca. 

Nos Tempos do Imperador
Samuel e Pilar reatam. Pe-

dro se irrita ao deduzir que
Luísa não irá a seu encontro.
Pilar se surpreende quando
Samuel afirma que foi Bor-
ges quem atirou. Teresa ouve
quando Pedro e Luísa discu-
tem por conta de Dumas. Nino
consegue se aproximar ainda
mais de Celestina, e Tonico o
elogia. Nélio se incomoda com
a presença de Bernardinho
no gabinete de Tonico. Dis-
farçado, Quinzinho se apre-
senta como professor de Lota.
Vitória cuida de Prisca e Hilá-
rio. Zayla provoca Pilar. Lota se
interessa por Quinzinho.

Gênesis
José fica sabendo de uma

notícia ao ver Abumani de
novo. Atarum fica sabendo
que lhe enganaram. O faraó
arranca a máscara de Atarum.
Adja é usada como bode ex-
piatório. O faraó sonha com
enigma. Adurrá age de forma
violenta com Asenate. O faraó
convoca José para desvendar
seu sonho. Asenate segue pre-
sa. José decifra o sonho que o
faraó teve e o alerta. Potifar é
surpreendido de maneira ne-
gativa ao entrar em casa. No
palácio, José é acalmado, cau-
sando a ira de Adurrá. Lúcifer
assiste o triunfo de José. 

Coração Indomável
Miguel diz a Otávio que se

Simone morrer, ele se tornará
milionário. Miguel a diz que Si-
mone corre risco de vida, e
exige que Maricruz a deixe
em paz. Perico diz a Santa
que alguém beijou Mudinha a
força e que ele a pediu para
que ela mostre quem foi. Mi-
guel diz a Maricruz que Otávio
irá ao encontro dela. O neu-
rologista confirma a Otávio
que Simone tem um tumor e
que ele está crescendo e pode
mata-la, também o diz que
ele é inoperável. Simone per-
gunta a Otávio se foi consta-
tado algo ruim nos exames.

Império
Silviano convida Lorraine

para um café. Vicente conso-
la Cristina. Antoninho e seus
amigos comemoram o resul-
tado da apuração. Silviano as-
sume para Lorraine o seu
amor por Maria Marta. José Al-
fredo desconfia de Silviano.
Danielle questiona Maurílio
sobre o atentado ao Comen-
dador. José Pedro encontra
com Bruna e a leva para tomar
um sorvete. Maria Clara liga
para Vicente para saber de
Cora, e demonstra ciúmes por
ele estar com Cristina. Cristina
resolve ir em sua casa e Vi-
cente pega carona com ela. 

RESUMO
t

DE NOVELAS

Onze anos
depois 
Coldplay retorna ao Palco Mundo 
do Rock in Rio 2022, após uma
apresentação na edição de 2011

Elysia Cardoso

Onze anos depois de
sua primeira apresenta-
ção no Rock in Rio, o Cold-
play volta ao festival para
encerrar a noite do dia 10
de setembro no Palco Mun-
do, onde promete entre-
gar ao público uma noite
épica e emocionante. A
banda tem sido uma das
mais pedidas pelo público
desde sua histórica estreia
no festival, em 2011. 

Na ocasião, a banda bri-
tânica declarou seu amor
ao Rio de Janeiro com um
grafite feito pelo vocalista
Chris Martin nas placas de
metal da cenografia do pal-
co com a palavra ‘Rio’ e um
coração no lugar da letra
‘o’. Agora, o Coldplay re-
torna ao Rock in Rio com
músicas de seu álbum ‘Eve-
ryday Life’ que alcançou o
primeiro lugar no UK Sin-
gles Chart e o sétimo lugar
na Billboard 200 dos Esta-
dos Unidos, bem como do
lançamento ‘Music of The
Spheres’, que será lançado
hoje (15).

Com uma apresentação
repleta de hits que anima-
ram o público, a passagem
do Coldplay no Rock in
Rio, em 2011, foi aclamada
pela mídia e rendeu mui-
tos elogios pela crítica. A
começar pela performance
da música ‘Mais que Nada’,
de Jorge Ben Jor, que sur-
preendeu e emocionou o
público presente, seguido
do coro entoado pelos fãs
do grupo britânico com a
apresentação da tão aguar-
dada ‘Viva la Vida’.

O álbum novo da banda,
‘Music Of The Spheres’, será
lançado amanhã, dia 15 de
outubro. O primeiro single
do disco foi ‘Higher Power’,
também teve Coloratura e o
hit ‘My Universe’, em par-
ceria com a banda de K-pop
BTS, que já estreou com

números impressionantes.
A canção entrou no top 10
Global, Estados Unidos e
ainda em outros mercados
do Spotify. Com quase 7
milhões de streams, ‘My
Universe’ conquistou a ter-
ceira posição no Spotify
Global. A faixa também
atingiu o primeiro lugar
no iTunes em 95 países no
seu lançamento e foi elo-
giada pela Billboard como
a ‘colaboração da galáxia’.

Sobre o Rock in Rio
O Rock in Rio foi criado

para dar voz a uma geração
e promover experiências
únicas e inovadoras. Em
1985, o evento foi respon-
sável por colocar o Brasil
na rota de shows interna-
cionais. Batendo recordes
de público a cada edição e
gerando impactos positi-
vos nos países onde é rea-
lizado, se consagrou como
o maior festival de música
e entretenimento do mun-
do. Consciente do poder
disseminador da marca,
hoje o Rock in Rio pauta-se
por ser um evento com o
propósito de construir um
mundo melhor para pes-
soas mais felizes, confiantes
e empáticas num planeta
mais saudável.

A internacionalização
da marca começou por Por-
tugal, Lisboa, em 2004,
onde o evento acontece até
hoje, seguido por Espanha
(Madri) e pelos Estados Uni-
dos (Las Vegas). No Rock in
Rio, os números não pa-
ram de crescer. Pelas Cida-
des do Rock já passaram
mais de 10 milhões de visi-
tantes nestas 20 edições.
Em 35 anos, o festival ga-
nhou o mundo e tornou-se
um verdadeiro parque de
experiências, mas muito
além disso, cresceu e am-
pliou a sua atuação, sempre
com o olhar no futuro. (Es-
pecial para O Hoje) 

Banda britânica irá encerrar a noite do dia 10 de setembro A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Lúcia Helena Galvão profere palestras e
conferências no Brasil e no exterior

LIVRARIA
t

Considerado pela reno-
mada escritora russa H. P.
Blavatsky como ‘uma ver-
dadeira joia’ para aqueles
que buscam se aprofundar
nos ensinamentos para a
elevação da consciência,
‘Luz no Caminho’, escrito
no século XIX pela espiri-
tualista britânica Mabel Col-
lins, é um dos maiores clás-
sicos da filosofia esotérica
oriental. Como delineia o
próprio título, a obra é con-
siderada um farol que ilu-
mina o percurso daqueles
que caminham em busca
da sabedoria e transforma-
ção em várias áreas da vida.

Ao fazer parte de um
esforço teosófico que bus-
cava aproximar as tradi-
ções espirituais do oriente e
do ocidente, essa nova edi-
ção, publicada pelo selo
Mantra (Editora Edipro),
conta com notas e comen-
tários da própria autora,
além do ensaio Karma. O
prefácio é escrito por Lúcia
Helena Galvão, professora
da Organização Interna-
cional de estudos filosóficos
Nova Acrópole. 

"Parece-nos óbvio que
buscamos o caminho, mas
isso não é verdadeiro. Uma
das grandes necessidades
do caminhante é exata-
mente buscar entender o
que, de fato, ele almeja en-
contrar: reconhecimento,
paz de espírito, felicidade?
O caminho não é um meio
para todas essas coisas: ele
é um fim em si." (Luz no Ca-
minho, p. 15)

Por meio de profundas
reflexões, a obra, que possui
96 páginas, só pode ser
compreendida profunda-
mente com o uso da intui-
ção, pois aponta para uma
sabedoria que está além
das palavras. Assim, a espi-
ritualista inglesa evidencia
os preceitos fundamentais
da filosofia teosófica, como
também traz ensinamen-
tos valiosos para quem al-
meja alcançar a comunhão
interior e a plenitude da
manifestação intuitiva da
consciência.

‘Luz no Caminho’ trata-se
de um pequeno manual de
advertências para o cami-
nhante em direção à sabe-
doria, de origem muito anti-
ga. Para os leitores que se
aventurarem a percorrer o
caminho à luz dos ensina-
mentos transmitidos por Ma-
bel Collins encontrarão, de
início, muitas reflexões sobre
o ato de agir e pensar.

Espiritualidade oriental 
Clássico da filosofia esotérica, escrito em 1885 pela
espiritualista Mabel Collins, estrutura novas visões da realidade 

Lúcia Helena Galvão
É professora da Escola Internacional de Filosofia Nova

Acrópole do Brasil há mais de 30 anos, ministra aulas sobre
os mais variados temas, entre eles: ética, sociopolítica,
simbologia e história da filosofia; e profere palestras e con-
ferências no Brasil e no exterior. Poetisa, com quatro livros
publicados, produz frequentemente artigos e crônicas vei-
culados pela imprensa de todo o país.
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Na abertura do 12º Klez-
tival, realizado pelo Instituto
da Música Judaica Brasil
(IMJ), a Casa Museu Ema Kla-
bin apresenta o documentá-
rio Quando o tango encontra
o ‘Klezmer – A vida e a obra
de Ernesto e Rosa Hönigs-
berg’ e promove conversa
com seus produtores após a
transmissão. O evento gra-
tuito ocorre no dia 16 de ou-
tubro, a partir das 16h30, e
será transmitido pelo Canal
do YouTube do Kleztival, com
link disponível no site da
Casa Museu Ema Klabin:
(https://emaklabin.org.br/). 

O documentário trata da
vida e da obra do casal Er-
nesto e Rosa Hönigsberg, que
migraram para a América
Latina fugidos da persegui-
ção nazista e da Segunda
Guerra Mundial. Ernesto Hö-
nigsberg nasceu em 1908 em
uma família de músicos tra-
dicionais de uma pequena al-

deia judaica na Romênia.
Com o deslocamento da fa-
mília para Bucareste, entrou
em contato com a música
cosmopolita, e logo se tornou
líder de uma das mais im-
portantes orquestras de tan-
go do país, compondo melo-
dias e acompanhando os
cantores do gênero.  

Refugiado na União Sovié-
tica, sobreviveu em trens to-
cando para soldados soviéti-

cos, onde conheceu a esposa,
Rosa Porozowska, uma pro-
fessora de Esperanto e canto-
ra polonesa. A guerra des-
truiu suas cidades, famílias e
comunidades. Com tantas per-
das, emigraram para a Amé-
rica Latina, onde a Orquestra
Hönigsberg se recompôs, ago-
ra com um repertório voltado
às festas e celebrações comu-
nitárias judaicas. 

O documentário tem

como fio condutor as me-
mórias reunidas por Rosa:
fotografias, cartas, diários,
documentos e nove impres-
sionantes composições de
Ernesto.Para a conversa so-
bre o documentário, estarão
presentes o diretor Bruno
Szlak, o diretor musical Alex
Parke, o pesquisador e editor
Ernesto Hönigsberg Neto e a
produtora executiva Nicole
Borger, que também dirige o
Instituto da Música Judaica-
Brasil, o Kleztival e o Bubbe
Awards, maior premiação
mundial de música judaica.

A série Tramas Culturais
tem apoio cultural do Go-
verno do Estado de São Pau-
lo, por meio do ProAC ICMS
da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, e patro-
cínio da Klabin S.A. O 12º
Kleztival acontece de 16 a 24
de outubro. A programação
completa pode ser conferida
no site do IMJ Brasil. 

Casa Museu Ema Klabin recebe 12º Kleztival
– Festival Internacional de Música Judaica 

Duo 7 Copas e pelo DJ Yanz
Nesta sexta-feira (15), a

programação musical do
Lowbrow Lab Arte & Boteco
será comandada pelo duo 7
Copas e pelo DJ Yanz. abrirá
às 19 horas, mas as apresen-
tações terão início às 20h30.
Neste dia, a entrada tem um
valor de R$ 20. Novo no ce-
nário musical, o 7 Copas re-
trata o cotidiano da juventu-
de brasileira com muita posi-
tividade, boas ideias, espe-
rança, alegria e leveza. Quan-
do: sexta-feira (15). Onde:
Rua 115, Nº 1.684, Setor Sul -
Goiânia. Horário: 20h30.

Outubro Rosa
O Araguaia Shopping

promove um mês inteiro de
atividades para lembrar o
Outubro Rosa. Dentro da
programação das ativida-
des o Shopping  promove
um evento de arrecadação
de cabelos para o banco de
perucas, no próximo dia 15,
das 8h30 às 20h30, na Praça
Central (Piso 1).As profissio-
nais da beleza Terezinha
Bento da Silva (Salão Spaço

Dellas) e Claudia Mendes da
Silva (Salão Beleza e Estética)
estarão no shopping para
receber as doações de ca-
belos já cortados e também
para fazer o corte do cabe-
lo daqueles clientes que,
num ato de amor, deseja-
rem participar da iniciativa
com a doação. Quando: sex-
ta-feira (15). Onde: Rua 44,
N° 399, Setor Central - Goiâ-
nia. Horário: 8h30.

Exposições simultâneas
A Vila Cultural Cora Co-

ralina recebe duas exposi-

ções simultâneas a partir
de hoje (15). As mostras 'In-
vasões Bárbaras', do artista
Diogo Rustoff, e 'Entre as
Serras e os Morros: Pedra e
Concreto', de Carlos Mona-
retta e André Cardoso, serão
abertas às 16h. Invasões
Bárbara é constituída por 26
trabalhos, produzidos en-
tre 2019 e 2021, que ques-
tionam a ocupação dos es-
paços públicos e a relação
das pessoas com o ambien-
te e a cultura. Já a segunda
exposição, conta com seis
obras inéditas dos artistas

Carlos e André, que discu-
tem o contraste entre cida-
de e espaço rural, paisa-
gem urbana e natural.Quan-
do: sexta-feira (15). Onde:
Rua 23 esquina com a rua
03, Quadra 67, Setor Central
– Goiânia. Horário: 16h.

Homenagem aos profes-
sores 

No Dia dos Professores,
sexta-feira (15), a TV Cultura
exibe o documentário 'Pau-
lo Freire, 100 anos', em ho-
menagem ao patrono da
educação brasileira. Pro-
duzido pelo departamento
de jornalismo da emissora e
apresentado pelo jornalista
e diretor Leão Serva, vai ao
ar a partir das 20h. O livro
Pedagogia do Oprimido é
um marco na obra de Paulo
Freire, um grande pensa-
dor brasileiro das ciências
humanas e um dos mais re-
conhecidos em todo o pla-
neta. Ele foi professor das
universidades de Harvard,
nos Estados Unidos, e Cam-
bridge, na Inglaterra. Quan-
do: sexta-feira (15). Onde: TV
Cultura. Horário: 20h. 

Duo 7 Copas é uma das atrações desta sexta-feira (15) no LowBrow

Evento apresenta documentário sobre a vida do maestro
Ernesto Hönigsberg e da cantora Rosa Hönigsberg

AGENDA
t

CULTURAL HORÓSCOPO
t

Depois de dispensar can-
tadas em Paris, Jojo Tody-
nho anuncia separação

Jojo Todynho anunciou,
nesta quarta-feira (13), que
está solteira novamente. A
declaração foi dada um mês
após a cantora reatar o re-
lacionamento com Marcio
Felipe. Recentemente, a ar-
tista esteve na Europa e re-
cusou cantadas recebidas
por estar envolvida com o in-
fluenciador. Nos Stories, do
Instagram, Jojo contou que
está disponível de novo e
explicou que não namorava
Marcio. "Eu e baianinho não
ficamos mais. Nós não éra-
mos namorados, éramos só
ficantes assumidos, então,
eu não estou mais ficando
com ele". (Nathalia Duarte,
Purepeople)

Larissa Manoela se diz sol-
teira após affair e desa-
bafa sobre ex

Larissa Manoela está sol-
teira. Após rumores de rela-
ção com o ator André Luiz
Frambach, a atriz reforçou
em bate-papo virtual com
os fãs através de uma caixa
de perguntas no Instagram
que não pretende namorar
nem tão cedo. A jovem ainda
ironizou sobre "quebrar a

cara" em relacionamentos
anteriores e os ex. "Eu acho
que a gente não planeja mui-
to isso, né?! Mas assim, se
for para escolher, eu não
pretendo tão cedo. Eu estou
muito bem sozinha", disse
ela, ao ser indagada se pre-
tende entrar em um novo re-
lacionamento, após ter sido
vista aos beijos com o cole-
ga de elenco no filme da
Netflix ‘Modo Avião’, em se-
tembro. (Raphaela Fernan-
des, Purepeople)

Luísa Sonza abre o jogo so-
bre se relacionar com mu-
lheres

Luísa Sonza falou sobre a
sua orientação sexual e con-
tou que já se relacionou com
mulheres. A cantora gosta
de quebrar tabus, precon-
ceitos e sempre levantou a
bandeira LGBTQ+. "É uma
coisa natural. Nunca namo-
rei com meninas, mas já me
envolvi. Me sinto uma mu-
lher livre. Sou uma pessoa
tranquila em relação à se-
xualidade, não sou de ficar
com muita gente. Mas já
me interessei por homens e
já me interessei por mulhe-
res, e é isso", declarou à re-
vista ‘J.P’. (Patrícia Dias, Pu-
repeople)

CELEBRIDADES

Flavia Pavanelli e Cla-
ra Maia ficaram entre os
assuntos mais comenta-
dos do Twitter após tro-
carem farpas pelas redes
sociais. As duas eram só-
cias na marca de roupas
‘Youse’ e deixaram de se
seguir nas redes sociais.
Nenhuma das duas reve-
lou ainda o motivo da bri-
ga, mas elas têm feito co-
mentários sobre o assun-
to pelo Instagram. Tudo
começou quando o perfil
de notícias ‘Gossip do Dia’
revelou, com exclusivida-
de, que Flavia e Clara ti-

nham deixado de se seguir
e encerrado a sociedade.
Em uma caixinha de per-
guntas Clara explicou que
contaria a história quando
resolvesse a situação. "Por
que não faz mais parte
da Be Youse", questionou
um seguidor. "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 pa-
rece", respondeu. (Natha-
lia Duarte, Purepeople)

Flavia Pavanelli e Clara Maia
brigam e desfazem sociedade 3

meses após lançamento de marca

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia pautado nas suas rela-
ções, tanto as mais íntimas quan-
to as de trabalho, os colegas e os
amigos. Você terá que conciliar
diversos interesses sem perder o
jogo de cintura, exercitando a di-
plomacia para mediar situações
de conflito entre as pessoas que
conhece.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia traz muito trabalho,
mas também muita realização.
Você pode ter um dia extrema-
mente proveitoso, em que che-
gará a concluir as metas. Você
pode receber ajuda de outras pes-
soas, principalmente no trabalho,
chegando a um objetivo comum.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia traz mensagens e
notícias. É intenso, mas alegre, tra-
zendo aventuras e expansão para
viver um dia de muita diversão. As
relações pessoais e profissionais
estão potencializadas e os laços
de afeto se renovam e tomam um
direcionamento.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Você precisa ter coragem
para romper com qualquer tipo
de estagnação e com tudo o que
está te obstruindo. Hoje você
conseguirá dar a volta por cima
e dizer para si mesmo que vai
vencer e chegar aonde quer che-
gar. Se tiver coragem, o seu dia
será produtivo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia está pautado por
uma energia de troca e as suas
realizações são promovidas em
conjunto com os outros. Você
pode dialogar e trocar ideias,
chegando a um consenso que
trará estabilidade. O trabalho
em equipe e as relações amoro-
sas estão favorecidos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia vem com muito trabalho,
mas você conseguirá avançar e se
organizar dentro da disciplina que
já existe em sua vida. Tudo o que
você planejou realizar neste dia
será feito com muita perfeição. É
um dia em que as pessoas não es-
tão muito dispostas a dialogar.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje um dia é de satisfação.
Você está muito satisfeito com as
coisas e pode ser que nada de
novo aconteça, mas se refletir e
olhar com gratidão para tudo o
que tem e para o que você é, sen-
tirá uma extrema satisfação. É
um dia que potencializa a união.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje é um dia em que você
pode estar muito mais cansado,
indisposto e sem vitalidade. É
propício para o descanso e para
ações em família. Você está mais
fechado e isolado, além de in-
disposto a estar com pessoas
muito diferentes. Dia propício
para se conectar.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje você estará muito co-
nectado com as pessoas. Dia
muito agitado, que pode ser
produtivo, trazendo a resolução
de muitas coisas a partir do diá-
logo e da sua inteligência. As
pessoas trarão soluções, mas a
partir da sua iniciativa é que as
soluções chegarão.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

É um dia em que você pode fi-
car extremamente interessado
em realizar as coisas, mas é im-
portante não ficar apenas foca-
do no que é material. Tome cui-
dado com a ânsia de realizar, de
fazer, de mandar, além de com ri-
gidez e excesso de controle.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia que propicia laços de afe-
to, união e conexão com as pes-
soas. Você pode estar intuitivo, en-
tão pode aconselhar as pessoas à
sua volta de uma forma tranqui-
la e natural, chegando a conclu-
sões às quais as pessoas que es-
tão à sua volta não chegariam.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia de cooperação. Tome cui-
dado com a competição, a raiva
e o estresse. Você está sentindo
emoções muito intensas e o seu
dia pode ser meio caótico por
causa disso. É importante que
consiga manter o autocontrole,
o foco e o discernimento. É um
dia desafiador.



ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 202116 n Essência

Elysia Cardoso

O que é o Nordeste brasilei-
ro e suas representações?  Re-
flexões como essa são inevitá-
veis ao se ver o espetáculo da ar-
tista potiguar Juliana Linhares,
no palco do Teatro Unimed, em
São Paulo. Dando cores, movi-
mentos e contornos ao imagi-
nado docudrama cinematográ-
fico do seu álbum ‘Nordeste
Ficção’, a performance de Ju-
liana, plena, livre, intensa, foi re-
gistrada em câmeras de cinema
sob a direção de Johnny Mas-
saro e Maria Trika, com reali-
zação da Dueto Produções, e
pode ser vista em um show-fil-
me que estreia hoje (15), às
21h, com acesso gratuito, no site
do Teatro Unimed. 

O espetáculo, de uma bele-
za e alegria que enchem os
olhos e a alma, celebra o ser
nordestino, toda a sua intensi-
dade e diversidade, ao mesmo
tempo em que estimula a re-
flexão sobre os diversos signi-
ficados que podem ter esta pa-
lavra, como um poderoso pro-
cesso de desconstrução de cli-
chês. “Se o Nordeste é uma in-
venção, como cantou Belchior,
a arte segue sendo o meio para
desconstruir narrativas e criar
outros nordestes possíveis”,
afirma Marcus Preto, diretor
artístico do espetáculo. 

“Juliana tem uma maneira
muito potente de expressar
suas ideias. Entregue, aberta

ao novo, cria ficções (e fric-
ções) a partir de questiona-
mentos de Nordeste. No filme,
novas camadas de significados
complementam sua perfor-
mance explosiva”, explica o di-
retor Johnny Massaro. “Com
uma força intuitiva imensa, in-
cansável e certeira, Juliana é
como uma ponte para novas
maneiras de ver o Nordeste e
quem mora lá, uma ponte que
aproxima, provoca, transfor-
ma e encanta”, analisa Maria
Trika, que divide a direção
com Johnny.

Segundo Juliana Linhares,
a intenção é de que “as pes-
soas ampliem o olhar para a
região e para os seus habi-
tantes e entendam que tudo é
bem mais complexo do que se
pensa na maioria das vezes.

Existe uma ideia de Nordeste
mítica que foi construída ao
longo dos anos e que habita o
imaginário dos brasileiros”. 

O espetáculo acrescenta
ainda mais significado ao ál-
bum ‘Nordeste Ficção’, de for-
ma complementar, mais po-
tente, uma força intuitiva que
enfrenta as barreiras de um
conceito único. Cenários, ilu-
minação, maquiagem, enqua-
dramento, edição, fotografia,
repertório, tudo dá ainda mais
relevo às questões apresenta-
das pelo álbum, assim como o
figurino de Ronaldo Fraga, que
recentemente desenvolveu
uma coleção inspirada na cul-
tura do sertão do Cariri. “As
imagens têm muita força,
criam ilusões, desconstroem
ideias fixas. Queremos mostrar

o nordestino universal, mistu-
rado e conectado ao mundo.
Forte na delicadeza artística”,
complementa Juliana.

O show-filme será apre-
sentado em três partes, cada
uma com sua própria identi-
dade, com estreias sempre às
sextas-feiras. O filme comple-
to poderá ser visto no site do
Teatro Unimed até o dia 7 de
novembro, sempre com aces-
so gratuito. Criando ficções e
brincando com elas na ima-
gem e na música, o show-filme
apresenta um repertório plural
que, segundo Juliana, “vem
com uma sonoridade rica, que
bebe na raiz e se embriaga no
contemporâneo. Cada faixa vi-
rou um universo sonoro e que-
ríamos isso, várias identidades
juntas. Quero que o público

seja envolvido pela música ao
vivo e sinta vontade de estar de
novo ali na plateia, perto, can-
tando junto. Quero que sinta o
corpo quente, a vontade da
dança, do coro. E com isso eu
quero reforçar a importância
do nosso fazer, da nossa cul-
tura, da arte que vive tempos
tão desafiadores”. Juliana se
apresenta acompanhada por
Wanessa Dourado (violino e ra-
beca), Elísio Freitas (guitarra)
e Boka Reis (percussão). (Es-
pecial para O Hoje) 

SERVIÇO
Show - Filme - 'Nordeste Fic-
ção'
Quando: sexta-feira (15), às
21h
Onde:
(www.teatrounimed.com.br)

Juliana Linhares
convida Zeca
Baleiro e Josyara
no show-filme
'Nordeste Ficção'

Show-filme Nordeste Ficção, com Juliana Linhares, Zeca Baleiro e Josyara, pode ser visto gratuitamente no site do Teatro Unimed

ESTREIAS

Halloween Kills: O Terror Con-
tinua (Halloween Kills, 2021,
EUA). Duração: 1h6min. Dire-
ção: David Gordon Green. Elen-
co: Jamie Lee Curtis, Judy Greer,
Andi Matichak. Gênero: Terror.
Depois de quatro décadas se
preparando para enfrentar Mi-
chael Myers, Laurie Strode (Ja-
mie Lee Curtis) acredita que en-
fim venceu. Minutos depois de
deixar o assassino queimando,
Laurie vai direto para o hospi-
tal com ferimentos graves de
vida ou morte. Mas quando
Michael consegue escapar da
armadilha de Laurie, sua vin-
gança e desejo por um banho
de sangue continua. Enquanto
Laurie luta contra a dor, ela tem
que se preparar mais uma vez
para se defender de Michael e
consegue fazer toda a cidade
de Haddonfield se juntar para
lutar contra o monstro. Mu-
lheres se juntam e formam um
grupo de vigilantes que vão
atrás de Michael e acabá-lo de
uma vez por todas, garantindo
o retorno de um Halloween
tranquilo e paz na cidade. Ci-
nemark Flamboyant: 15h20,
18h10, 20h50. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h20, 15h45,
18h20, 20h55. Kinoplex Goiâ-
nia: 16h50, 19h10, 21h40. Ci-
neflix Aparecida: 17h, 19h20,
21h40. Cineflix Buriti: 16h,
19h15, 21h330.

O Último Duelo (The Last Duel,
2021, EUA). Duração: 2h33min.
Direção: Ridley Scott. Elenco:
Matt Damon, Adam Driver, Jo-
die Comer. Gênero: Drama, his-
tórico. O Último Duelo é uma
história sobre o duelo entre o
cavaleiro Jean de Carrouges e o
escudeiro Jaques Le Gris, acu-
sado de ter violado a esposa do
cavaleiro. A luta, estabelecida

pelo próprio rei da França, Car-
los VI, marca o grande drama
de vingança e crime do século
XIV, que tem a esperança de ser
resolvido somente após o com-
bate. Baseado no romance ho-
mônimo de Eric Jager. Cine-
mark Flamboyant: 13h45,
17h10, 20h30. Kinoplex Goiânia:
16h, 21h10. Cineflix Aparecida:
18h30, 21h30. 

Amarração do Amor (Amar-
ração do Amor, 2021, Brasil).
Duração: 1h31min. Direção:
Caroline Fioratti. Elenco: Sa-
mya Pascotto, Bruno Suzano,
Ary França. Gênero: Comédia.
Em Amarração do Amor, acom-
panhamos Lucas (Bruno Suza-
no) e Bebel (Samya Pascotto),
um casal apaixonado que de-
cide oficializar a união para
todos. Mal sabem eles que a
religião vai ser um ponto de
discórdia entre suas respecti-
vas famílias. Enquanto o pai da
noiva, Samuel (Ary França),
luta para fortalecer as tradi-

ções judaicas dentro de casa;
Regina (Cacau Protásio), mãe
de Lucas, se esforça para que
seu filho leve para sua futura
família as tradições da um-
banda. Cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 15h40, 20h50.
Kinoplex Goiânia: 14h10,
19h15. Cineflix Aparecida:
17h35, 19h25.

EM CARTAZ

Fátima – A História de um Mi-
lagre (Fatima, 2021, EUA). Dura-
ção: 1h53min. Direção: Marco
Pontecorvo. Elenco: Harvey Kei-
tel, Goran Visnjic, Sônia Braga.
Gênero: Drama, histórico. Em
Fátima – A História de um Mila-
gre, em meio a Primeira Guerra
Mundial, três crianças de Portu-
gal Jacinta, Francisco Marto e
Lucia de Jesus dos Santos teste-
munham seis visões da Virgem
Maria entre os meses de maio e
outubro de 1917. Após contar
para adultos céticos, a igreja ca-
tólica romana valida a visão das

crianças, transformando a cida-
de de Fátima um dos principais
lugares de peregrinação. Cine-
mark Passeio das Águas: 17h55,
18h. Kinoplex Goiânia: 14h20.
Cineflix Aparecida: 16h. Cineflix
Buriti: 16h10, 18h40.

007 - Sem Tempo Para Morrer
(No Time To Die, 2021, EUA). Du-
ração: 2h43min. Direção: Cary
Joji Fukunaga. ELenco: Daniel
Craig, Rami Malek, Léa Seydoux.
Gênero: Ação, suspense, espio-
nagem. Depois de sair do servi-
ço ativo da MI6, James Bond (Da-
niel Craig) vive tranquilamente
na Jamaica, mas como nem
tudo dura pouco, a vida do es-
pião 007 é agitada mais uma
vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright)
é um velho amigo da CIA que
procura o inglês para um pe-
queno favor de ajudá-lo em
uma missão secreta. O que era
pra ser apenas uma missão de
resgate de um grupo de cien-
tistas acaba sendo mais trai-
çoeira do que o esperado, le-

vando o agente inglês 007 ao
misterioso vilão, Safin (Rami
Malek), que utiliza de novas ar-
mas de tecnologia avançada e
extremamente perigosa. Cine-
mark Flamboyant: 14h, 17h35,
21h15. Cinemark Passeio das
Águas: 13h40, 17h45, 21h20.
Kinoplex Goiânia: 17h30, 20h45.
Cineflix Aparecida: 21h15. Ci-
neflix Buriti: 16h50, 20h10.

Ainbo - A Guerreira da Ama-
zônia (Ainbo, 2021, Brasil). Du-
ração: 1h24min. Direção: Ri-
chard Claus. Elenco: Lola Raie,
Bernardo De Paula, Thom
Hoffman. Gênero: Animação,
aventura, família. Ainbo nas-
ceu e foi criada na aldeia de
Candámo, na floresta Amazô-
nica. Um dia, ele descobre que
sua tribo está sendo ameaça-
da por outros seres humanos.
A garota enfrenta a missão
de reverter essa destruição e
extinguir a maldade dos Ya-
kuruna, a escuridão que habi-
ta o coração de pessoas ga-
nanciosas. Kinoplex Goiânia:
14h15. Cineflix Aparecida: 15h. 

Patrulha Canina: O Filme (Paw
Patrol: The Movie, 2021, EUA).
Duração: 1h26min. Direção: Cal
Brunker. Elenco: Iain Armitage,
Marsai Martin, Yara Shahidi.
Gênero: Animação, família,
aventura, comédia. Patrulha
Canina: O Filme é uma produ-
ção Nickelodeon e a Spin Mas-
ter em parceria com a Para-
mount Pictures. O longa acom-
panha um grupo de cães fa-
lantes que utilizam equipa-
mentos especializados para in-
vestigar e resolver crimes, evi-
tando desastres na pequena ci-
dade onde moram. Cinemark
Flamboyant: 13h25. Cinemark
Passeio das Águas: 13h10. Ki-
noplex Goiânia: 15h45. Cineflix
Aparecida: 14h. 

Depois de 4 décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode acredita que enfim venceu

tCINEMA

Pedro Pupo

Ressignificar da música



Augusto Sobrinho

Começaram, nesta quinta-
feira (14/10), as atividades
da Maratona Centelha. O pro-
jeto de mentoria foi criado
pela Escola do Futuro do Es-
tado de Goiás (EFG) para aju-
dar os participantes do Pro-
grama Centelha 2, que apoia
a geração de empreendi-
mentos inovadores. As aulas
acontecerão até o 25 de ou-
tubro, de maneira remota
por meio dos serviços tecno-
lógicos e ambientes de ino-
vação (Stais) da EFG.

Sem limites de vagas, os
m i c r o e m p r e e n d e d o r e s
aprenderão sobre empreen-
dedorismo inovador em uma
trilha de capacitação, treina-
mento e orientação de modo
a impactar o processo criati-
vo de design e modelagem
econômica de empreendi-
mentos e/ou projetos de base
tecnológica. Com isso, muitos
projetos inovadores serão ti-
rados do papel e passarão a
contribuir economicamente
com Produto Interno Bruto
(PIB) do Estado.

A mentoria está estrutu-
rada em quatro fases: trilha
de serviços criativos destina-
dos ao design e modelagem

de empreendimentos inova-
dores, coworking e ideação
de projetos de empreende-
dorismo, pré-incubação de
empreendimentos de base
tecnológica e prestação de
serviços tecnológicos para va-
lidação de produtos/servi-
ços/processos inovadores.

Lembrando que o prazo
para submissão das ideias ao
Centelha 2 começou no dia 15
de setembro e prossegue até
26 de outubro através do site
institucional do programa. A

Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás (FA-
PEG) vai selecionar receber
até R $60 mil cada para com-
partilhar custos e riscos a se-
rem assumidos pelos em-
preendedores para o desen-
volvimento do projeto.

De acordo com o Edital Nº
05/2021 Fapeg, serão apoiados
projetos inovadores nas se-
guintes temáticas: automa-
ção; big data; biotecnologia e
genética; blockchain; design;
eletroeletrônica; geoenge-

nharia; inteligência artificial
e machine learning; internet
das coisas (IoT); manufatura
avançada e robótica; mecâ-
nica e mecatrônica; nanotec-
nologia; química e novos ma-
teriais; realidade aumenta-
da; realidade virtual; segu-
rança, privacidade e dados;
tecnologia social; tecnologia
da informação (TI) e telecom.

O presidente da Fapeg,
Robson Vieira, ressalta a im-
portância do fomento como
estratégia de impulsionar o
ecossistema de inovação goia-
no: “Percebemos que não bas-
ta ter a ideia, é necessário se
dedicar ao projeto e estudar o
mercado, e o fomento público
vem como forma de capacitar
e financiar essas ideias ino-
vadoras, estimulando assim a
economia. O aporte público
fortalece o ecossistema, esti-
mula a comunidade a em-
preender, abre portas para
diferentes públicos e gera em-
prego e renda”, destaca.

Dicas
O mentor de carreira, con-

sultor de mercado e professor
de planejamento e marketing
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Goiás (PUC Goiás),
Cárbio Waqued, destaca que
empreender pode não ser tão
fácil e, por isso, deu quatro di-
cas para os jovens poderem co-
meçar a empreender. Ele res-
salta que são também áreas

que auxiliam no processo de
criar o próprio negócio.

Primeiro, “pesquise”. Buscar
conhecimento nas plataformas
digitais está cada dia mais fácil,
além de haver cursos bastante
acessíveis. Com o domínio da
informação, o jovem se mostra
útil para o público, sendo as-
sim, ele deve aprender sobre
as ferramentas disponíveis e
se profissionalizar.

Segundo, “é preciso enten-
der que o jovem tem que estar
visível nas redes sociais”. Elas
possuem recursos que contri-
buem no desenvolvimento das
habilidades e, principalmente,
no crescimento que o negócio
pode alcançar.

Terceiro, “saber que hoje o
mercado não é só orgânico, só
gratuito e só das coisas que
podem ser feitas e publicadas
para ter logo um reconheci-
mento, será necessário fazer
pequenos investimentos”. É
importante fazer uma pou-
pança para que possa usá-la
na área de atuação.

Quarto, “entender o po-
der de contar histórias”. O
storytelling é dar continui-
dade ao seguidor e trans-
mitir o conteúdo de forma
envolvente. Isso mostra
para o público o domínio
daquilo que o jovem deseja
passar e dá importância
para o produto ou serviço
que ele está oferecendo.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

A Maratona Cente-
lha será realizada
pela pela Escola do
Futuro do Estado
entre os dias 14 e
25 de outubro

Goianos recebem capacitação
sobre empreendedorismo 

A ação faz parte do
Programa Centelha
2, que apoia a
geração de novos
empreendimentos
no Estado








