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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à
noite.

s   30º C  
t  23º C

Há inflação em tudo que
vejo; cenário brasileiro
durante a pandemia

Luis OtaviO LeaL
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De olho no Senado,
Meirelles pode antecipar
desincompatibilização 
Xadrez 2

BC desmente o
ministro e mostra
economia anêmica
Econômica 4

Planos de saúde não
são obrigados a custear
fertilização in vitro
Jurídica 10

Queda de enerGia
adia partida do
Tigre na Série B
Pela 30ª rodada da Segundona, o
time comandado por Higo Ma-
galhães vencia o Brasil de Pelo-
tas, fora de casa, por 2 a 1, quan-
do uma "apagão" acabou inter-
rompendo o confronto.
Esportes 7

Dos 3 senadores,
só Kajuru vota
‘não’ ao ICMS
Com exceção de Jorge Kajuru (Po-
demos), a maioria dos senadores
goianos ainda não tem uma po-
sição definida sobre o projeto
aprovado na Câmara dos Depu-
tados que altera o cálculo do
ICMS dos combustíveis aprovado
pela Câmara dos Deputados.
Política 2

Extinção de afluentes do Rio
Araguaia vira caso de polícia 
Utilização de pivôs para irrigações da produ-
ção de soja, milho e áreas destinadas ao pasto
tem secado nascentes e afluentes do Rio Ara-
guaia. Dois afluentes do rio já se encontram

completamente secos em alguns pontos. O
rio do Peixe e o rio Javaés estão com leito in-
terrompido por conta da degradação que le-
vou a seca. Atualmente, é possível atravessá-

los a pé, com água abaixo da canela, a terra
tomou conta de grandes espaços, onde antes
percorria a água. Polícia Civil abriu inqué-
rito para investigar os crimes. Cidades 10

Jota Eurípedes

Motoristas ignoram espaço para motocicletas
Instaladas em outubro do ano passado e sem campanhas
educacionais por parte da prefeitura, as ‘motoboxs’, es-
paços exclusivos para motocicletas pintadas em alguns se-

máforos da Capital, são intuitivas para os motociclistas,
mas ainda são desrespeitadas por motoristas, especial-
mente no período noturno e horários de pico. Cidades 9

Roberto Naves
endurece e
médicos entram
em greve
Após assembleia, 250 médicos
de Anápolis suspenderam os
atendimentos eletivos. Insa-
tisfeitos com as condições de
trabalho, médicos paralisaram
atividades e alegam que não
houve tentativa de negocia-
ção por parte do prefeito do
município Roberto Naves.
Cidades 11

Governo tenta
ampliar acordo
Mercosul
O texto prevê a liberalização do co-
mércio de serviços e precisa ser
aprovado pelos parlamentares para
entrar em vigor. A meida foi envia-
da ao Congresso Nacional pelo pre-
sidente da República Jair Bolsonaro.
Política 6

Caiado perde
apoio de peso
na Assembleia
Apesar de uma base consolidade, o
governador perde um das principais
linhas de frente na defesa das me-
didas com a saída de Maycllyn Car-
reiro que devolveu o mandato para
o Júlio Pina de Senador Canedo. 
Política 5

Goiás vence
e dorme na 
terceira colocação 
Equipe esmeraldina vence CSA
em noite de Élvis que da duas as-
sistências na vitória por 3 a 1.
Com o resultado time goiano se-
gue no G-4 e distância de rivais di-
retos na tabela. Equipe alagoana
estaciona na Série B.
Esportes 8

A GoiásFomento está na liderança do ranking nacional de agências de fo-
mento e bancos de desenvolvimento em número de operações de crédito
garantidas pelo Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. Negócios 17

Crédito para empresas chega a R$ 70 mi
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Representantes dos estados mais populosos rei-
vindicam um novo critério de divisão das emendas de
bancadas estaduais. O assunto foi debatido na última
quinta-feira (14) em audiência pública na Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) conduzida pelo senador Izal-
ci Lucas (PSDB-SP).

Para 2022, o Projeto de Lei Orçamentária Anual
(PLOA) reservou aproximadamente R$ 5,7 bilhões para
esse tipo de emenda — cerca de R$ 212 milhões por es-
tado — e o critério de distribuição desses recursos, de
forma igualitária entre as
unidades da federação, de-
sagrada aos parlamentares
dos entes mais populosos. 

A iniciativa para a au-
diência partiu da deputada
federal Adriana Ventura
(Novo-SP). Ela considera o
atual critério injusto e su-
geriu que metade dos re-
cursos sejam repartidos de
forma proporcional à po-
pulação de cada estado e do
Distrito Federal.

— O que me move é uma
indignação e a busca de jus-
tiça. O objetivo não é tirar di-
nheiro de nenhum estado,
mas discutir os critérios. Existem outros meios que po-
dem ser adotados e não foram suficientemente debati-
dos. O papel da emenda de bancada tem sido desvirtuado.
Não é apenas uma questão de justiça ao cidadão de São
Paulo, Minas ou Bahia — argumentou ela. 

Também representante de São Paulo, o deputado fe-
deral Alexandre Leite (DEM-SP) alegou que há estados
com oito deputados federais e três senadores, ou seja, 11
parlamentares, que têm à disposição cerca de R$ 212 mi-
lhões. Já São Paulo, por exemplo, tem 73 parlamentares
para os mesmos R$ 212 milhões. (ABr)

Estados cobram
novo critério
para divisão
de emendas 
de bancada

Marcelo Mariano

Com exceção de Jorge Ka-
juru (Podemos), a maioria dos
senadores goianos ainda não
tem uma posição definida so-
bre o projeto aprovado na
Câmara dos Deputados que al-
tera o cálculo do ICMS dos
combustíveis.

O texto, que agora segue
para o Senado, prevê a co-
brança do ICMS com base no
valor médio do litro do com-
bustível nos últimos dois anos.
Hoje, o cálculo vale para os úl-
timos 15 dias.

Na prática, isso significa
que, em 2022, um ano elei-
toral, o preço dos combustí-
veis sofrerá uma queda por-
que será levado em conta
para a cobrança um período
anterior à pandemia de Co-
vid-19, mas, a partir de 2023,
voltará a subir.

“É uma medida populista”,
disse Kajuru ao jornal O Hoje.
Segundo ele, o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) “não
quer assumir a culpa”. “Só ele
tem condições de resolver essa
barbaridade.”

De fato, não houve altera-

ções recentes nos ICMS, e o
atual preço elevado dos com-
bustíveis se dá principalmente
em razão do dólar alto.

Kajuru conta que, no Se-
nado, existe “uma divisão cla-
ra”. Contudo, na sua avalia-
ção, tende a prevalecer a re-
jeição ao projeto. “Ainda não
houve uma reunião oficial da

bancada do Podemos para
discutir o assunto, mas o par-
tido dá liberdade para agir, e
eu votarei contra.”

Luiz Carlos do Carmo
(MDB) afirmou que ainda
“não estudou” o projeto e
deve definir sua posição na
semana que vem. Porém,
para o senador, “tem que re-
solver” a situação dos com-
bustíveis “em definitivo” e
não apenas por um ano.

Procurado por meio de sua
assessoria, Vanderlan Cardoso
(PSD) não se pronunciou até o
fechamento desta reportagem.

Rivalidade entre
Senado e Câmara

O projeto escancara uma
crescente rivalidade entre a
Câmara dos Deputados e o Se-
nado, mais especificamente
entre os presidentes das duas
Casas, respectivamente Arthur
Lira (Progressistas) e Rodrigo

Pacheco (DEM/União Brasil).
Há um sentimento de que,

do ponto de vista governista, a
Câmara concentra projetos
mais favoráveis a Bolsonaro,
enquanto o Senado fica com os
mais negativos.

Vale lembrar que Pacheco
é pré-candidato a presidente
pela chamada terceira via,
ou seja, uma corrente políti-
ca contrária tanto a Jair Bol-
sonaro quanto ao ex-presi-
dente Lula (PT).

Governadores
pressionam 

Como o ICMS é um imposto
estadual, vários governadores,
como os de Rio Grande do Sul,
Maranhão e Distrito Federal, já
começaram a se articular jun-
to aos senadores para evitar
uma perda de arrecadação.

Em Goiás, o estado pode
perder anualmente R$ 1,43 bi-
lhão, segundo cálculo da  Fe-

deração Brasileira de Associa-
ções de Fiscais de Tributos Es-
taduais (Febrafite). Municípios,
que recebem repasse, também
serão prejudicados.

Pré-candidato ao Senado,
Henrique Meirelles (PSD) se
manifestou em suas redes so-
ciais. De acordo com ele, “os
senadores precisam rever o
projeto”, que cria “uma falsa
lógica nessa conta”, dimi-
nuindo a responsabilidade do
governo federal e aumentan-
do a dos estados.

Nesse ponto, o discurso
de Meirelles está mais ali-
nhado ao do governador Ro-
naldo Caiado (DEM/União
Brasil) do que ao do prefeito
de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (sem par-
tido), provavelmente os dois
principais cabeças de chapa
nas eleições de 2022.

Recentemente, aliás, o ICMS
dos combustíveis foi tema de
embates entre Caiado, que não
pretende reduzir o imposto
sob a alegação de que não sur-
tiria efeito, e Mendanha.

Na Câmara dos Deputados,
o projeto foi aprovado por 392
parlamentares. Houve 71 votos
contrários e duas abstenções.

Dos 17 deputados federais
goianos, apenas Delegado Wal-
dir (PSL/União Brasil) votou
contra. Todos os outros 16, o
que inclui parlamentares tan-
to da base caiadista quanto da
oposição ao governador, fo-
ram favoráveis ao projeto. (Es-
pecial para O Hoje)

Projeto que
estabelece novo
cálculo aprovado
pela Câmara segue
para o Senado

De olho no Senado, Meirelles pode
antecipar desincompatibilização 

Determinado a articular sua candidatura ao Se-
nado, o secretário da Fazenda do Governo de João
Doria (PSDB-SP), Henrique Meirelles (PSD) não
deve esperar o prazo de seis meses antes da elei-
ção, ou seja, março de 2022, para se desincompa-
tibilização do cargo. Meirelles recebeu carta bran-
ca do presidente do partido em
Goiás, Vilmar Rocha, para
buscar vaga na chapa go-
vernista. Mas também não
descarta compor com o
prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Menda-
nha (sem partido). As con-
versações com o emedebis-
ta se dão com a en-
trada do PP na jo-
gada, tanto que o
presidente da si-
gla, Alexandre Bal-
dy, vai deixar a Secreta-
ria de Transportes Metro-
politanos de São Paulo, de
olho na vaga ao Senado. 

Na Justiça 
Argumentando ter aberto canal de diálogo

com médicos da rede municipal de saúde de Aná-
polis, o prefeito Roberto Naves (PP) diz que vai to-
mar as medidas cabíveis para impedir a parali-
sação dos profissionais, garantindo o direito do ci-
dadão de ser assistido.  

Teto ampliado 
Por meio de proposta de emenda constitucional,

o deputado Delegado Eduardo Prado (DC) defende
isenção de desconto previdenciário de aposentados
e pensionistas que têm salário abaixo de R$ 6,43 mil.
O percentual é de 14,25%. 

Greve  
Depois que a direção da Petrobras defendeu a po-

lítica de preços de combustíveis, que vêm aumento
toda semana, entidades representativas de cami-
nhoneiros, inclusive a de Goiás, já falam em parali-
sação. Assunto é pauta de reunião de hoje. 

Defesa do MP 
Ao opinar sobre a chamada PEC da

Vingança, que amplia o número de par-
lamentares no Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, o vice-governador Lin-
coln Tejota (Cidadania) diz que a pro-
posta fere o interesse público e o exer-
cício da competência do MP. 

Pelo Brasil 
Sobre o fato de o nome do governa-

dor Ronaldo Caiado ter sido cogitado
para a disputa presidencial, o ex-mi-
nistro da Saúde, Henrique Mandetta,
também cotado, disse que faria para
campanha para o governador a pé pelo
Brasil. Mas ponderou que ele tem com-
promisso com Goiás. 

Concurso  
Já passou pelo crivo da CCJ da Alego

projeto do líder do Governo na Alego,
Bruno Peixoto (MDB), que autoriza o Es-
tado a convocar, nomear e dar posse a
aprovados em concurso público da Po-
lícia Penal de Goiás. 

Ação social 
Se depender do deputado Thiago Al-

bernaz (SD), 10%, no mínimo, do valor
das emendas individuais ao orçamento
do Estado serão destinados para orga-
nizações sociais, não governamentais e
sociais, e da sociedade civil. 

Recurso 
Os prefeitos que se sentiram prejudi-

cados com a repartição provisória de re-
cursos do Coíndice de 2022, têm até o dia
3 de novembro para recorrer da divisão,
como avisa a Secretaria da Economia. 

2 A exemplo da Câmara de Goiâ-
nia, os vereadores de Aparecida de
Goiânia vão antecipar a eleição da
mesa diretora, cujo mandato só ter-
mina no fim de 2022. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Dos três senadores goianos, só
Kajuru diz não ao corte no ICMS 

Dos três senadores goianos,
só Jorge Kajuru (Podemos)
se manifestou: “É uma
medida populista” e vota
contra o aumento.
Vanderlan Cardoso (PSD)
não respondeu os contatos e
Luiz do Carmo (MDB) disse
que não viu o projeto 

Deputada federal

Adriana Ventura

(Novo-SP) considera o

atual critério injusto

e sugeriu que metade

dos recursos sejam

repartidos de forma

proporcional
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Há inflação em 
tudo que vejo

Diego Amaral

Um bom professor representa tanto na vida
de uma pessoa, que em regra seus ensinamentos
perpetuam nas lembranças daquele(a) que os re-
ceberam, trazendo ao aluno paz e confiança para
executar o que aprendeu.

Existe um ditado popular que diz que a úni-
ca coisa que não pode ser tirada de alguém é o
conhecimento. Se analisarmos bem as entreli-
nhas desse ditado perceberemos que o conhe-
cimento é uma das coisas mais valiosas que uma
pessoa pode ter, entretanto, só pode ser viabi-
lizado se ensinado por alguém. E esse alguém,
que transfere conhecimento, informações, know
how, carisma, empatia e solidariedade, é o Pro-
fessor. Sim, Professor com P maiúsculo, para des-
tacar o tamanho e a importância deste profis-
sional, que é subdimensionado em relação ao ta-
manho social que deveria ter.

São esses profissionais que, muitas vezes, aca-
bam extrapolando suas funções e passam a fazer
parte da criação de crianças e adolescentes, con-
tribuindo significativamente com a formação des-
ses jovens, somando assim para que determinada

criança ou adolescente possa quebrar paradigmas
estruturais e familiares, e assim representar uma
evolução espiritual, social e intelectual em relação
aos seus antecedentes. Professor é inspiração, é sa-
tisfação, é evolução e também realização.

Que o dia 15 de outubro seja significativo o su-
ficiente, não apenas para que as pessoas possam
fazer postagens parabenizando os professores em
suas redes sociais, mas que também possa ins-
pirar a reflexão de todos em relação à impor-
tância desta atividade, dedicada com tanto amor
e carinho por tantos, mas que nem sempre tem
o seu valor reconhecido.

Lembre-se: não existe o médico, o engenheiro, o
arquiteto e o advogado se não existir o professor. A
educação é o futuro da
sociedade e é ela que
pode fazer com que
mudemos tudo aquilo
de errado que vivemos
no presente. O profes-
sor é a peça funda-
mental para o funcio-
namento bem sucedi-
do desta educação.

Luis Otavio Leal

A música “Flores”, dos Titãs, fala que “há flo-
res por todos os lados, há flores em tudo que eu
vejo”. Bom para os Titãs porque, no mundo dos
banqueiros centrais, as únicas coisas vistas são
pressões inflacionárias por todos os lados. 

Afora todas as perdas humanas, a doença
trouxe uma desorganização nas cadeias produti-
vas que parece longe de acabar. Na verdade, as coi-
sas parecem que estão se somando em vez de se
subtraindo. Um exemplo mais direto é a questão
da variante Delta, que pegou de forma mais forte
os países do Sudeste Asiático que passaram rela-
tivamente imunes à primeira onda, como a Malásia
e o Vietnã. Isso poderia ser apenas um problema
de saúde pública local, mas o mundo descobriu que
boa parte das peças para o setor automobilístico
ao redor do mundo vem do primeiro e que um pe-
daço relevante das confecções de grandes ca-
deias mundiais do último. Não por coincidência,
a Nike solicitou ao governo americano o envio de
vacinas para o Vietnã como forma da produção lo-
cal retomar mais rápido. 

Outro impacto relevante que estamos vendo a
partir da disseminação da Covid-19 vem da China.
Com sua política de tolerância zero com a doença,
cada vez que um novo caso é descoberto, temos
uma região fechada, onde, além de fábricas, ob-
servamos também portos importantes, como o de
Ningbo-Zhoushan, o terceiro maior em movi-
mentação de contêineres no mundo, que ficou fe-
chado durante duas semanas em agosto. Dessa for-
ma, mais do que apenas um problema de falta de
matéria-prima devido às paralisações na produção,
temos um verdadeiro pesadelo logístico, com fal-
ta de contêineres para transportar os produtos e
filas nos portos para atracar os navios. 

As medidas sanitárias de distanciamento
social, para evitar contaminação, agravam ain-
da mais o problema, uma vez que tornam os pro-
cedimentos de embarque e desembarque mais
demorados do que o normal. Os resultados dis-
so são atrasos nas entregas e encarecimento, não
só das matérias-primas, mas também dos trans-
portes das mercadorias. O frete marítimo entre
os portos chineses e a Califórnia triplicou de pre-
ço desde o início do ano. Ou seja, se quando pen-
samos em impactos da variante Delta sobre a
economia, pensamos em desaceleração econô-
mica, devemos estender o nosso horizonte para
mais inflação também.

Mantendo o foco nos impactos da Covid-19 na
inflação, chegamos ao gás natural. Item espe-
cialmente importante para a alta de preços na
Europa, pode se tornar um problema mundial
por ser a matéria-prima básica para a fabrica-
ção dos fertilizantes.

As paralisações devido à pandemia, em con-
junto com um aumento da demanda, devido tan-
to à retomada mais rápida da economia do que a
esperada, quanto às mudanças climáticas, fizeram
o preço do gás natural subir 290% nos últimos seis
meses. Pensando na Europa em particular, o
grande aumento da demanda costuma ocorrer no
inverno, devido ao aumento do consumo de cale-
fação. O problema é que, nos últimos anos, o ve-
rão também tem sido inclemente, com as ondas de
calor aumentando a utilização do ar-condiciona-
do. Além disso, temos a transição para a economia
verde, o que tem elevado mais ainda a demanda
estrutural por gás natural, à medida que a matriz
energética se afasta das usinas a carvão na pro-

dução de energia elétrica e se aproxima daquelas
abastecida por essa commodity. 

Pelo lado da oferta, além dos problemas com
a Covid-19, temos uma questão geopolítica rela-
cionada à Rússia. Em meio à escassez generalizada
do produto, os russos iniciaram a manutenção do
principal gasoduto, o Nord Stream 1, que leva o
gás dos campos do Mar do Norte para a Europa,
como forma de pressionar os países europeus a
certificar o Nord Stream 2, a grande aposta eco-
nômica de Vladimir Putin. O fato é que o gás na-
tural vem sendo o maior fator de pressão sobre
a inflação na Zona do Euro. Entretanto, esse é ape-
nas o impacto direto do aumento do preço desta
commodity. Como supracitado, ela também é
matéria-prima básica para a produção de ferti-
lizantes, que já subiram mais de 100% entre ja-
neiro e agosto de 2021. Os agricultores ao redor
do mundo estão diante do seguinte dilema: usam
a quantidade normal de fertilizantes para man-
ter a produtividade constante, mas veem o cus-
to de produção subir, ou reduzem a utilização des-
te insumo e mantém os gastos contidos, mas ao
preço de uma menor produtividade da colheita,
reduzindo, portanto, a oferta do produto. Qual-
quer que seja a decisão tomada, o resultado final
será mais pressão sobre os preços dos alimentos. 

Bem, por aqui não temos mais dúvida da pe-
renidade da inflação. Obviamente que o IPCA ro-
dando acima de 10% no acumulado em 12 meses
ajuda nessa clarividência. Entretanto, se já re-
conhecemos o perigo, ainda não temos certeza de
que as armas empregadas até agora serão sufi-
cientes para afastá-lo. Nesse ponto, a Ata da úl-
tima reunião do COPOM e o Relatório Trimestral
de Inflação (RTI), se não ajudaram a reduzir essa
dúvida, pelo menos indicaram qual a estratégia
que o Banco Central do Brasil (BCB) pretende uti-
lizar para resolver o problema. Se vai conseguir
ou não, vamos saber depois.

Há choques de oferta por todos os lados em vá-
rias partes do mundo, o que faz com que a inflação
seja um fenômeno mundial. Os países emergentes,
como o Brasil, que têm menos espaço para ficar em
uma discussão filosófica se ela é temporária ou per-
manente, já estão se movendo para combatê-la.
Mas, mesmo entre os países centrais, parece que a
“ficha começou a cair” e já vemos movimentações
importantes para a retirada dos estímulos mone-
tários dados durante a pandemia. Isso é particu-
larmente verdade no caso dos EUA, que deverão co-
meçar a reduzir as compras de ativos até o final do
ano. A principal consequência dessa movimenta-
ção do BC americano já está sendo vista nos mer-
cados internacionais: o fortalecimento do dólar. Ou
seja, um pedaço da perda de valor da moeda bra-
sileira está ligado menos às nossas idiossincrasias
e mais a um movimento global. Entretanto, quan-
to menos estivermos preparados para enfrentar
esse vento de proa, maior vai ser a desvalorização
do real, maior o trabalho que o BCB terá para tra-
zer a inflação para a meta e, consequentemente,
pior o crescimento es-
perado para o Brasil.
Portanto, urge fazer
o dever de casa e re-
solver as pendências
fiscais para 2022 o
mais rápido possível,
sempre lembrando
que “bom, bonito e
barato” só em propa-
ganda enganosa.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO
Luis Otavio Leal é econo-
mista-chefe do Banco Alfa

Diego Amaral, advogado e
professor

Esperança
Com a vacinação no Brasil e em nosso estado, po-

demos ter um pouco mais de esperança com rela-
ção ao futuro e quem sabe, com o final da pande-
mia. Mais de 565 mil pessoas já perderam a vida
aqui no Brasil para a Covid-19 e tantas outras pes-
soas seguem sem consciência, se aglomerando ou
desacreditando da letalidade da doença. Em nosso
círculo social, não é difícil ter um parente ou co-
nhecido que tenha falecido em decorrência da doen-
ça. A vacina é importante, mas as autoridades pre-
cisam estar mais engajadas no combate à Covid-
19 e aplicar medidas mais rígidas de segurança e
de controle da pandemia.

Luan Modesto 
Goiandira

Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de pes-

soas desabrigadas, em situação de rua em Goiâ-
nia. Saber que o Estado não faz sua parte e que
nós, como comunidade, deveríamos fazer mais.
Principalmente no momento que vivemos hoje,
é importante que o governo pense em medidas
urgentes para proporcionar moradia para essas
pessoas, já que esse é um dos principais direitos
garantido na constituição.

Francisco Fernandes
Goiânia

{
Estar no Comitê do 

Rio dos Bois, significa

para Trindade ter voz

para falar das suas

águas numa instância

maior, participar 

da discussão e da

elaboração de projetos

de lei estaduais que

podem ajudar na

proteção dos nossos

recursos hídricos”

O município de Trindade agora tem
um assento no Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio dos Bois. A prefei-
tura foi convidada pela Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad) por
conta de decisões ambientais do
prefeito Marden Júnior, especial-
mente na edição de decreto de risco
de emergência hídrica e depois de-
creto de emergência hídrica.

O Professor venceu!

@jornalohoje
“Foi uma excelente arrecadação, acho que
nem o Governador esperava que o valor seria
quase o dobro”, comentou o internauta sobre
a venda da Celg t que arrecadou R$ 1.9 bi-
lhão para o estado.

Daniel Borges

@ohoje
eu tenho pena é das milhares de pessoas
que morreram em decorrência do descaso e
das pessoas que estão em situações de in-
segurança alimentar. Pra esse ser aí, só há
uma solução: prisão.

Sabrina Serra

@jornalohoje
a Nintendo fez uma transmissão virtual
nesta sexta com informações inéditas sobre
o que vem por aí no jogo 'animal Crossing:
New Horizons', um dos mais vendidos do
Nintendo switch. a expansão Happy Home
Paradise vai adicionar um novo arquipélago
ao jogo e chega em 5 de novembro.
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O ministro dos mercados e paraísos fiscais
mente dia sim e outro também. Como se sabe,
mentiras em geral têm vida curta, dito que
o desgoverno de Brasília tenta desbancar a
todo custo. Pois as mentiras mentidas pelo se-
nhor ministro mal conseguiram atravessar
a Esplanada dos Ministérios, na capital fe-
deral, e esbarraram no prédio do Banco
Central (BC), logo ali pertinho, no comecinho
da Asa Sul. Em seu desvario diário, Paulo
Guedes tenta convencer corações e mentes
da Faria Lima e, agora, de Wall Street que o
Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil nave-
ga num mar de tranquilidade. Mais do que
isto, vem crescendo mais e em velocidade
mais acentuada do que todo o resto do mun-
do, a despeito de tudo e todos que “jogam con-
tra” o ministro e sua turma.

Na sexta-feira, o BC divulgou a edição
mais recente de seu Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br), que
pretende antecipar o comportamento da
atividade econômica como um todo com
base em uma série de indicadores já co-
nhecidos (dados da produção industrial,
das vendas no varejo, do setor de servi-
ços, exportações, importações, mercado
de trabalho e outros). Em geral, segundo
a equipe técnica do BC, o IBC-Br costuma
apresentar o que os economistas cha-
mam de “aderência” em relação ao com-
portamento efetivamente verificado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE) para o conjunto da
economia. Mais claramente, na versão
da autoridade monetária, os dois indi-
cadores – IBC-Br e o PIB real – tendem
a caminhar na mesma direção no médio
prazo, embora nem sempre com a mes-
ma intensidade.

O indicador do BC, contrariando o mi-
nistro, sugere que a economia parou de mo-

ver desde abril e chegou a recuar 1,4% entre
fevereiro e agosto deste ano, na série dessa-
zonalizada (quer dizer, expurgada de fatores
típicos de cada período do ano e que pode-
riam distorcer a comparação mês a mês). Na
saída de julho para agosto, sempre levando
em consideração os dados consolidados pela
autoridade monetária, o IBC-Br recuou 0,15%
– parece modesto, mas sugere um padrão de
reduzida capacidade de reação. Na compa-
ração com fevereiro do ano passado, antes da
pandemia, o indicador do BC para a atividade
econômica sugere uma estagnação virtual,
com leve recuo de 0,19%. Mas, como a eco-
nomia foi literalmente achatada nos meses
seguintes, as comparações com o ano passado
continuam a mostrar o que parece ser uma
recuperação vigorosa, o suficiente para o mi-
nistro sediado nas Ilhas Virgens Britânicas ati-
çar sua sanha delirante, recorrendo a dados
reais para manipular a realidade.

Baixo dinamismo
Comparado a agosto do ano passado, o

IBC-Br apresentou elevação de 4,74% e acu-
mulou no ano alta de 6,41%. Mas, mesmo nes-
se tipo de comparação, o indicador mostra
evidente desaceleração. Em maio, junho e ju-
lho, sempre em relação a meses idênticos de
2020, o indicador havia apresentado varia-
ções de 14,05%, 8,45% e de 5,44% respecti-
vamente. Numa obviedade ululante, o de-
saquecimento está diretamente relacionado
à “despiora” da atividade nos meses seguin-
tes ao início da pandemia, quando as medi-
das mais duras de distanciamento social co-
meçaram a ser afrouxadas. Isso mostra, sob
certo aspecto, que a tal retomada não tem
tido fôlego nem sugere que terá a duração ne-
cessária para que a economia consiga rom-
per o círculo de baixo dinamismo observa-
do desde o final da recessão de 2014/16.

2 Num balanço mais geral
sobre o nível da atividade, o
Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial
(Iedi)avalia que os “sinais de
enfraquecimento” são “cada
vez mais evidentes, já que
as bases de comparação não
estão mais tão deprimidas”,
o que reforça as observa-
ções feitas neste espaço. Os
números iniciais deste se-
gundo semestre permitem
observar uma economia
ainda em frangalhos e com
dificuldades nítidas para
voltar a crescer na intensi-
dade necessária para per-
mitir uma retomada mais
firme do emprego, com re-
dução mais acelerada do
desemprego, o que traria
impactos relevantes para a
renda e a demanda de for-
ma mais ampla.
2 Dois entre os três gran-
des setores econômicos, re-
força o instituto, “ficaram no
vermelho em agosto”, ca-
bendo ao comércio “a maior
perda” e à indústria “a pior
trajetória”. No seu conceito
mais amplo, incluindo con-

cessionárias de motos e veí-
culos, lojas de autopeças e de
materiais de construção,
como já registrado aqui, as
vendas do varejo caíram
2,5% em agosto frente a ju-
lho, enquanto a produção in-
dustrial recuou 0,7% na
mesma comparação. Em oito
meses, desde janeiro deste
ano, a indústria registrou
seis meses de perda, o que
dá uma dimensão do tama-
nho do problema.
2 Mesmo em comparação
com o ano passado, tanto as
vendas quanto a produção
industrial “não conseguiram
crescer”. Para o Iedi, “além
do elevado desemprego e
das incertezas ainda pre-
sentes – muitas com origem
na esfera política –, contri-
buem para este quadro a
persistente elevação da in-
flação (preço de commodi-
ties, câmbio, crise hídrica
etc.) e os desequilíbrios nas
cadeias produtivas. A con-
vergência de trajetórias da
indústria e comércio pode
não ser casual, já que o va-
rejo é um importante canal

de escoamento da produção
industrial”.
2 Ainda no comércio,
onde os maus resultados
foram registrados por 70,0%
dos ramos varejistas, o Iedi
identifica “dois padrões ad-
versos”. Num primeiro eixo,
o instituto inclui os setores
que têm experimentado es-
tabilidade, quer dizer, com
taxas muito próximas de
zero – supermercados, ali-
mentos, bebidas e fumo;
veículos e autopeças; pro-
dutos farmacêuticos e de
perfumaria.
2 No segundo grupo, estão
os segmentos que passaram
a apresentar quedas suces-
sivas, “após um período de
resultados erráticos” – ma-
terial de construção; com-
bustíveis e lubrificantes;
equipamentos de escritório,
informática e comunicação;
móveis e eletrodomésticos;
livros, jornais e papelaria.Na
indústria, prossegue o Iedi,
as perdas têm sido espa-
lhadas, atingindo 58% dos
ramos industriais e 47%
dos Estados.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

BC desmente o ministro e
mostra economia anêmica

O governo federal publicou o Decreto 10.833, de 7 de
outubro de 2021, que simplifica os processos de pesquisa,
análise e registro comercial de defensivos agrícolas para
uso no Brasil. Segundo nota publicada pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a al-
teração nas leis que regem o uso de agrotóxicos no país
visa a modernizar os processos referentes ao uso de de-
fensivos agrícolas nas plantações brasileiras, que são ori-
ginalmente dispostos na Lei 7.802 de 1989.

Apesar de tornar mais rápida e menos burocrática a
análise de novos produtos, a legislação também endu-
rece a fiscalização e punição às más práticas na agri-
cultura nacional e o uso de substâncias não reguladas
em lavouras e plantações. O novo decreto inclui aditivos
próprios para cultivos certificados como orgânicos,
além de facilitar a produção de agrotóxicos genéricos -
aqueles que usam princípios ativos idênticos aos pa-
tenteados por laboratórios.

Pesquisas, estudos e levantamentos na área de defen-
sivos agrícolas serão facilitados com a nova lei. Segundo
a pasta, análises com substâncias e ingredientes ativos que
já foram aprovados pelos órgãos reguladores do setor - Mi-
nistério da Agricultura, Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - poderão ser
viabilizados sem necessidade de uma licença especial tem-
porária que era exigida antes do decreto.

“As novas regras facilitam as atividades de pesquisa
e experimentação com ingredientes ativos já registrados,
realizadas por empresa ou entidade de ensino, extensão
e pesquisa ou por entidade credenciada”, informa o
Mapa. Apenas pesquisas em ambientes hídricos ou flo-
restas nativas mantêm a exigência.

“A entrega de documentos e estudos ficará concen-
trada no órgão competente para a análise, sem a possi-
bilidade de duplicidade. O Ministério da Agricultura faz
a análise agronômica, o Ibama faz a análise ambiental
e a Anvisa, a análise toxicológica. A excelência e a ro-
bustez do sistema de registro [de agrotóxicos] brasilei-
ro permanecem inalteradas”, afirmou o coordenador-
geral de Agrotóxicos e Afins do Ministério da Agricultura,
Bruno Cavalheiro Breitenbach.

Sobre a quantidade de novos defensivos agrícolas que
poderão entrar em circulação, Breitenbach afirmou que
ainda não é possível prever, já que o novo processo per-
mite que um único número de registro de defensivo agrí-
cola abarque uma linha de produtos comerciais - mu-
dança avaliada como “evolução no processo”.

O coordenador-geral do ministério lembrou que o Bra-
sil tem o código regulatório de agrotóxicos mais avan-
çado da América Latina, no mesmo patamar, segundo
ele, de legislações equivalentes em países desenvolvidos,
como os Estados Unidos e a União Europeia. O novo tex-
to desburocratiza a produção nacional de defensivos ex-
clusivamente para exportação.

Com a publicação, não apenas novos produtos para
lavouras convencionais poderão ser disponibilizados no
mercado, mas também defensivos fitossanitários para
plantações com certificação orgânica. “A nova alteração
permitirá que outros produtos, de base biológica, pos-
sam - se aprovados - ser permitidos para uso em orgâ-
nicos”, afirmou Breitenbach.

Capacitação para uso
O texto do decreto prevê ainda a criação de um regis-

tro de aptidão para aplicadores de agrotóxicos e cursos de
capacitação para funcionários do setor. Sobre o uso de de-
fensivos ilegais e não regulamentados no Brasil, o coor-
denador-geral do Mapa afirmou que a nova legislação pre-
vê, além de medidas educativas e de conscientização, for-
mas mais onerosas de punição para infratores. “A altera-
ção vai permitir que a fiscalização se torne mais rigorosa
e mais punitiva. Dessa maneira, esperamos intensificar o
combate ao comércio ilegal de agrotóxicos e punir o uso
incorreto desses produtos, tornando a agricultura brasileira
mais sustentável e ainda mais segura”.

O novo decreto mantém a exigência de registros pú-
blicos para novos agrotóxicos. A mudança é o meio de
publicação. Os novos produtos deixam de ser listados no
Diário Oficial da União e passam a integrar o Sistema de
Informações Sobre Agrotóxicos (SIA), que fica respon-
sável por divulgar mudanças no setor. (ABr)

Decreto deve simplificar registro de produtos

Pandemia elevou dívida de países
emergentes, diz Banco Mundial
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Novas regras
para registro
de defensivos
agrícolas são
publicadas

O esforço financeiro feito
por países em situação de “bai-
xo rendimento” para a adoção
de medidas de combate à pan-
demia, resultou em um au-
mento de 12% da dívida desses
países no ano passado, fazendo
com que o total devido atin-
gisse a marca recorde de US$
860 bilhões, disse o presidente
do Banco Mundial, David Mal-
pass, durante a abertura da

reunião anual do banco.
Segundo Malpass, muitos

dos países afetados já estavam
vulneráveis antes mesmo de
a pandemia iniciar, em fun-
ção da alta dívida pública e da
desaceleração do crescimen-
to econômico.

Malpass reiterou que a mis-
são do banco é a de reduzir a
pobreza e aumentar a prospe-
ridade, levando em considera-

ção o uso de energia limpa e o
acesso da população de países
emergentes à energia gerada.

Ele destacou as ações do
banco visando a obtenção de
doses de vacinas. “Duas sema-
nas atrás, 250 milhões de vaci-
nas ajudaram a salvar vidas,
por meio de [contratos envol-
vendo] o Banco Mundial, vi-
sando financiar a solução de
problemas”, disse. (ABr)

DÍVIDA PÚBLICA



Felipe Cardoso

O deputado estadual Maycl-
lyn Carreiro (PRTB) se despe-
diu da Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) durante o úl-
timo encontro do grupo de
parlamentares na última quin-
ta-feira (14/10). O político, que
foi empossado em junho des-
te ano em substituição a Julio
Pina (PRTB), tende a deixar
uma espécie de ‘bucaro’ na
base do governo que, apesar
de ampla, conta com defesa
aguerrida restrita à alguns
poucos nomes. 

Embora jovem, Carreiro se
colocou em pé de igualdade em
discussões importantes junto
aos colegas de Parlamento
mais experientes. Vale lem-
brar que o político chegou a ser
tratado, por reiteradas vezes,
como o novo vice-líder da base
do governo Ronaldo Caiado
(DEM) na Casa de Leis.

Isso porquê, assim como o
líder, Bruno Peixoto (MDB),
Maycllyn não hesitava em
usar a tribuna todas as vezes
em que o governo era atacado
pelo grupo de oposição. No
passado, assim era visto o de-
putado Amauri Ribeiro (Pa-
triota) que hoje tem se mos-
trado um pouco mais tímido
no que diz respeito a esse pa-
pel no Legislativo.

Presente na esmagadora
maioria dos encontros, Maycl-
lyn aproveitou sua passagem
pela Alego para reiterar não
apenas o apoio, mas, sobretu-
do, a confiança na gestão Caia-
do. Em episódio recente, Car-
reiro destacou sua satisfação
em testemunhar o anúncio do
governador em relação à ha-
bilitação de novos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) em Morrinhos — base
eleitoral do político.

Apesar de representar a
mesma região que o deputado
Francisco Oliveira (PSDB), não
mediu esforços para, sempre
que possível, destacar os 'pre-
juízos' deixados pela gestão tu-
cana encabeçada pelo ex-go-
vernador Marconi Perillo

(PSDB) que tinha, à época,
Francisco como líder na Alego.
Ao falar sobre as UTIs em
Morrinhos, Maycllyn reiterou
que Caiado tem cumprido sua
promessa de campanha, que é
"levar Saúde aos quatro can-
tos do estado".

Na hora do adeus
A atuação do parlamen-

tar foi encerrada com elogios
de diversos colegas durante o
encontro da última quinta.
Dentre eles, inclusive, por
parte de um de seus princi-
pais adversários nos embates
políticos na Casa, o deputado
Major Araújo (PSL). “Foi uma
passagem curta, mas uma
passagem brilhante. Tenho
certeza que o senhor é um po-

lítico promissor”, disse.
Aplausos também vieram,

inclusive, da presidência, lide-
rada, na ocasião, pelo deputado
Humberto Aidar (MDB). “Que-
ro que o senhor leve daqui a
melhor impressão, nosso abra-
ço e amizade. Pelo pouco que
convivemos aqui, através de
seu desempenho como depu-
tado, tanto em plenário quanto
na tribuna, deixo a minha tor-
cida para que esteja de volta no
próximo mandato. O senhor
engrandeceu o debate, engran-
deceu essa Legislatura. Foi um
prazer enorme tê-lo aqui”.

Ao se despedir dos colegas e
repassar o mandato, o parla-
mentar disparou: “É um mo-
mento de gratidão e sentimen-
to de dever cumprido. Sempre

ressaltei a minha região e dis-
se que não seria o tempo que
determinaria o resultado e sim
a minha dedicação e determi-
nação no trabalho. Saio muito
feliz em saber que apresentei
matérias importantes e pude
colaborar com o bom debate,
levando o que é melhor para o
nosso estado”. 

Maycllyn foi empossado em
função do licenciamento de 121
dias do deputado Julio Pina
(PRTB) para tratamento de saú-
de. Ele é advogado e ex-verea-
dor por Morrinhos. Na disputa
por uma cadeira na Alego na
eleição de 2018, o parlamentar
obteve 9.303 votos. Agora, ten-
de a se preparar para enfrentar
a mesma disputa no ano que
vem. (Especial para O Hoje)

Maycllyn Carreiro, um dos principais defensosres do governo na Alego, devolveu o mandato ao deputado Julio Pina 

O governador Ronaldo Caia-
do anunciou, nesta sexta-feira
(15/10), ajuda de custo, em no-
vembro de 2021, a todos os
servidores ativos da Secretaria
de Estado da Educação (Seduc).
Na ocasião ele também garan-
tiu a concessão de uma bonifi-
cação de 86% sobre o salário, a
ser paga em dezembro aos pro-
fissionais cujas escolas cadas-
tradas cumpram metas de de-
sempenho educacional.

Dentre os benefícios anun-
ciados está o Auxílio-Aprimo-
ramento de educadores e ser-
vidores administrativos que
entram na folha a partir des-
te mês de outubro. Durante
evento de boas-vindas aos 13
novos membros do Conselho
Estadual de Educação, o go-
vernador destacou as mudan-
ças na grade curricular do En-
sino Médio, que pretende
“combater desigualdades re-
gionais e garantir cidadania”.

Na oportunidade, o gover-
nador fez a entrega dos equi-
pamentos de TV, notebooks,
kit de robótica completo, mo-
chilas, dicionários inglês/por-
tuguês e atlas geográficos, que
fazem parte da etapa ensino
médio, que da inicio ao novo
período aprovado pelo con-
selho nesta semana. “Estamos
fazendo da Educação uma
verdade que possa combater
as desigualdades regionais,
dando cidadania às pessoas”,
afirmou Caiado.

Valorização 
dos Educadores

O reajuste salarial dos
professores e servidores ad-
ministrativos da Secretaria
de Estado da Educação, con-
forme a Lei Nº 21.085, de 13
de setembro de 2021, será
de 4,52% para professores
da categoria P1 e P2, do qua-
dro transitório e com con-
tratos temporários. Para os
educadores das categorias
P3, P4 e servidores adminis-
trativos, efetivos ou com con-
tratos, o índice acrescido nos

salários será cerca de 7,20%.
O Auxílio-Aprimoramento

será concedido mensalmente
aos professores e servidores
ativos da Seduc, tanto efetivos
quanto temporários, no valor
de R$ 500. O aporte financeiro
tem por objetivo cobrir des-
pesas com formação educa-
cional e profissional, aquisição
de livros e participação em
cursos .A bonificação anun-
ciada tem vinculação com re-
sultados positivos em crité-
rios de desenvolvimento das
instituições educacionais.

Isenção de aposentados
e pensionistas

A isenção da contribuição
previdenciária dos aposenta-
dos e pensionistas já havia sido
anunciada pelo governador, na
ultima quinta-feira (14/10), du-
rante o leilão da Celg T, em São
Paulo. O governador afirmou
que o valor arrecadado será
usado no déficit da previdência
e na busca de novos benefícios
para todos os goianos.

Gilvan Cândido, presidente
da Goiás Previdência (Goiás
Prev), afirmou que este empe-

nho muniu o Estado de condi-
ções para que essa decisão fos-
se possível. “Estamos identifi-
cando que a trajetória de cres-
cimento da despesa previden-
ciária é bem mais otimista e se-
gura do que há algum tempo
atrás. Vínhamos de uma traje-
tória explosiva de déficit da
Previdência”, comentou.

Novo Ensino Médio
O Documento Curricular

Para Goiás – Etapa Ensino Médio
começou a ser elaborado em
2019, pela Secretaria de Estado
de Educação (Seduc-GO), con-
forme a Base Nacional Curricu-
lar Comum (BNCC) e com parti-
cipação da sociedade, por meio
de audiências públicas. “A par-
tir de janeiro de 2022, todas as es-
colas do Estado de Goiás, sejam
públicas e privadas, devem ado-
tá-lo pois o dever deste docu-
mento e fazer com que toda es-
cola tenha obrigação de adaptar
seus projetos político-pedagógi-
cos a esta nova realidade”, afir-
mou o presidente do (CEE), Flá-
vio Roberto de Castro.

O novo Ensino Médio terá
carga horária total de 3.000 ho-
ras, distribuídas nos três anos,
e 6 horas de aula por dia.
Além da ampliação da carga
horária, as escolas seguirão
um novo currículo que inclui,
além das disciplinas obrigató-
rias, os Itinerários Formati-
vos. (Alexandre Paes, espe-
cial para O Hoje)

Servidores da Educação recebem reajuste 
DIA DO PROFESSOR

Governador garante pagamento do reajuste e isenção da contribuição previdenciária

Tido, nos bastidores,
como vice-líder do
governador ante
sua defesa
aguerrida da gestão
democrata,
Maycllyn Carreiro
devolve mandato

Caiado perde ‘apoio de peso’ na
Alego com saída de deputado
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O presidente Jair Bolsonaro
encaminhou na última sexta-
feira (14) ao Congresso Nacio-
nal o protocolo adicional que
amplia o acordo entre o Mer-
cosul e a Colômbia. O texto
prevê a liberalização do co-
mércio de serviços e precisa ser
aprovado pelos parlamenta-
res para entrar em vigor.

A ampliação do acordo foi
encaminhada dias antes da
visita do presidente colom-
biano, Iván Duque, ao Brasil,
no dia 19. Na semana passada,
representantes dos dois países
haviam assinado um memo-
rando para aumentar o co-
mércio bilateral.

Entre as previsões do pro-
tocolo adicional encaminhado
ao Congresso estão o ingresso
temporário dos prestadores
de serviços nos países signa-
tários, a cooperação para re-
conhecimento mútuo de pro-
fissões e diplomas e o estabe-
lecimento de tribunais ou de
procedimentos para regula-

mentação. O texto ainda pre-
vê listas de compromissos es-
pecíficos entre os países.

Em 2017, o Mercosul e a
Colômbia assinaram um
acordo comercial para tentar
estabelecer uma área de li-
vre comércio entre os países,
estimular investimentos e
aumentar a cooperação eco-
nômica, energética, científi-
ca e tecnológica. O acordo
também estabeleceu cotas

anuais de importação de pro-
dutos automotivos, com mar-
gem de preferência de 100%
para o que estiver dentro
dos limites e de 54% para a
Colômbia e de 55% para o
Brasil para o que exceder as
cotas ou para os produtos
não abrangidos por elas.

Em 2018, os países do
Mercosul e a Colômbia assi-
naram o primeiro protocolo
para incluir os serviços no

acordo econômico. No en-
tanto, o texto passou por uma
revisão e um novo protocolo
foi assinado em dezembro
do ano passado.

Em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência da República in-
formou que o protocolo au-
mentará a segurança jurídica
e a previsibilidade, melhoran-
do o ambiente de negócios e
barateando o comércio de ser-
viços entre o Brasil e a Colôm-

bia. “Deverá, portanto, gerar
crescentes oportunidades aos
fornecedores brasileiros de
serviços, ampliar a atrativi-
dade do Brasil para investi-
mentos colombianos e facili-
tar a importação de serviços
colombianos que contribuam
para o aumento da produtivi-
dade do mercado interno bra-
sileiro e de sua competitivi-
dade no exterior”, destacou o
comunicado. (ABr)

Na semana passada, representantes dos dois países haviam assinado um memorando para aumentar o comércio bilateral

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), afirmou que
a proposta de emenda
constitucional (PEC) que
muda a composição do
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP)
procura dar um equilíbrio
com a sociedade civil por
meio da paridade com
seus membros.

Ele afirmou que o tex-
to final foi negociado e
conversado com diversos
integrantes do órgão, mas
ressaltou a autonomia
dos parlamentares para
aprovar o texto. Lira fez
as declarações em entre-
vista à Globonews, nesta
sexta-feira (15).

“Foi feito um acordo
em alguns pontos, e mais
importante: o fato de ter
acordo ou não, não in-
viabiliza a votação. Não
vamos aceitar versões
criadas contra a própria
sociedade. A Câmara não
deixou de conversar e
ouvir ou acatar suges-

tões, mas não são os pro-
curadores que votam no
Plenário da Câmara e do
Senado”, afirmou.

Segundo Lira, o Minis-
tério Público é a única en-
tidade do Brasil que não
tem seu próprio Código de
Ética. Um dos pontos da
proposta exige que o MP
crie em 120 dias um Códi-
go de Ética que vise com-
bater abusos e desvios de
seus integrantes. Só depois
desse prazo, se o Ministério
Público não apresentar
esse documento, é que o
Congresso vai aprovar um
Código de Ética por meio
de legislação ordinária.

“O MP é a única enti-
dade do Brasil que não
tem Código de Ética, fis-
caliza todo mundo e não
tem seu próprio código.
Não é possível que alguns
atos de abusos ou exce-
ções que aconteceram
todo tempo no MP não te-
nham sua análise de ma-
neira mais efetiva no Mi-
nistério Público”, disse.

Câmara buscou sugestões
para proposta de
mudanças no CNMP

Declaração foi do presidente da Câmara

Texto liberaliza
comércio de
serviços entre os
países da região,
entre as ações está
prevista o ingresso
temporário dos
prestadores de
serviços nos país
signatários

Governo envia ampliação de
acordo Mercosul–Colômbia
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Integrantes da cúpula da
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Pandemia do
Senado mudaram, mais uma
vez, a estratégia para os últi-
mos depoimentos a serem to-
mados antes do término dos
trabalhos do colegiado. Em
uma sessão remota na manhã
desta sexta-feira (15) foram
aprovados os requerimentos
de convocação do integrante
do Conselho Nacional de Saú-
de (CNS) Nelson Mussolini,
além de convites a pessoas
que perderam entes queri-
dos para a pandemia.

Mesmo com a troca na es-
colha de depoentes, a apre-
sentação do voto do relator
Renan Calheiros (MDB-AL)
está mantida para terça-feira
(19) e a votação do parecer,
para o dia 20 de outubro.

A ideia é que já na segun-
da-feira (18) pela manhã Mus-
solini esclareça se houve al-
gum tipo de pressão ou in-
terferência do governo na de-
cisão tomada pela Comissão
Nacional de Incorporação de
Tecnologias do Sistema Único
de Saúde (Conitec), na sema-
na passada, de adiar a análi-
se de um estudo que poderia
condenar o tratamento pre-
coce em pacientes diagnosti-
cados com covid-19.

Na semana passada, como
último depoimento técnico,
a CPI chegou a anunciar que
ouviria o pneumologista Car-
los Carvalho, mas a ideia aca-
bou descartada. Segundo o

vice-presidente da CPI, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), o
relatório de Carvalho ainda
não está público para que
seja entregue aos senadores,
o que justifica a convocação
de integrantes da Conitec para
abordar a reunião em que o
estudo seria analisado.

Ainda na reunião de hoje,
mais três pessoas também ti-
veram requerimentos de con-
vocação aprovados, mas não
devem ser chamadas para fa-
lar aos senadores. Na lista es-
tão os representantes da Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), Carlos Eduardo
Menezes de Rezende; do Con-
selho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Cona-
sems), Elton da Silva Chaves; e
do Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass),
Luiz Cláudio Lemos Correa, to-

dos membros da Conitec.
Segundo Randolfe Rodri-

gues (Rede-AP), para encerrar
de vez a fase de oitivas no co-
legiado, parentes de vítimas
da pandemia serão ouvidas
também na próxima segun-
da-feira, a partir das 16h. O
vice-presidente da CPI ava-
liou ainda que “a presença
delas é uma forma de se dar
voz a milhares de outras fa-
mílias brasileiras que foram
dilaceradas pela covid-19".
Os convidados representam
as cinco regiões do país. Além
destes convidados, devem
comparecer ao Senado na
próxima segunda-feira um
representante da organiza-
ção não governamental
(ONG) Rio de Paz e o taxista
Marcio Antônio do Nasci-
mento Silva, que perdeu o fi-
lho para a covid-19. (ABr)

CPI redefine último 
dia de depoimentos

CPI DA PANDEMIA

CPI deve ouvir família de vítimas da Covid-19



Breno Modesto

O Vila Nova caminhava
para mais uma vitória e para
seu sexto jogo de invencibili-
dade. Porém, uma queda de
energia acabou adiando a par-
tida contra o Brasil de Pelotas,
ontem à noite. Com 47 minutos
jogados, o time comandado
pelo técnico interino Higo Ma-
galhães vencia o confronto por
2 a 1, com um gol de Rafael Sil-
va e outro do zagueiro Olivei-
ra, contra. Do lado gaúcho, Eri-
son havia marcado.

Assim, o duelo foi paralisa-
do e, conforme regulamento,
remarcado para às 15h deste
sábado (16). Por conta do ocor-
rido, o Tigre terá de mudar
toda a sua logística de retorno
à Goiânia.

O jogo (que foi
interrompido)

Mesmo atuando como visi-
tante, o Vila Nova começou
com tudo a partida disputada
na cidade de Pelotas, no inte-
rior do Rio Grande do Sul. Nem
a forte chuva que caiu no Es-
tádio Bento Freitas foi capaz de
frear o bom início do Tigre.
Logo aos cinco minutos, André
Krobel cobrou escanteio pela
direita e encontrou Rafael Sil-

va, que subiu mais alto que a
defesa gaúcha e testou firme,
mandando a bola no fundo
das redes de Marcelo.

O tento marcado animou o
Colorado, que seguiu buscando
o ataque. Aos nove, foi a vez de
Alesson tentar aumentar a van-
tagem vermelha. De muito lon-
ge, o camisa 11 resolveu arris-
car o chute e viu a bola desviar
no meio do caminho, ficando
fácil para a defesa de Marcelo.

Em sua primeira chegada
mais perigosa, o Brasil de Pe-
lotas respondeu à altura, dei-
xando tudo igual no Bento Frei-
tas. Rildo partiu pelo lado es-
querdo do ataque do Xavante
até chegar à linha de fundo,
onde cruzou para a área. O cru-
zamento foi parar com Fabrí-
cio, que se atrapalhou com a
bola, deixando para Erison,
que ficou à vontade para em-
patar o confronto. E o segundo
quase veio dois minutos mais
tarde, quando Arthur Henri-
que, de cabeça, desviou um
escanteio e quase virou o jogo. 

Após o empate, o duelo fi-
cou mais truncado, com menos
ações ofensivas, que só volta-
ram no finalzinho do primeiro
tempo. Aos 37 minutos, o Vila
Nova voltou a ficar na frente do
placar. Depois de uma tabela

pelo lado direito, André Krobel
cruzou na área, querendo acer-
tar a cabeça de Rafael Silva. E
a bola até procurou o centroa-
vante. Mas, antes que ela che-
gasse ao camisa 9 do Tigre, ela
encontrou o zagueiro Oliveira,
que, na tentativa de afastar o
perigo, mandou contra o pró-
prio patrimônio.

Restando poucos segun-
dos para o fim dos dois mi-
nutos que o árbitro da parti-
da havia assinalado de acrés-
cimo para a primeira etapa,
o Brasil tinha uma falta para
cobrar. Porém, uma queda de
energia acabou interrom-
pendo o jogo, que ficou pa-
rado por mais de uma hora.

Sem que a energia fosse res-
tabelecida dentro do prazo,
Thiago Luis Scarascati deci-

diu por adiar o duelo para às
15h deste sábado (16). (Es-
pecial para O Hoje)

Por conta de uma queda de energia, partida
entre Brasil de Pelotas e Vila Nova é adiada

Após reunião com técnicos e capitães, o árbitro decidiu adiar a partida para sábado (16)

A Divisão de Acesso do
Campeonato Goiano segue
a todo vapor e a quinta ro-
dada será realizada neste
domingo (17). Com dois
duelos, o destaque fica para
o líder Morrinhos, que li-
dera a competição, com
dois pontos a mais que o
Goiânia, segundo coloca-
do, e que pode ampliar essa
diferença, se aproximan-
do de uma das duas vagas
na elite do futebol estadual
na próxima temporada.

O adversário do Morri-
nhos neste domingo será o
Inhumas. O duelo acontece
no Centro Esportivo João
Vilela, em Morrinhos, às
16h (horário de Brasília). A
equipe comandada por Ed-
son Júnior somou uma vi-
tória em dois jogos dispu-
tados, dois a menos que o ri-
val deste final de semana.

Com a desistência do Novo
Horizonte, que já está re-
baixado para a terceira di-
visão, as partidas foram al-
teradas e em algumas ro-
dadas são apenas dois due-
los e em outras, três.

O outro duelo deste do-
mingo será entre Anapo-
lina e Goiatuba. Com atra-
sos salariais, a “Xata” não
começou bem a Divisão
de Acesso e somou o seu
primeiro ponto apenas na
terceira partida, quando
ficou no 1 a 1 diante do
Goiânia na última quinta-
feira (14). O confronto
será realizado no estádio
Jonas Duarte, às 16h. O
Goiatuba, comandado por
Gilberto Pereira, soma três
pontos com um triunfo e
uma derrota na competi-
ção. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Morrinhos pode ampliar
vantagem na liderança
neste domingo

DIVISÃO DE ACESSO

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira (15) o ca-
lendário para a próxima temporada, que vai contar
com um recorde de grandes prêmios. Em 2022 serão
23 corridas distribuídas entre março e novembro, que
será iniciada com o GP do Bahrein e encerrada com
o GP de Abu Dhabi. A etapa realizada no Brasil, em
São Paulo, será a penúltima e com data marcada para
o dia 13 de novembro. A estreia da etapa de Miami,
nos Estados Unidos, será no dia 8 de maio, na quin-
ta rodada do campeonato. A China, que não é reali-
zada desde 2019 por conta da Covid-19 e, neste ano,
deu lugar à prova da Emilia-Romagna (Imola), é a
principal ausência do calendário do próximo ano. O
circuito italiano, por sua vez, foi renovado para a ter-
ceira temporada consecutiva. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

EXPRESSA

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Data: 15 de outubro de 2021. Horário: 21h30. Local: estádio Ben-
to Freitas, em Pelotas (Rs). Gols: erison (15’/1t) - BRa; Rafael silva
(5’/1t) e Oliveira (37’/1t - contra) - viL. 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; Oli-
veira, arthur, Ícaro e Kevin; Bru-
no Matias, Diego Gomes e Ril-
do; Renatinho, erison e Netto.

Técnico: Jerson testoni

Vila Nova: Fabrício; andré Kro-
bel, Renato, Rafael Donato e
Willian Formiga; Moacir, Dudu
e arthur Rezende; Kelvin, Rafael
silva e alesson.
Técnico: Higo Magalhães

1 x 2Brasil de Pelotas Vila Nova

FICHA

Sem apito Final
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Após retornar a Goiânia
com apenas um ponto con-
quistado dos dois jogos reali-
zados como visitante, o Atléti-
co-GO tem um duro desafio
neste final de semana. O rubro-
negro vai enfrentar o líder da
Série A, o Atlético-MG, neste do-
mingo (17), às 18h15 (horário
de Brasília), no estádio Antônio
Accioly, em confronto válido
pela 27ª rodada. Esse será o se-
gundo duelo com a presença da
torcida, sendo que três mil in-
gressos foram disponibiliza-
dos para venda.

“Toda vez que você começa
no futebol, você trabalha para
chegar em um nível maior.
Primeiro no profissional, de-
pois em um clube que dispute
competições importantes e
posteriormente quer os gran-
des jogos. É um duelo que vai
ter todo o holofote da mídia,
porque vamos enfrentar o lí-
der, o time que busca o título
nacional desde 1971, que está
na semifinal da Copa do Brasil
e que ao meu ver, ao lado do
Flamengo, são as duas equipes
que jogam o melhor futebol e
tem os melhores elencos. É
um jogo especial, sabemos da
nossa responsabilidade, da di-
ficuldade que vamos enfren-
tar, mas vamos estar prepara-
dos e não iremos fugir das
nossas características”, anali-
sou Eduardo Souza.

Tentando voltar a vencer
como mandante, o que com-
pletou 10 jogos sem conseguir,
sendo nove pela Série A e um
pela Copa do Brasil, o Atlético-
GO espera “fazer as pazes”
com a torcida. No retorno do
público no Accioly, o Dragão foi

superado pelo Athletico PR e
agora contra o líder da com-
petição, conta com o retorno de
Eduardo Souza, o treinador in-
terino que cumpriu suspen-
são contra o RB Bragantino, vai
estar novamente na beira do
gramado.

Eduardo Souza inclusive
vai ter que fazer ao menos
uma alteração na equipe titu-
lar. Contra o RB Bragantino,
Matheus Barbosa sentiu um

incômodo na coxa, não treinou
durante a semana e não vai en-
frentar o Atlético-MG, seu subs-
tituto será Gabriel Baralhas,
que vai atuar ao lado de Wil-
lian Maranhão. Neste mesmo
setor, a novidade deve ser Mar-
lon Freitas, que participou do
jogo-treino ao longo da sema-
na e se não sentir dores após o
treino deste sábado (16), será
relacionado. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Sem Matheus Barbosa, Baralhas será novamente titular

Sem vencer em casa há 10 jogos,
Atlético-GO recebe o líder Atlético-MG

ACCIOLY

Bruno Corsino/ACG

Data: 17 de outubro, 2021; Horário: 18h15 (de Brasília); Lo-
cal: estádio antônio accioly, em Goiânia-GO; Árbitro: Rap-
hael Claus (Fifa/sP); Assistentes: Danilo Ricardo simon Ma-
nis (Fifa/sP) e evandro de Melo Lima (sP); VAR: Péricles Bas-
sols Pegado Cortez (sP)

t
tÉCNiCa

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; arnaldo, Wanderson,
Éder e igor Cariús; Willian Ma-
ranhão, Gabriel Baralhas e
João Paulo; Ronald (Jander-
son), andré Luis e Zé Roberto
Técnico: eduardo souza

Atlético-MG: everson; Ma-
riano, Nathan silva, Júnior
alonso e Guilherme arana;
allan, Jair, Zaracho e Nacho
Fernández; Keno e Diego
Costa (Hulk)
Técnico: Cuca

xAtlético-GO Atlético-MG

FICHA



Victor Pimenta

Após sofrer quatro derro-
tas nos últimos cinco jogos, o
Goiás venceu um adversário
direto na luta pelo acesso na
Série B. O Esmeraldino bateu
o CSA, na noite desta sexta-fei-
ra (15/10), por 3 a 1, no está-
dio Hailé Pinheiro. Os gols
foram marcados por Luan
Dias, David Duarte e Hugo
para os donos da casa, en-
quanto os visitantes descon-
taram com Dellatorre. Com o
resultado, o Verdão chegou
aos 51 pontos e pulou para o
terceiro lugar momentanea-
mente, enquanto os alagoanos
estacionaram com 45.

Primeiro tempo
Goiás começa pressionan-

do o adversário e a primeira
finalização veio aos quatro
minutos com Nicolas, de fora
da área. O gol saiu logo na se-
quência com o meia Luan
Dias. Belo passe na horizontal
de Alef Manga que chegou
até o camisa 7 que deslocou o
goleiro e colocou no canto
contrário. O CSA então foi
para cima buscando o empa-
te e quase empatou aos doze
minutos, mas Tadeu fez uma
bela defesa e no rebote a bola
bateu no jogador do clube
alagoano. O time esmeraldino
buscou o jogo pelas laterais e
quase fez após bela falta co-
brada por Élvis.

CSA pouco que chegou na

área também levou susto a
Tadeu, mas a defesa tirou
em todos os lances de perigo.
Superior na maior parte do
primeiro tempo, o time goia-
no ainda teve a chance de
ampliar com Luan Dias e Fel-
lipe Bastos, mas a defesa ala-
goano tirou o que seria o se-
gundo gol do Goiás. Nos
acréscimos, Elvis lançou para
Manga que cruzado finali-
zou, mas passando por cima
de Frigeri. Manga novamen-
te teve a chance e dessa vez
conseguiu um escanteio, o
último lance do primeiro
tempo, onde David Duarte
de cabeça concluiu linda-
mente para as redes. 2 a 0 an-
tes do intervalo.

Segundo tempo
Primeiro lance na volta do

intervalo veio com uma falta
cobrada por Cajá e Tadeu teve
que se esticar todo para de-
fender. Goiás só foi chegar com
mais perigo aos sete minutos
em uma finalização de Alef
Manga, com uma excelente de-
fesa de Frigeri. O terceiro gol
veio aos doze minutos.

Élvis viu Hugo livre e fez o
chuveiro na área. O lateral de
primeira mandou nas redes.
O CSA então buscou diminuir
na bola parada, mas foi aos
vinte e oito após um erro de-
fensivo em que a bola sobrou
para Dellatorre, livre com Ta-
deu, mandar para as redes.
Depois o jogo ficou equilibra-

do e sem muitas chances para
as equipes que encaminhou

para o placar de 3 a 1. (Espe-
cial para O Hoje)

Goiás controla,
vence o CSA e
dorme na terceira
posição na Série B

O torcedor aGradece

Esmeraldino espanta má fase, vence CSA e ganha uma posição momentaneamente na Série B

Afonso Cardoso

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

Coritiba

Botafogo

Goiás

Avaí

CRB

Guarani

CSA

Vasco

Náutico

Sampaio Corrêa

Vila Nova

Cruzeiro

Remo

Brusque

Operário-PR

Ponte Preta

Londrina

Vitória

Confiança

Brasil de Pelotas

Série B

Times P J V E D GP GC SG AP%

54 29 15 9 5 35 22 13 62.1

52 30 15 7 8 42 27 15 57.8

51 30 14 9 7 37 24 13 56.7

50 29 14 8 7 34 22 12 57.5

49 30 13 10 7 40 33 7 54.4

46 30 12 10 8 42 33 9 51.1

45 30 13 6 11 34 27 7 50

43 29 12 7 10 34 31 3 49.4

41 29 11 8 10 35 35 0 47.1

40 30 10 10 10 33 31 2 44.4

40 30 10 10 10 24 24 0 44.4

39 30 8 15 7 36 35 1 43.3

38 30 10 8 12 25 32 -7 42.2

35 30 10 8 12 31 40 -9 42.2

34 29 9 7 13 22 33 -11 39.1

34 29 8 10 11 28 31 -3 39.1

30 29 7 9 13 22 36 -14 34.5

29 30 5 14 11 19 26 -7 32.2

25 29 6 7 16 27 40 -13 28.7

19 30 3 10 17 17 35 -18 21.1
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8°
9°
10°
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13°
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18°
19°
20°

Atlético-MG

Flamengo

Fortaleza

Bragantino

Palmeiras

Corinthians

Internacional

Athletico-PR

Cuiabá

Fluminense

Atlético-GO

América-MG

São Paulo

Ceará

Juventude

Santos

Bahia

Sport

Grêmio

Chapecoense

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

56 25 17 5 3 41 17 24 74.7

45 23 14 3 6 46 21 25 65.2

42 26 12 6 8 33 29 4 53.8

41 25 10 11 4 40 29 11 54.7

40 25 12 4 9 37 32 5 53.3

40 26 10 10 6 28 23 5 51.3

39 25 10 9 6 34 26 8 52

34 25 10 4 11 32 32 0 45.3

34 26 7 13 6 26 26 0 43.6

33 25 8 9 8 24 27 -3 44

31 25 7 10 8 20 23 -3 41.3

31 26 7 10 9 25 29 -4 39.7

31 26 6 13 7 21 26 -5 39.7

30 24 6 12 6 22 25 -3 41.7

28 26 6 10 10 25 33 -8 35.9

28 25 6 10 9 23 32 -9 37.3

27 25 7 6 12 28 38 -10 36

26 26 6 8 12 14 22 -8 33.3

23 24 6 5 13 20 28 -8 31.9

13 26 1 10 15 23 44 -21 16.7
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SÉRIE D

A Aparecidense entra em
campo neste sábado (16) po-
dendo conseguir o maior feito
da sua história, o acesso para a
Série C de 2022. Para isso, en-
frenta o Uberlândia às 15 ho-
ras, no estádio Aníbal Batista
de Toledo pelo segundo jogo
das quartas de final. Um em-
pate também garante a subida
da Cidinha de divisão.

Aparecidense
A vitória por 1 a 0 sobre o

Uberlândia no jogo de ida e
fora de casa, deixou os torcedo-
res, a diretoria, a comissão téc-
nica e os jogadores animados
quanto ao possível acesso para
a Série C. Porém, os ânimos só
serão confirmados depois da
partida de volta, deste sábado. 

“Estamos cientes até pela
qualidade do Uberlândia e pelo
jogo difícil que foi. Sabemos
que temos uma vantagem e por
jogar em casa, essas coisas nos

motiva e até mesmo para ter
confiança naquilo que a gente
faz. Mas pelo grupo que eu te-
nho na mão, pelas pessoas que
tenho ao meu lado, sei que as
coisas não serão fáceis e que a
gente precisa fazer um grande
jogo para confirmar isso”, disse
o treinador Thiago Carvalho.

Para isso, o treinador Thia-
go Carvalho terá o seu elenco
completo a disposição para en-
frentar o Uberlândia. Suspenso
na partida de ida, o zagueiro
Rafael Goiano retorna e por
isso, o zagueiro Vanderley que
fez uma boa partida, retorna ao
banco. Assim, o defensor que
retorna, volta a fazer a dupla na
defesa com Wesley Matos. 

Quem também fez uma ex-
celente partida no último jogo
foi o lateral-direito Adriel, que
acabou substituindo Rafael
Cruz e acabou entrando na se-
leção da rodada. Com isso, ele
deve seguir na titularidade nes-

te sábado. Gabriel Rodrigues
segue titular na esquerda.

O meio-campo deve seguir
formado por Bruno Henrique,
Rodriguinho e Robert, que vem
fazendo uma temporada exce-
lente pela Aparecidense. Assim
como o ataque que não deve
ter alterações, sendo formado
por Rafael Marcos, David Sou-
za e Alex Henrique.

Uberlândia
Precisando de uma vitória

por dois gols para se classificar
diretamente, o treinador Chi-
quinho Lima deve fazer mu-
danças para o confronto dian-
te da Aparecidense. Com isso,
o volante Luanderson deve re-
tornar ao time titular, após
cumprir suspensão. Pernão e
Pedro Vitor também devem
ganhar chances entre os onze
titulares após jogarem bem o
primeiro jogo. (Victor Pimen-
ta, especial para O Hoje)

Alex Henrique foi autor do único gol na partida de ida, em Uberlândia

Nicolle Mendes / Aparecidense

Diante do Uberlândia, Aparecidense
busca o acesso de divisão

tÉCNiCa

Goiás 3×1 CSA

t
FICHA

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 san-
tos (GO). Gols: Luan Dias 6’1t , David Duarte 48’1 t, Hugo 12’2t
(Goiás); Dellatorre 27’2t (Csa)

Goiás: tadeu; apodi, David
Duarte, Reynaldo, Hugo (artur);
Fellipe Bastos (Caio vinicius),
Diego, Luan Dias (Dada Bel-
monte), Élvis (iago Mendonça);
alef Manga e Nicolas (Welliton).
Técnico: Marcelo Cabo.

CSA: Lucas Frigeri; Cristovam,
Matheus Felipe, Fabrício e er-
nandes (everton silva) ; Geova-
ne, Yuri, Gabriel e Didira (Re-
nato Cajá); Gabriel (Giva san-
tos), iury Castilho e Dellatorre.
Técnico: Mozart santos.



A prefeitura pretende instalar as faixas em todos os 775 cruzamentosNão há previsão de campanhas educativas sobre os motobox pela prefeitura

Não há previsão de campanhas
educativas sobre os motobox no
horizonte da prefeitura. Durante a
inauguração da iniciativa, agentes
de trânsito foram direcionados para
os locais onde as faixas foram pin-
tadas para orientar os motoristas so-
bre a medida.

Segundo o último levantamento
feito pelo Mapa da Motorização Indi-
vidual no Brasil, Observatório das

Metrópoles Coordenação Nacional,
Goiânia segue como a cidade com o
maior número de motorização por
motos, com cerca de 18.4 veículos
para cada 100 habitantes. De acordo
com dados do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), circulam na
Capital cerca de 246 mil motocicletas.

Taxa de motorização
Entre 2008 e 2018, o número de

motos no Brasil saltou de 13 mi-
lhões para 26,7 milhões. As mais de
13,7 milhões de unidades que fo-
ram acrescidas à frota nesse pe-
ríodo correspondem a uma varia-
ção percentual superior a 105%. A
taxa de motorização passou de 6,9
motos para cada 100 habitantes em
2008 para 12,8 motos/100 hab em
2018. Entre o final de 2017 e o final
de 2018, houve um aumento de

3,6%, o que representa algo em tor-
no de 922 mil motos.

A Prefeitura de Aparecida de
Goiânia, por meio da Secretaria
Executiva de Mobilidade iniciou
em 2019 um programa semelhan-
te ao lançado em Goiânia, mas a
implementação parou após a pin-
tura em apenas duas vias: Aveni-
das Rio Verde e Independência.
(Especial para O Hoje)

Campanha de conscientização e dados

Raphael Bezerra

Instaladas em outubro do ano pas-
sado, as ‘motoboxs’, espaços exclusivos
para motocicletas pintadas em alguns
semáforos da Capital, são intuitivas
para os motociclistas, mas ainda são
desrespeitadas por motoristas, espe-
cialmente no período da noite. A me-
dida auxilia na redução de conflitos
entre motos e carros e tem como ob-
jetivo dar segurança e agilidade na saí-
da após a abertura dos sinais. A Pre-
feitura de Goiânia pretende instalar as
faixas em todos os 775 cruzamentos
semaforizados da cidade.

Motos e carros disputam o espaço,
especialmente em horários de pico e
no período noturno, colocando em ris-
co a vida dos pilotos e prejudicando a
fluidez do trânsito. Alguns motoristas
alegaram desconhecimento a respei-
to da faixa ou, como é o caso de Au-
gusto Henrique, de 53 anos, que não

reduziu a velocidade no sinal amare-
lo e parou com parte do veículo em
cima do motobox. “Estava acelerado
e o sinal fechou. Mas dá mais agilida-
de para o trânsito, eles saem primei-
ro e é seguro para eles”, comenta.

Para os motociclistas, a imple-
mentação de um espaço de seguran-
ça nos semáforos é intuitiva e positi-
va. Orlando Moreira, que é motoris-
ta e motociclista, alerta, no entanto,
que é mais conscientização e divul-
gação da medida para que os veículos
cumpram o distanciamento. “Eu pi-
loto motos também e desde a pintura
é algo bem natural, intuitivo e óbvio,
mas ainda há muito desrespeito com
a medida, o que pode colocar em ris-
co a vida de quem pilota”, alerta.

Segundo Moreira, como a inicia-
tiva ainda é nova, é natural que o
desrespeito impere, ainda mais em
uma cidade conhecida pela má edu-
cação no trânsito. “O goiano tem a

mania de não dar seta, ultrapassar o
sinal vermelho, não será da noite
para o dia que vai respeitar um es-
paço para as motos”, verbaliza.

O titular da Secretaria de Mobili-
dade de Goiânia, Horário Mello e Cu-
nha Santos, aponta que as faixas de-
vem ser implementadas nos 775 cru-
zamentos semaforizados da Capital,
mas admite que em muitos locais as
faixas não estão completas. É que al-
gumas das faixas não receberam os
pictogramas (figura pintada no chão
dentro da faixa representando as mo-
tocicletas) devido às diferenças no
tipo de pintura que são realizadas.

“A questão do motobox dá ao
condutor de veículos em Goiânia a
percepção que todos podem convi-
ver com distanciamento no trânsito.
Várias cidades já aplicaram, e a ten-
dência é que as motos fiquem na
frente no sinaleiro. O motobox re-
solve isso, afasta os automóveis no

semáforo e deixa reservado para as
motocicletas, criando a proteção
para os dois lados. Pela saída mais
rápida é mais seguro, não fica amon-
toado. E isso vai ser aplicado em toda
a Capital”, argumenta.

Segundo Horário, a iniciativa
não deve ser implementada em se-
máforos em vias de duplo sentido
que não possuem canteiros cen-
trais para não incentivar e induzir
os motociclistas a invadir a contra-
mão para chegar ao local. Ele aler-
ta ainda que a medida não induz a
utilização dos corredores (prática
comum dos motociclistas no trânsito
que é ultrapassar veículos pelo es-
paço entre as faixas). “A legislação
prevê que quando os veículos pa-
ram nos semáforos, as motos podem
circular com cuidado e cautela en-
tre os veículos parados. Mas os mo-
tobox não induzem a prática com o
trânsito em movimento”, discorre.

Condutores e motoristas disputam os espaços exclusivos para as motos, prejudicando a fluidez do trânsito

Motos e carros disputam o espaço colocando em risco a vida dos pilotos e prejudicando a fluidez do trânsito

Reservados para motociclista,
‘motoboxs’ são desrespeitados
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Maiara Dal Bosco

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra
o Meio Ambiente (Dema) abriu um inquérito e vai in-
vestigar os motivos que estão levando o Ribeirão Água
Limpa, afluente do Rio Araguaia, a secar. Nos próximos
dias, a delegacia deverá ouvir responsáveis por empresas
e realizar perícias. O entendimento é de que pivôs te-
nham sido instalados para captação de água voltada para
a produção de soja, milho, feijão e até mesmo para áreas
destinadas à pastagem.

Ao jornal O Hoje, o delegado responsável pela Dema,
Luziano de Carvalho, explicou que a Delegacia recebeu
várias denúncias a respeito da instalação, implantação
e funcionamento de pivôs centrais no Lago Água Lim-
pa. “A informação que chegou até nós é que este lago não
estava vertendo mais. Devido à tamanha captação de
água, não estava chegando ao Rio Araguaia”, afirmou.

À reportagem, o delegado explicou que, diante das
denúncias, a Polícia Civil esteve no local para fazer um
levantamento preliminar do caso, ocasião em que cons-
tataram que, de fato, o Água Limpa não estava tor-
nando para o Rio Araguaia. “O Araguaia estava ali-
mentando o rio menor, e isso não ocorre na natureza.
É o afluente que chega no Araguaia e não o contrário.
Por ser uma planície, isso só acontece quando vêm as
primeiras chuvas, o que não é o caso. Então, a con-
clusão é que está sendo retirada muita água”, explicou
Luziano, ao acrescentar que o Araguaia não é apenas
um patrimônio ecológico.

“Ele é riquíssimo do ponto de vista econômico. Temos
que ter equilíbrio entre a produção e a proteção ambiental,
ainda mais quando falamos em solo e em água”, destacou.
Nesta semana, Luziano de Carvalho adiantou que deve-
rão ser ouvidos representantes das empresas responsáveis
pela instalação dos pivôs, bem como perícias deverão ser
realizadas no local. “Verificaremos as documentações das
empresas e serão realizadas perícias. Já temos imagens,
mas a perícia precisa ir ao local e verificar inclusive, so-
bre as licenças”, finalizou o delegado.

Falta de Conscientização
Em setembro, a reportagem de O Hoje, em contato com

a Dema, já havia noticiado que a falta de conscientização
por parte da população agravou a seca do Rio Araguaia.
Dois afluentes do rio já se encontram completamente se-
cos em alguns pontos. O Rio do Peixe e o Rio Javaés estão
com leito interrompido por conta da degradação que le-
vou à seca. Atualmente, é possível atravessá-los a pé, com
água abaixo da canela, a terra tomou conta de grandes
espaços, onde antes percorria a água.

Para se ter uma ideia, na região de Nova Crixás (GO),
no final de setembro, um canal do Araguaia estava em
terra fofa. Locais que, anteriormente, eram cheios de água
e repletos de peixes estão na terra e na poeira. A popu-
lação chega a passar de carro por um dos canais do Ara-
guaia, onde, até há pouco tempo, corria o leito do rio e
só era possível sair de canoa ou barco. Vídeos de uma mo-
radora de Aruanã, no Oeste de Goiás, mostravam o Rio
do Peixe, que é afluente do Rio Araguaia, muito seco. Era
possível ver vários barrancos de areia e a água batendo
apenas nos calcanhares da mulher que atravessou o lei-
to de uma ponta a outra a pé.

Araguaia
O Araguaia nasce perto do Parque Nacional das

Emas, no município de Mineiros (GO), e deságua no Rio
Tocantins. Ele  forma uma grande rede hidrográfica
que une a Região Centro-Oeste ao Norte do Brasil. O Rio
Araguaia possui uma extensão de 2 mil km e é nave-
gável em grande parte de seu curso - 1.818 Km, com
profundidade mínima de 0,8 m. Os acidentes geológi-
cos são de pequeno porte, mas frequentes. Quando as
águas baixam, aparecem boa quantidade de travessões.
(Especial para O Hoje)

Delegacia acredita que mais afluentes podem secar

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) publicou
portaria prevendo a possibi-
lidade de seus beneficiários
com dificuldades de locomo-
ção solicitarem a realização
de prova de vida em casa,
mediante visita de represen-
tante do Instituto. Idosos aci-
ma de 80 anos também pode-
rão solicitar o serviço por
meio de um requerimento.

De acordo com a Portaria
1.321, a visita favorecerá be-
neficiários “sem procurador
ou representante legal cadas-
trado”. O requerimento que
possibilita a comprovação de
vida “por meio de pesquisa ex-
terna”, pode ser feito por ter-
ceiros, por meio da Central
135; pelo aplicativo MEU INSS;
ou por meio de outros canais a

serem disponibilizados pelo
INSS, “sem a necessidade de ca-
dastramento de procuração
para esse fim específico ou do
comparecimento do beneficiá-
rio ou interessado a uma Agên-
cia da Previdência Social - APS”.

A portaria esclarece que
um atestado médico ou de-
claração emitida pelo profis-
sional competente deverá ser
apresentado, nos mesmos
moldes dos documentos exi-
gidos para inclusão de pro-
curação para fins de recebi-
mento de benefício”.

Nos casos de requerimen-
to feito por meio do Meu INSS,
é obrigatório que seja anexa-
da a comprovação documen-
tal da dificuldade de locomo-
ção, “sendo dispensada a
apresentação de documenta-

ção original na solicitação”.
Nos casos em que o reque-

rimento é feito pela Central
135, a própria central fará o ca-
dastramento da tarefa. Tam-
bém agendará o cumprimento
de exigência para apresentação
da documentação comproba-
tória, “de forma que o reque-
rente seja cientificado de ime-
diato da data para compareci-
mento ou da possibilidade de
anexação pelo Meu INSS”.

Beneficiários com dificul-
dade de locomoção deverão
selecionar o serviço "Solicitar
Prova de Vida - Dificuldade
de locomoção", do tipo tarefa,
modalidade atendimento a dis-
tância, código 4972, sigla PVI-
DADIFLO, cujo cumprimento
deve ser feito de forma emer-
gencial e prioritária. (ABr)

Idosos acima de 80 anos podem
agendar prova de vida em casa

Polícia
investiga
extinção de
afluentes do
Araguaia

tRÁPIDAS

Planos de saúde não são obrigados a
custear fertilização in vitro, decide STJ

A Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) firmou tese em recurso re-
petitivo segundo a qual "salvo disposição
contratual expressa, os planos de saúde não
são obrigados a custear o tratamento mé-
dico de fertilização in vitro." A relatoria dos
recursos especiais coube ao ministro Mar-
co Buzzi, o qual considerou que a técnica
médica de fecundação conhecida como
fertilização in vitro não tem cobertura ob-
rigatória, segundo a legislação brasileira e
as normas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). O magistrado apontou
que a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saú-
de) exclui a inseminação artificial do pla-
no-referência de cobertura obrigatória,
mas inclui o planejamento familiar, atri-
buindo à ANS a competência para regula-
mentar a matéria. Na Resolução Normati-

va 192/2009, a ANS estabeleceu como pro-
cedimentos de cobertura obrigatória rela-
cionados ao planejamento familiar as con-
sultas de aconselhamento, as atividades
educacionais e o implante de dispositivo in-
trauterino (DIU), e excluiu expressamente
a inseminação artificial. Também a Reso-
lução 428/2017 da ANS permitiu a exclusão
da cobertura de inseminação artificial nos
contratos. De acordo com o ministro, em-
bora a inseminação artificial e a fertiliza-
ção in vitro sejam técnicas de reprodução
humana assistida, é importante considerar
a distinção entre elas: a primeira, proce-
dimento mais simples, consiste na coloca-
ção do sêmen diretamente na cavidade ute-
rina; a segunda, mais complexa, feita em la-
boratório, envolve o desenvolvimento do
embrião e sua transferência para o útero.

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

Jurídica

A Comissão de Finanças
e Tributação da Câmara
dos Deputados aprovou
proposta que prevê a gra-
tuidade para idosos na se-
gunda via de documentos
de identificação pessoal em
caso de extravio, furto ou
roubo. Pelo texto, será ne-
cessário apresentar bole-
tim de ocorrência policial
que ateste a perda ou rou-

bo dos documentos e fazer
a solicitação da segunda
via em até 30 dias. A gra-
tuidade não vale para a
Carteira Nacional de Habi-
litação, carteira da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB) ou de outras entida-
des profissionais, passa-
portes, ou carteira funcio-
nal de órgãos e entidades
de administração pública.

Identificação 
gratuita para idosos

Por ofensa a professor

O juiz da 18ª Vara Cível
de Goiânia, Danilo Luiz
Meireles dos Santos, jul-
gou improcedente pedido
de uma aluna que foi des-
ligada do cursinho em que
estudava após ofender o
professor. Além disso, o
magistrado a condenou
por litigância de má-fé.

Consta dos autos que a me-
nina, aluna de um curso
preparatório para o Enem,
durante uma aula de bio-
logia, dirigiu ao professor
palavras de cunho ofensi-
vo, chamando-o de “pa-
monha” -, sendo retirada
de aula e logo após foi des-
ligada do cursinho.

2 STJ – Tráfico privilegiado
não pode ser descaracteri-
zado por inquéritos ou pro-
cessos em curso. 
2 Terceira Turma do STJ -
Ainda que a aplicação da téc-
nica de julgamento ampliado
venha a ocorrer na mesma
sessão, deve ser garantida a
possibilidade de sustentação
oral ao advogado perante os
julgadores convocados para
completar o quórum.

Foi sancionada a Lei Es-
tadual nº 21.124, que altera a
legislação que versa sobre os
critérios e as condições de
promoção dos oficiais da ati-
va da Polícia Militar do Esta-
do de Goiás (PM-GO). As mo-
dificações foram feitas com
o objetivo de que fossem
estabelecidos novos crité-
rios para a constatação da
ação meritória e também,
com o intuito de uniformizar
as decisões relacionadas à
promoção efetuada pelo cri-
tério da bravura.

Sancionada lei
que define
critérios para
promoção 
de policiais
militares

TST reforma decisão sobre
operadora de telefonia

A Sétima Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
rejeitou o exame do recurso
da Oi S.A. contra a condena-
ção ao pagamento de indeni-
zação a um técnico de ma-
nutenção dispensado por te-
lefone. Um dos pontos consi-
derados pelo colegiado foi o
fato de que o contrato já du-
rava mais de sete anos, o que
revela certa estabilidade na
relação e reforça a presunção
de confiança entre as partes.
Prevaleceu o voto do ministro

Cláudio Brandão, que desta-
cou que todo relacionamento
rompido de forma unilateral
envolve dissabores e ques-
tionamentos. No caso especial
do vínculo de emprego, há
ainda a insegurança do tra-
balhador de perder renda, a
incerteza de conseguir nova
colocação num mercado de
trabalho cada vez mais res-
trito e competitivo, além de to-
das as repercussões nas esfe-
ras patrimonial, pessoal e fa-
miliar do trabalhador.



Daniell Alves

Mais de 250 profissionais
que atuam nos hospitais pú-
blicos de Anápolis cruzaram
os braços desde a sexta-feira
(15). A maioria decidiu pela
greve em assembleia realiza-
da na noite da última quinta-
feira, entre o Sindicato dos
Médicos de Anápolis (Simea) e
a prefeitura de Anápolis. De
acordo com o Sindicato, en-
quanto durar a greve, os aten-
dimentos eletivos estarão sus-
pensos. Porém, os atendimen-
tos de urgência e emergência
serão mantidos nas Unidades
de Pronto Atendimento – fi-
chas vermelhas, laranjas e
amarelas. Pacientes com fi-
chas verdes serão encami-
nhados para atendimento nas
Unidades Básicas de Saúde.

Após os médicos declara-
rem greve, o prefeito do mu-
nicípio, Roberto Naves, afir-
mou que irá entrar na Justiça.
Segundo a prefeitura, a justi-
ficativa da judicialização é
que a greve ocorreu após
duas atitudes tomadas pela
gestão: a instalação de pontos
eletrônicos para registro de
presença dos profissionais e
criação de agendamento de
consultas via WhatsApp.

O prefeito alega que está co-
brando o ponto para que os
profissionais cumpram o ho-
rário de trabalho. “Se prestou
concurso para trabalhar oito
horas, tem que trabalhar oito.
Se prestou para trabalhar qua-
tro horas, tem de trabalhar
quatro. Até porque eles estão

recebendo o dinheiro do povo,
então tem que prestar serviço
para o povo. Além disso, outra
coisa que mexemos e que ge-
rou insatisfação foi a questão
das agendas. Nós levamos tudo
na palma da mão, já que é
possível marcar uma consulta
no posto de saúde via What-
sApp, sem precisar sair de casa,
dando mais comodidade a po-
pulação”, afirma.

Essas questões não foram
abordadas pela categoria na
nota de esclarecimento pu-
blicada pelo Sindicato. Com
relação aos pontos da falta
de fornecimento de Equipa-

mentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) e manutenção dos
mesmos, o prefeito afirma
que estará à disposição para
resolver todas as questões
abordadas pelos médicos.

Ele cita, também, a possibi-
lidade de negociar uma solução
com os profissionais. “Existem
pontos que o Sindicato está pe-
dindo para que nós possamos
avançar, que são pontos que
precisam realmente de uma
atenção, sim. Inclusive, fize-
mos uma reunião com o Sin-
dicato e topamos deliberar,
semanalmente, alguns deles.
Estamos conversando com os
profissionais e os médicos e
dispostos a atender aquilo que
for possível”, afirmou.

Simea nega
O Simea afirma, em nota,

que não houve qualquer “apre-
sentação de proposta, mas uni-
camente o compromisso de
abertura de canal de negocia-
ções a partir da próxima se-
mana”. Também ressalta que,

apesar das declarações do che-
fe do Executivo municipal,
“não há qualquer reinvindi-
cação acerca do ponto de re-
gistro dos médicos no local do
trabalho”. O comunicado diz
que uma circular foi encami-
nhadas aos médicos em
2019.Nela, o Sindicato dos Mé-
dicos de Anápolis reiterou a ob-
rigatoriedade de registro da
jornada de trabalho.

Paralisação
O Sindicato alega que, ape-

sar de inúmeras tentativas de
diálogo com o Prefeito Rober-
to Naves, a categoria médica
não obteve sucesso. “A última
tentativa aconteceu no dia
16/09, quando foi entregue
em mãos um ofício com rein-
vindicações para Secretário
de Saúde Julio César Espin-
dola, além do encaminha-
mento ao Prefeito de igual
correspondência. O secretá-
rio  comprometeu-se a res-
ponder antes do dia 27/09,
porém, não o fez”, diz a nota.

Foram destacadas 21 rei-
vindicações não atendidas.
As principais irregularidades
promovidas pelo Executivo
Municipal, que induziram o
movimento da categoria são:
a não convocação dos médi-
cos aprovados em concurso,
com prioridade para contra-
tação via credenciamento e
salários defasados – o rendi-
mento do médico concursado
é praticamente a metade do
valor pago para um médico
credenciado.

Além disso, o Simea destaca
a retirada da gratificação con-
cedida em 2017 para amenizar
o problema do salário na época,
de R$ 2.000; e a perseguição dos
concursados: ao proibir  aten-
dimento na unidade em que tra-
balha, falta de oferta de plan-
tões extras para os concursados,
sendo aberto, somente, para
credenciados e suspensão dos
deferimentos de pedidos de fé-
rias e licenças de saúde, prêmio
e por interesse particular. (Es-
pecial para O Hoje)

Em 2021, 94 dos 246 muni-
cípios goianos não registra-
ram homicídios. É o que apon-
tam dados da Secretaria de Se-
gurança Pública de Goiás (SSP-
GO) divulgados nesta semana.
A taxa de assassinatos também
registrou queda, saindo de 30
a cada 100 mil habitantes em
2018 para, 12,9 a cada 100
mil. O levantamento mostra,
ainda, que em 17 dias, entre os
meses de janeiro e setembro,
não houve registros de assas-
sinatos em Goiás.

Na comparação com o ba-
lanço divulgado em julho, re-
ferente aos primeiros seis me-
ses de 2021, os dados deram
conta de que entre janeiro e ju-
nho deste ano, 118 municí-
pios goianos não registraram
nenhum caso de homicídio.
Neste período, o Estado ficou
nove dias sem esse tipo de
ocorrência, sendo que na Ca-
pital este índice foi de 17 dias.

Resolução de homicídios
Um estudo da Comissão

de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado da
Câmara dos Deputados, com
apoio da Associação dos De-

legados de Polícia do Brasil,
mostrou que o estado de
Goiás ficou à frente de diver-
sos países em resolução de
conflitos. A pesquisa foi pu-
blicada neste mês de outubro,
no qual o índice de êxito ficou
em 66,28% de 2018 a 2020.

Para o secretário de Segu-
rança Pública de Goiás, Rod-
ney Miranda, o alto índice
de elucidação de inquéritos
policiais está sendo um dos

pilares de sustentação das
quedas consecutivas nos in-
dicadores de criminalidade
apresentadas desde o início
da gestão.

Apreensão de drogas
Com relação à apreensão

de drogas no Estado, balanço
divulgado apontou que as for-
ças policiais goianas já apreen-
deram mais de 145 toneladas
de entorpecentes no período

entre 2019 a 3 outubro de
2021. O que causou prejuízo de
R$ 3,1 bilhões ao narcotráfico.
Levantamento da Secretaria
de Segurança Pública de Goiás
(SSP-GO), mostra 134 tonela-
das de maconha, 9,9 toneladas
de cocaína, 898 quilos de crack
e 1 tonelada de skunk inter-
ceptados em Goiás.

Durante o primeiro se-
mestre de 2021, as forças po-
liciais já haviam apreendido

mais de 25 toneladas de dro-
gas, o que representa uma
média de 136 quilos de en-
torpecentes retirados das ruas
diariamente. Nesse período,
houve um aumento de 94%
nas apreensões de cocaína
no Estado, na comparação
com igual período do ano pas-
sado. “Vale lembrar que cerca
de 80% dos crimes graves têm
relação direta com o tráfico
de drogas. Então, isso também
ajuda a explicar a redução
dos demais crimes”, pontuou,
à ocasião, Rodney Miranda.

Ainda nos primeiros seis
meses de 2021, as forças de se-
gurança pública de Goiás
apreenderam 2.782 armas de
fogo; realizaram 766.685 abor-
dagens policiais e efetuaram
15.381 ações preventivas. Fo-
ram deflagradas 14.750 ope-
rações, com o cumprimento de
2.356 mandados de prisão e
14.088 prisões em flagrante.
Com as políticas de reestrutu-
ração do sistema prisional, o
Estado teve redução de 71%
nos homicídios em presídios e
uma queda de 68% de evasão
carcerária. (Maiara Dal Bos-
co, especial para O Hoje)

38% dos municípios goianos não tiveram homicídios
MORTES EM 2021

Em Goiânia, houve queda de 35% no número de homicídios com ação integrada da polícia

Insatisfeitos com
as condições de
trabalho, médicos
paralisaram
atividades e
alegam que não
houve tentativa 
de negociação

Greve dos médicos deixa
população sem atendimento

Mais de 250

profissionais que

atuam nos hospitais

públicos de Anápolis

cruzaram os braços

a partir de sexta-

feira (15)
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Pelo menos sete pessoas
morreram e 13 ficaram fe-
ridas em uma explosão
ocorrida ontem (15) numa
mesquita xiita da cidade
de Kandahar, no sul do Afe-
ganistão, segundo fonte mé-
dica. "Até agora, sete mortos
e 13 feridos foram trazidos
para o nosso hospital", dis-
se à agência France Presse
um médico do Hospital
Central de Kandahar, que
não quis ser identificado.

A explosão atingiu o
local de culto xiita, situa-
do no centro da cidade,
quando se realizava a
oração principal da se-
mana, a de sexta-feira, à
qual assiste geralmente
um grande número de
fiéis, disse Bilal Karimi,
um porta-voz dos talibãs.

Uma testemunha que
não quis ser identificada
contou à AFP ter ouvido
três explosões, uma na
porta principal da mes-
quita, outra no seu lado sul
e a última na área onde os
crentes vão fazer a ablução
(rito de purificação).

Dezoito ambulâncias se
deslocaram para o local, e

as forças de segurança ta-
libãs foram destacadas
para a região da mesquita,
cujo acesso foi bloqueado.

A explosão na mesquita
Fatemieh, também conhe-
cida como Imã Bargah,
ocorre exatamente uma
semana após um atentado
suicida contra uma mes-
quita xiita em Kunduz
(nordeste), reivindicado
pelo grupo extremista Es-
tado Islâmico e que causou
dezenas de mortes. (ABr)

Explosão em mesquita
xiita deixa pelo menos
sete mortos em Kandahar

Um homem suspeito de ter
matado cinco pessoas com
arco e flecha e outras armas na
Noruega estava sob os cuida-
dos de profissionais de saúde
nesta sexta-feira (15), infor-
mou a polícia. Investigadores
identificaram o suspeito como
Espen Andersen Braathen, ci-
dadão dinamarquês de 37 anos
que passou a maior parte da
vida em Kongsberg, onde o
ataque ocorreu na quarta-fei-
ra (13). Ele admitiu ter assas-
sinado as vítimas.

Braathen foi "transferido
para os cuidados dos serviços de
saúde depois de uma avalia-
ção da situação de saúde", disse
a polícia, sem entrar em deta-
lhes a respeito de seu estado. On-
tem, um tribunal determinou
que ele pode ser mantido em de-
tenção pré-julgamento durante
até quatro semanas.

Braathen é convertido ao
Islã e mostrou sinais de radi-
calização, de acordo com a po-
lícia. Ele também tem um his-
tórico de "entrar e sair" de ins-
tituições de saúde, acrescen-
tou a corporação.

O suspeito será submetido a
uma avaliação psiquiátrica com-

pleta, disse seu advogado, Fredrik
Neumann, nessa quinta-feira.

A polícia informou que o
ataque ocorreu em uma
"área ampla" de Kongsberg,
cidade e município situado
cerca de 70 quilômetros a
oeste da capital Oslo. 

Quatro mulheres e um ho-
mem, de idades entre 50 e 70
anos, foram mortos, e a polícia
considerou o ataque um "ato de
terrorismo" aleatório. Mais três

pessoas, incluindo um policial
de folga, ficaram feridas.

Um estudante contou à
Reuters como ele e seus ami-
gos se trancaram no quarto,
enquanto o agressor tentava
entrar em sua casa.

A polícia disse que Braat-
hen está cooperando com a
investigação. Um eventual jul-
gamento demorará meses.

O primeiro-ministro no-
rueguês, Jonas Gahr Stoere,

que venceu as eleições no mês
passado e tomou posse na
quinta-feira, visitará Kongs-
berg hoje, junto com a ministra
da Justiça, Emilie Enger Mehl.

O número de mortos foi o
pior de qualquer ataque na
Noruega desde 2011, quando
o extremista de direita Anders
Behring Breivik matou 77 pes-
soas, a maioria adolescentes,
em um acampamento para
jovens. (ABr)

Braathen é

convertido ao Islã e

mostrou sinais de

radicalização, de

acordo com a polícia

Suspeito de ataque na Noruega é
transferido para serviço de saúde

Os escoamentos de lava do
Vulcão Cumbre Vieja, em La
Palma, atingiram nas últimas
horas picos de alta velocidade.
O Instituto Vulcanológico das
Ilhas Canárias descreve-os
como um “tsunami de lava”. Os
sismos também aumentaram,
tendo sido registrado um ter-
remoto de 4,5 em La Palma, o
maior até agora. Os especia-
listas temem a abertura de
uma nova boca eruptiva. Se-
gundo o Instituto Geográfico
Nacional espanhol (IGN), a ati-
vidade sísmica aumentou nas
últimas horas na ilha, depois
de, na quarta-feira (13) ter di-
minuído ligeiramente.

Só nesta sexta-feira, a ilha já
sofreu mais de 20 terremotos,
incluindo um de magnitude
4,5, o maior sentido até agora
desde que começou a erupção
do vulcão, há 26 dias. Um tre-
mor da mesma magnitude já ti-
nha sido sentido nessa quinta-
feira, dia em que foram regis-
trados 60 sismos no total.

No início da tarde de on-
tem (15), a lava transbordou
do cone principal do vulcão,
formando um rio de lava que
atingiu picos de grande velo-
cidade, colocando novos bair-
ros em perigo. Em publicação
no Twitter, o Instituto Vulca-
nológico das Ilhas Canárias
mostra a velocidade do rio de
lava, que descreve como “tsu-
nami de lava”.

Os especialistas mostram-
se também preocupados com a
deformação no terreno nas re-
giões de Jedey e Las Manchas,
situadas mais ao sul do ponto
eruptivo atual, que poderá in-
dicar a hipótese de abertura de
nova boca eruptiva.

As protuberâncias no ter-
reno chegam aos cinco centí-
metros nessas áreas, o que in-
dica que o magma está a subir
e a pressionar as camadas su-
periores, segundo explica o
jornal Levante. Os responsá-
veis pelo Plano de Proteção Es-
pecial Civil e Pronto Atendi-
mento de Risco Vulcânico (Pe-
volca) acreditam que ainda é
cedo para confirmar se essa
pressão no subsolo pode cul-
minar na formação de nova
boca eruptiva e de novo vulcão
próximo ao Cumbre Vieja.

Por enquanto, as autorida-
des iniciaram a retirada das
pessoas que trabalham na área,
para evitar situações de risco
no caso de uma nova fenda se
abrir repentinamente.

As autoridades determi-
naram ontem a retirada dos
moradores de um novo bair-
ro no município de Los Llanos
de Aridane, na ilha de La Pal-
ma, devido ao avanço do últi-
mo fluxo de lava gerado pela
erupção do Cumbre Vieja.

Segundo fonte do governo
regional das Canárias citada
pela agência espanhola Efe,

estima-se que essa nova reti-
rada afete cerca de 15 mora-
dores do local. Esta é a segun-
da evacuação em apenas 24 ho-
ras pelo avanço do novo desli-
zamento de terra que se for-
mou, nos últimos, dias ao nor-
te do principal, depois de cer-
ca de 800 residentes do bairro
de La Laguna terem sido orien-
tados a abandonar suas casas
na terça-feira (12) à tarde.

“Estamos, com toda a cer-
teza, perante o vulcão mais
grave que a Europa sofreu
nos últimos 100 anos”, decla-
rou o presidente das Canárias,
Ángel Víctor Torres. “A única
boa notícia é que até hoje
não temos a lamentar danos
pessoais”, acrescentou.

Os indicadores monitora-
dos por cientistas no vulcão
de La Palma, especialmente as
de emissões de dióxido de
enxofre, sugerem que o fim
da erupção não vai acontecer
a curto ou médio prazo, se-
gundo a porta-voz do comitê
científico do Pevolca. A lava
ocupa já área de quase 700
hectares e destruiu mais de
1,5 mil edifícios na ilha. (ABr)

Lava aumenta e especialistas
temem abertura de nova boca

LA PALMA

Moradores estão sendo retirados da área

Espen Andersen

Braathen, 37 anos, é

dinamarquês e

admitiu autoria

Há semanas Moscou emite uma mensagem ine-
quívoca à Europa: assinem contratos de longo prazo
para fornecimento de gás natural com a Gazprom, e
portanto com a Rússia, e não vão ter que se preocu-
par com energia nem calefação.

Isso se dá no contexto de uma crise de gás natural sem
precedentes no mercado europeu. Nos últimos meses, o
preço do combustível quadruplicou, tendo chegado, no
princípio de outubro, a dez vezes o valor médio de 2020.
Em tempos mais baratos, vários fornecedores da Euro-
pa Ocidental teriam se garantido no mercado à vista, por
preços temporariamente mais baixos.

EXPRESSA

Até agora, sete
mortos e 13
feridos foram
levados para o
Hospital de
Kandahar
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Lanna Oliveira

O clichê ‘a música salva e cura’ dei-
xa de ser clichê quando torna-se a rea-
lidade de alguém. Assim foi com o can-
tor goiano Lubeka, que desde muito
novo sofreu preconceitos. Alvo de
bullying por vir da periferia e ser gay,
o artista revela que a música foi o ca-
minho mais sincero para lidar com
suas questões e se afirmar em uma so-
ciedade muitas vezes tóxica. Reve-
lando sua personalidade destemida e
corajosa, o cantor acaba de lançar seu
álbum ‘Intenso’, no qual mostra ver-
satilidade vocal, indo do pop ao R&B
(Rythym and Blues).

A história de Lubeka na música
traz algumas reflexões pertinentes a
época em que vivemos. Como trans-
formar situações adversas em apren-
dizado e força para realizar sonhos?
Como essas experiências influen-
ciam na construção da sua perso-
nalidade? O quanto é necessário se
encaixar aos padrões para alcançar
o sucesso? Sim, o bullying, os pa-
drões impostos, os preconceitos, en-
tre outras questões, são pautas cons-
tantes hoje, e o cantor reforça a im-
portância de se discutir sobre.

Desde muito novo, o artista des-
cobriu na música sua certeza de vida.
“Eu comecei na música com 6 anos ao
frequentar a igreja com meus pais.
Logo percebi que a música era meu
refúgio de todo aquele ambiente que
só me machucava”, revela Lubeka.
Desde então ele entendeu que isso era
o que ele queria fazer. Em meio as
suas descobertas, ele começava en-
xergar o lado ruim da vida. Na esco-
la ele já sofria bullying por vir de pe-
riferia e por ser gay. “Naquela época
eu me sentia um peixe fora da água,
por isso me conectei com as artes para
me abstrair”, continua.

Assim Lubeka seguiu, superando
seus momentos difíceis por meio da
música. O cantor afirma que sem dú-
vidas a música é um instrumento de
cura. “Ela sempre foi como uma te-
rapia, se eu estava feliz eu cantava,
se eu estava triste eu cantava. Era
como se eu pudesse lidar com todos
os meus problemas através dela”. E
por mais triste que possa parecer,
essa situação assola muitas crian-
ças/adolescentes hoje. Todos os dias
se vê relatos de pessoas que passam

pelo mesmo, e com a internet os nú-
meros aumentaram.

Uma pesquisa da Microsoft divul-
gada neste ano, aponta que, embora
o atual estado de civilidade digital do
Brasil tenha se mantido, cerca de
43% dos entrevistados estiveram en-
volvidos em incidentes de bullying na
internet. Sim, é assustador, e o artis-
ta, com propriedade no que diz, acon-
selha os jovens que estão passando
por isso. “Sejam fortes, busquem de-
senvolver a espiritualidade de vo-
cês, conversem, conversar ajuda mui-
to, e lembrem-se, vocês são únicos, e
incríveis do jeitinho que são”.

Padrões no mundo da música
Este comportamento de precon-

ceito é reproduzido de forma genera-
lizada através das décadas e devido a
intensidade aumentada, a discussão
tem sido mais fervorosa. No universo
da música nacional não seria diferente
e Lubeka enfatiza a existência da ne-
cessidade de se encaixar aos padrões
para fazer sucesso no Brasil. “Eu acho
que de certa forma é preciso se en-
caixar sim, as pessoas precisam de um
norte condutor para se identificar
com algo”. Mas ele também acredita
que isso tem seu lado positivo, esse
norte abre portas para a diversidade.

Segundo Lubeka o brasileiro é di-
verso, a diversidade sempre esteve no
nosso DNA e isso reflete na música.
“Eu acho que vivemos a melhor fase
da música no Brasil, principalmente
no segmento pop. E como toda in-
dústria ela é exigente, mas hoje tam-
bém existe espaço para a diversidade,
pois existe um público sedento por se
sentir representado”, diz otimista.
Ele complementa dizendo que acha
que melhorou muito com artistas
LGBTQIA+ no mainstream. “Graças a
eles eu posso existir, mas ainda há
muito o que conquistar”.

Relembrando toda sua trajetória,
Lubeka acredita que a música definiu
quem ele é hoje. “Lubeka é meu
apelido de infância, então usar a
música como terapia para mim é tra-
tar aquela criança sabe?! Então o Lu-
beka de hoje é muito mais destemi-
do, forte, corajoso, e intenso em tudo
que faz. Acho que o Lubekinha teria
orgulho do Lubeka de hoje”, (risos).
E toda sua história, suas nuances e
suas intensidades são reveladas no
álbum ‘Intenso’. Projeto no qual ele
se dedica desde que chegou de Los
Angeles, sua atual moradia.

A canção inédita e que dá nome
ao álbum acaba de ganhar um vi-
deoclipe e é um convite a se deixar
levar por um amor de verão, prepa-
rando o caminho para a estação dos
prazeres. Nascido e criado no mu-
nicípio de Anápolis (GO), depois de
passar por altos e baixos na sua
vida pessoal, profissional e amorosa,
Lubeka transforma essas lições em
música e em um documentário, que
será lançado em breve relatando
todo o processo de produção do ál-
bum. “Esse é sem dúvida o maior
projeto da minha vida”, finaliza Lu-
beka. (Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

Lubeka revela suas vulnerabilidades apaziguadas pela música, além de apresentar seu novo trabalho, ‘Intenso’

Do bullying ao estrelato
Segundo Lubeka o

brasileiro é diverso, a

diversidade sempre

esteve no nosso DNA e

isso reflete na música

Fotos: Eduardo Orelha



ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 202114 n Essência

Dupla conecta a musicalidade inerente do Nordeste

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

NOTA AO LEITOR
t

Alexandre é economista já Felipe é formado no Ensino Médio e, desde cedo, abraçou a carreira de escritor

LIVRARIA
t

O medo de uma possível
revolta da Inteligência Artifi-
cial (IA) contra a humanidade
já serviu de tema para livros,
filmes e seriados de ficção
científica, como as famosas
produções Black Mirror e
WestWorld. Mas será tão di-
fícil imaginar um futuro em
que a tecnologia seja uma
aliada e não inimiga? Em Liga
da Tempestade, os autores
Alexandre Nobre e Felipe No-
bre propõem justamente esta
visão aos leitores.

Escrito em uma parceria
entre um pai e filho aficio-
nados por sci-fi, o lança-
mento conta a história de
Mark, um jovem terráqueo
que, num piscar de olhos, é
arremessado em um univer-
so paralelo: o planeta Ciena.
Localizado em outra galáxia,
o misterioso mundo não tem
sol e abriga uma sociedade
hostil que vive em guerra.

Enquanto procura um ca-
minho de volta, Mark des-
cobre que segredos terríveis
estão por trás da origem da-
quele mundo – e relaciona-
dos diretamente com a Ter-
ra. O preço a pagar por essas
descobertas? Ter que lidar
com injustiças, como o as-
sassinato do amigo Cravian.

Para superar os desafios
e solucionar mistérios, o pro-
tagonista conta não só com
novos amigos, mas com a
ajuda da IA. Assim como os
humanos, os robôs também
se tornaram capazes de sen-
tir emoções e compreender
o valor da diversidade.

Cercada de plot twists, a
jornada de Mark também se
apoia em um enredo político
e histórico ao tratar sobre or-
ganização social. Ciena é di-
vido em 16 Ligas que abas-

tecem o planeta; entre elas a
Liga da Tempestade, res-
ponsável por produzir e
manter a energia em todo o
território. Mas junto das ou-
tras está envolvida em uma
eterna briga pelo poder.

Esta é a terceira obra lan-
çada pela dupla Nobre e
conta com modernas técni-
cas de escrita criativa à la
Dan Brown e Aaron Sorkin.
Após um curso com os ído-
los, os autores puderam apli-
car artifícios literários es-
pecíficos na história: na nar-
ração, um ritmo crescente
de ação  característica típica

de Brown , e pitadas de hu-
mor, como Sorkin. 

Sobre os autores
Apaixonados por ficção

científica, os autores Alexan-
dre e Felipe Nobre  pai e filho
são naturais de Fortaleza, e
hoje vivem em Brasília. Têm
dois livros autopublicados:
Nimda a peste branca e o bu-
raco negro e Nimda II nada é
o que parece, lançados em
2019 e 2020, respectiva-
mente. Ambos do gênero fic-
ção científica, trazem histó-
rias relacionadas ao tema
Inteligência Artificial.

Sci-fi na literatura
Mistério, ação e uma ponta de humor abraçam o lançamento
futurístico 'Liga da Tempestade', uma parceria entre pai e filho

CELEBRIDADES

Hulk Paraíba e Camila Ângelo
anunciaram o nome e sexo do
bebê que esperam. Em um vídeo
do chá de revelação da família, o
jogador anunciou no Instagram
que sua quarta filha será uma
menina, Zaya, mesmo nome da fi-
lha de Simone, dupla de Simaria,
nascida no início do ano."E como
tudo que fazemos na nossas vi-

das, deixamos nos guiar pela
vontade soberana de Deus.... 'Esta
é a confiança que temos ao nos
aproximarmos de Deus: se pe-
dirmos alguma coisa de acordo
com a vontade de Deus, ele nos
ouvirá.' João 5:14. Seja bem vin-
da minha filha, minha pequena
Zaya", escreveu Hulk. (Raphaela
Fernandes, Purepeople) 

Hulk revela sexo e nome do primeiro
bebê com a sobrinha de sua ex-mulher

Musicalidade
vibrante 
Don Juan e Márcio Victor, do Psirico,
firmam parceria e lançam a música e
clipe 'Funcionária do mês'

Elysia Cardoso

Don Juan e Márcio Vic-
tor, do Psirico, lançam a
música e o clipe ‘Funcio-
nária do mês’, trazendo
toda a sensualidade e rit-
mo da Bahia em uma co-
nexão do funk com Samba-
Pop Percussivo, aliando a
musicalidade à alegria vi-
brante do pagode baiano,
fazendo uma releitura do
pagode tradicional. A com-
posição é de Sergio Santos,
Ruxxel e Pablo Bispo. 

Márcio Victor explicou
as expectativas para este
lançamento: "É uma músi-
ca alegre que tem aquele
pagodão que não deixa
ninguém parado. Esse sin-
gle tem uma linguagem na-
cional, tem uma força ab-
surda e tem uma percussão
que lembra o pagodão raiz
do Psi com a influência
POP que combina comigo e
com Don Juan, com esse es-
tilo dele de cantar, com o
público dele. Acredito que
vai cair no coração e na
playlist de muita gente no
verão”, aposta.

O videoclipe gravado em
Salvador, na Bahia, reflete o
que de fato é a música: ale-
gria. Com cores vibrantes e
diversos cenários é o traba-
lho que melhor representa
o verão de tardes ensolara-
das, regado de muita dança,
mulheres bonitas e ritmo
contagiante. 

De acordo com Don
Juan, essa parceria dife-
rente, que une o Samba-
Pop Percussivo com o funk
paulista, confirma que a
inovação musical é o ca-
minho. “A fusão de ritmos
e de culturas, unindo o
Funk paulista com o novo
pagode baiano, traz um
ritmo dançante e agitado,
que promete ser o hit do
verão. Adorei embarcar

nesse novo desafio. Os rit-
mos se encaixaram perfei-
tamente. Estou mais do
que feliz em poder fazer
parte dessa parceria. Com
certeza virão muitas ou-
tras", projeta.

O funkeiro mais ouvido
do país amplia cada vez
mais seu repertório musi-
cal e nos últimos meses
vem firmando parcerias
cada vez maiores e com
grandes artistas de dife-
rentes gêneros. “Funcio-
nária do mês” é o primeiro
single do DVD Don Juan
Summer, composto por 16
faixas e que será lançado
em dezembro.

Cidade escolhida 
A capital baiana foi a lo-

cação escolhida pela dupla
como cenário para o au-
diovisual, que foi realizado
pela produtora GR6. A pri-
meira parada das grava-
ções foi na praia da Gam-
boa, onde os artistas apro-
veitaram para experimen-
tar a culinária local. 

O Pelourinho, centro
histórico de Salvador, tam-
bém vai ser cenário do
novo trabalho dos canto-
res, que encerram as gra-
vações na cidade de Ca-
maçari, no polo industrial
do estado, na sede da fá-
brica da Amvox, empresa
montadora de produtos
eletroeletrônicos e patro-
cinadora oficial do clipe. 

A primeira parada foi
na belíssima praia da
Gamboa, e ainda por lá
aproveitaram para degus-
tar a verdadeira gastro-
nomia baiana. Depois dis-
so, seguiram para o Pe-
lourinho, centro histórico
da cidade, para mais uma
tomada de gravações. O
clipe foi finalizado na ci-
dade de Camaçari. (Espe-
cial para O Hoje) 
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pode trazer mui-
tas emoções e você pode sentir
uma profunda satisfação, per-
cebendo todas as coisas à sua
volta e conseguindo levar a ge-
nerosidade às pessoas que pre-
cisam de apoio. se conseguir
trazer o melhor à tona, aí sim o
seu dia será positivo. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje você vai perceber que
algumas coisas que vinha fa-
zendo não funcionam mais e
não estão trazendo o mesmo
resultado de antes, então ago-
ra é preciso acontecer uma mu-
dança e essa mudança somen-
te ocorrerá a partir de conver-
sas com outras pessoas ou mes-
mo de insights. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Dia de muito trabalho e ne-
cessidade de focar nas coisas, o
que é muito desafiador. Dia de
ficar alheio, divagando, mas ao
mesmo tempo o dia pode lhe
trazer uma certa satisfação e
gratidão, te deixando ausente
das coisas que estão aconte-
cendo na sua realidade. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje é um dia de expansão.
você sentirá um senso de liber-
dade muito grande com emo-
ções que vêm à tona. O dia
pode exigir que você faça coisas
com mais senso de autonomia
e liberdade para realizar o que
é necessário. O dia traz como
grande potencial, bem como
passeios e exercícios. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia traz alguma fina-
lização. você tem uma necessi-
dade de terminar algo, poden-
do ser uma relação, um traba-
lho ou um projeto, mas essa fi-
nalização não necessariamente
vai ser algo ruim; pode ser al-
guma coisa positiva, com tudo
acontecendo com tranquilidade. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

É importante você se rela-
cionar bem com todos e ter um
senso de diplomacia, mas tome
cuidado para não ficar muito
passivo ou entrar em uma ener-
gia de agradar a todos, pois
podemos nos perder de nós
mesmos, então tome cuidado
com esse jogo de projeção. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia traz uma neces-
sidade de organização e de en-
contrar métodos para não se
perder nas tarefas e não se dei-
xar levar pela emoções infla-
madas, pensando em coisas
que já aconteceram. Mantenha
o seu foco no aqui e agora. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Dia que traz uma grande aju-
da. independentemente do que
estiver precisando, se for colo-
cado para outras pessoas. É im-
portante se expressar e colocar
as necessidades de uma forma
real. tome cuidado para não ficar
tão fechado, o que pode impedi-
lo de fazer trocas positivas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia traz criatividade,
mas você precisa agir. Cuidado
para não ficar fora da realidade.
Coloque a sua imaginação na
realidade, pois assim será um
dia muito produtivo, cheio de
novidades e com a transformação
daquilo que você quer mudar. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia traz criatividade.
tome cuidado para não ficar fora
da realidade. Coloque a sua ima-
ginação na realidade, pois assim
será um dia muito produtivo,
cheio de novidades e com a
transformação daquilo que você
quer mudar. O dia pode te tirar
de qualquer tipo de estagnação. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia que traz a necessidade
de se autoaperfeiçoar, favore-
cendo o autocuidado, a au-
toestima, o olhar para si e a sa-
tisfação com aquilo que você é,
sem se preocupar com o que os
outros acham de você. sim-
plesmente esteja satisfeito com
o que está fazendo agora. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia que traz muita capaci-
dade de agir e de transformar as
coisas de forma positiva. as
ações de hoje são construtivas,
criativas e trazem resultados
diferentes, bastante prósperos.
tudo o que for feito no dia de
hoje será colhido. tome cuidado
apenas com ações exageradas. 

t
HORÓSCOPO

ESTREIAS

Halloween Kills: O Terror
Continua (Halloween Kills,
2021, eua). Duração: 1h6min.
Direção: David Gordon Green.
elenco: Jamie Lee Curtis, Judy
Greer, andi Matichak. Gênero:
terror. Depois de quatro dé-
cadas se preparando para en-
frentar Michael Myers, Laurie
strode (Jamie Lee Curtis) acre-
dita que enfim venceu. Minu-
tos depois de deixar o assas-
sino queimando, Laurie vai
direto para o hospital com
ferimentos graves de vida ou
morte. Mas quando Michael
consegue escapar da arma-
dilha de Laurie, sua vingança
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. Mulheres se juntam
e formam um grupo de vigi-
lantes que vão atrás de Mi-

chael e acabá-lo de uma vez
por todas, garantindo o re-
torno de um Halloween tran-
quilo e paz na cidade. Cine-
mark 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, Jodie Comer.
Gênero: Drama, histórico. O
Último Duelo é uma história
sobre o duelo entre o cava-
leiro Jean de Carrouges e o
escudeiro Jaques Le Gris,
acusado de ter violado a es-
posa do cavaleiro. a luta, es-
tabelecida pelo próprio rei da
França, Carlos vi, marca o
grande drama de vingança e
crime do século Xiv, que tem
a esperança de ser resolvido
somente após o combate.

Baseado no romance homô-
nimo de eric Jager. Cinemark
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,
acompanhamos Lucas (Bruno
suzano) e Bebel (samya Pas-
cotto), um casal apaixonado
que decide oficializar a união
para todos. Mal sabem eles
que a religião vai ser um pon-
to de discórdia entre suas res-
pectivas famílias. enquanto o
pai da noiva, samuel (ary Fran-
ça), luta para fortalecer as tra-
dições 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
Milagre (Fatima, 2021, eua).
Duração: 1h53min. Direção:
Marco Pontecorvo. elenco:
Harvey Keitel, Goran visnjic,
sônia Braga. Gênero: Drama,
histórico. em Fátima – a His-
tória de um Milagre, em meio
a Primeira Guerra Mundial,
três crianças de Portugal Ja-
cinta, Francisco Marto e Lucia
de Jesus dos santos testemu-
nham seis visões da virgem
Maria entre os meses de maio
e outubro de 1917. após con-
tar para adultos céticos, a
igreja católica romana valida
a visão das crianças, trans-
formando a cidade de Fátima
um dos principais lugares de
peregrinação. Cinemark Pas-
seio das Águas: 17h55, 18h.
Kinoplex Goiânia: 14h20. Ci-
neflix aparecida: 16h. Cineflix
Buriti: 16h10, 18h40.

'Amarração do Amor' é um filme brasileiro de 2021, do gênero comédia, dirigido por Caroline Fioratti e estrelado por Cacau Protásio

tCINEMA

Climate live 
Com shows simultâneos

ao redor de todo o mundo,
o Climate Live acontece nes-
te sábado (16), alertando
para a emergência climática.
a iniciativa é liderada pelo
Fridays for Future, grupo de
jovens liderado pela ativista
sueca Greta thunberg e que
organiza as greves globais
pelo Clima. O Brasil é um
dos mais de 20 países de
seis continentes onde artis-
tas, ativistas e cientistas su-
birão ao palco, às 18h, por
justiça climática e pelo futu-
ro do planeta. a ideia do
projeto é a juventude lide-
rando shows pelo clima em
todo o mundo para engajar,
educar e empoderar mais
pessoas no movimento.
Quando: sábado (16). Onde:
www.youtube.com/c/Clima-
teLive. Horário: 20h. 

Ciclo de Mangás
Dentro do universo da

literatura e dos Mangás,
neste sábado (16), ocorre o
próximo 'Ciclo de Mangás',
com destaque para o fenô-
meno mundial Naruto, que
conta a jornada de um jo-
vem ninja órfão na luta para
alcançar seus sonhos e ob-
jetivos. Durante o encon-
tro, online, livre e gratuito, o
público poderá conhecer
mais da cultura japonesa a
partir da leitura das páginas
do mangá. O evento tem
início às 17h, e o link de
acesso será disponibilizado
na semana do evento.
Quando: sábado (16). Onde:
(www.japanhousesp.com.br
/eventos). Horário: 17h. 

Cena instrumental 
O programa Cena instru-

mental recebe os artistas Cris-
tóvão Bastos e Rogério Cae-
tano para um show exclusivo
neste sábado (16), às 23h30,
na tv Brasil. a dupla executa
repertório do disco homôni-
mo indicado ao Grammy La-
tino 2021. além da perfor-
mance no estúdio da emis-
sora pública, essa edição iné-
dita da produção traz uma en-
trevista sobre o projeto. No
papo com a apresentadora
Bia aparecida, o assunto em
pauta é o álbum. Quando:
sábado (16). Onde: tv Brasil.
Horário: 23h30.

#PasseioChallenge
Neste sábado (16), em ho-

menagem ao mês das crian-
ças, a embaixadora do even-
to ‘ #PasseioChallenge’ pro-
movido pelo  Passeio das
Águas shopping, a professo-
ra ana Carolinne Ribeiro, vai
ensinar várias dancinhas para

as crianças, algumas com o
jingle do concurso. O evento
ocorre a partir das 16h, no es-
tacionamento laranja, do Pas-
seio das Águas, de forma to-
talmente gratuita. O evento
conta com todos os protoco-
los e normas de segurança do
shopping, chancelados pelo
Hospital sírio Libanês. Quan-
do: sábado (16). Onde: ave-
nida Perimetral Norte, N°
8.303, setor Fazenda Caveiras
- Goiânia. Horário: 16h. 

Caminhos da reportagem 
Neste domingo (17), o Ca-

minhos da Reportagem abor-
da a história da vacina, como
os imunizantes ajudaram a
deixar doenças no passado e
quais as perspectivas dessas
substâncias para o futuro. a
edição inédita 'vacina: dose
de esperança' vai ao ar às
20h, na tv Brasil. as vacinas
contra a Covid-19, desenvol-
vidas por laboratórios e uni-

versidades, estão mudando o
rumo da pandemia no mun-
do. Quando: domingo (17).
Onde: tv Brasil. Horário: 20h. 

Passeio Virtual 
O projeto cultural Rolé na

Rede promove neste domin-
go (17), às 10h, um passeio
virtual,  por um dos locais
mais relevantes para a histó-
ria da saúde pública brasilei-
ra: a Fundação Oswaldo Cruz.
em homenagem ao Mês das
Crianças, o passeio com o
tema Fiocruz, o Castelo en-
cantado da Ciência, abordará
os fatos históricos, o patri-
mônio e o essencial papel da
instituição no combate à pan-
demia da covid-19. O evento,
100% online e gratuito, terá
transmissão simultânea pelo
Facebook do Rolé Carioca.
Quando: domingo (17). Onde:
(www.facebook.com/RoleCa-
rioca). Horário: 10h. 

Feira de publicações inde-
pendentes

O trabalho de mais de 50
publicadores independentes
de todo o Brasil estará repre-
sentado na feira de publica-
ções programada, domingo
(17), entre 10h e 18h, na Po-
mar Livraria, em Goiânia. Nes-
ta terceira edição, o evento
passa a contar com área de
alimentação e convivência,
por meio da parceria com o
Due Café e Bistrô. Com en-
trada gratuita, a visitação vai
ocorrer por agendamento,
com lotação de 10 pessoas a
cada hora, pelo Whatsapp
62 98259-7070. Quando: do-
mingo (17). Onde: Rua 132-a,
N° 94, setor sul - Goiânia.
Horário:  entre 10h e 18h. 

Terceira edição da feira de publicações 
independentes está programada para domingo (17)

AGENDA
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Pronto, os fashionistas
agora podem respirar alivia-
dos! Com a conclusão das
grandes semanas de moda
internacionais, o mercado da
moda já tem as diretrizes
para trabalhar. Com um ca-
lendário atribulado e re-
cheado de novidades, esta
temporada de desfiles foi a
primeira que ensaiou um re-
torno parcial ao modelo an-
terior, com desfiles presen-
ciais, street style e todo mise-
en-scène do período pré-pan-
dêmico. Com os ajustes ne-
cessários — afinal, o mundo
estava, e ainda está, passan-
do por um momento muito
delicado —, os organizadores
dos eventos muito se esfor-
çaram para deixar tudo o
mais “normal” possível. É
inevitável relembrar tudo o
que vivemos durante esse pe-
ríodo e como isso irá in-
fluenciar na forma de se co-
municar com o mundo, por
meio do que vestimos.

A crise do período gerou,
inclusive, dúvidas nos cria-
dores de moda sobre a sua
identidade, além das perdas
irreparáveis que sofremos.
Mas o momento também foi
uma bela oportunidade de
reinvenção! Novos formatos
de apresentação de coleções,
moda mais sustentável, ma-
teriais que buscam maior
conforto, enfim, o universo
fashion achou uma forma
de se inspirar. Uns aproveitaram
mais que outros, como a criatividade
e irreverência na parceria da Balen-
ciaga com os personagens do desenho
animado The Simpsons. Na prática,
um mix de ideias que convergem e
apontam um caminho repensado,
lembrando que o processo é mais im-
portante. Referenciando o passado,
tentando fazer sentido do presente
para vislumbrar possibilidades de
um futuro mais leve. 

As coleções de Primavera/Verão
2022 apresentadas nos eventos têm
um papel importante nesse vislum-
bre. Por serem estações mais vívidas,
as roupas precisam trazer uma pers-
pectiva que encoraja e transmite oti-
mismo ao público. Isso não é uma
mera teoria, mas uma responsabili-
dade da moda que já se repetiu ao
longo das décadas. A Paris Fashion
Week, por exemplo, que aconteceu de
28/9 a 6/10, trouxe várias tendências

incríveis, além de muita vida para as
ruas da Cidade Luz.

Já em outra semana de moda, a de
Milão, vimos brilhar marcas como a
Versace que trouxe uma verdadeira
explosão de cores e estampas, evi-
denciando que o otimismo é uma ca-
racterística latente nas coleções. Com
muita sensualidade, a grife italiana
aproveitou o momento para recuperar
alguns de seus maiores hits. Ao som de
Physical, de Dua Lipa, o desfile de ve-
rão 2022 começou quase comportado,
com a própria cantora na passarela.
Na sequência, uma série de looks de al-
faiataria preta, decorados com os já fa-
mosos alfinetes da marca. Desta vez,
porém, eles vieram em cores vibran-
tes. Os famosos lenços da marca foram
transformados em tops frente-única,
saia ou vestido, estampas barrocas, ca-
misetas com logo ou a famosa medu-
sa e as plataformas robustas deram o
tom da coleção de Donatella Versace.
Ficou evidente que a marca está mui-
to confiante em um futuro melhor,
mais colorido e divertido.

Já a Chanel revisitou o seu passa-
do em busca da emoção que se sentia

em outras épocas, e traduzir estes sen-
timentos em looks. As roupas também
lembram os momentos mais célebres
de Karl Lagerfeld no comando da
grife. Os looks de underwear que
abriam os desfiles, por exemplo, são
referência à coleção de verão 1993, a
primeira em que a etiqueta apresen-
tou roupas debaixo. A moda praia grá-
fica, que marcou o verão 1994, tam-
bém retornou, com direito até a re-
cortes mais cavados. Os conjuntos de
tweed compostos de short, top crop-
ped e jaqueta também tiveram vez no
último desfile, reinterpretação do ve-
rão 1995. Não menos divertida que as
demais marcas, a Chanel apostou em
uma vibe mais contida, porém com
emoção e muita nostalgia.

Diversão é ingrediente na busca
por escape, e a humanidade estava
mesmo precisando desse respiro. A va-
riedade de tendências sinaliza a va-
lorização da opção: onde pode-se ser
o que quiser, quando quiser ou ser
sempre igual se essa for a escolha. Nes-
te cenário a moda é um verdadeiro
bálsamo, que mostra que tem sim,
uma luz no fim do túnel.
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A divertida

16 n Essência

MODa 2022

Com a finalização das grandes semanas de moda
pelo mundo, veja os hits da próxima estação

Parceria inusitada
entre Balenciaga e
The Simpsons

Naomi Campbell
em desfile vibrante
da Versace

A variedade de tendências sina-

liza a valorização da opção:

onde pode-se ser o que quiser,

quando quiser ou ser sempre

igual se essa for a escolha

Look sóbrio porém divertido da Chanel Schiaparelli, sempre irreverente Muita cor no desfile Versace



Alice Orth

A Agência de Fomento do
Estado de Goiás (GoiásFo-
mento) está na liderança do
ranking nacional de agências
de fomento e bancos de de-
senvolvimento em número de
operações de crédito garanti-
das pelo Fundo de Aval das Mi-
cro e Pequenas Empresas
(Fampe) do Sebrae. Entre abril
de 2020 e agosto deste ano, fo-
ram R$ 69,1 milhões liberados
a micro e pequenos empreen-
dedores, segundo o órgão, con-
tabilizando 1.983 operações
realizadas com o aval do Fam-
pe no período. A GoiásFo-
mento foi ainda a terceira en-
tre todas as instituições fi-
nanceiras do país que mais
contrataram operações de cré-
dito com o apoio do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).

“O Sebrae tem sido um
grande parceiro para que pos-
samos fazer o dinheiro chegar
aos pequenos e microempre-
sários, aqueles que não tinham
garantia”, afirmou o governa-
dor Ronaldo Caiado. “Com isso,
nós conseguimos repassar vo-
lumes substantivos para que as
pessoas afetadas pela pande-
mia de Covid-19 possam reto-
mar suas atividades ou quitar
compromissos”, completou. 

No ranking de desempe-
nho das operações de crédito
nos primeiros oito meses de
2021, a agência ficou atrás
somente da Caixa Econômica
Federal e do Sicoob, mas à
frente do Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais
(BDMG) e do Banco Original.
Segundo a entidade, o lugar
de destaque na classificação é
o resultado de uma ação de
abril de 2020, quando a Agên-
cia de Fomento firmou con-
vênio com o Sebrae para ofe-
recer o aval aos clientes que
tinham dificuldade em obter
crédito por falta de garantias
e, assim, eles puderam viabi-
lizar suas operações.

Crédito
Para o presidente da Goiás-

Fomento, Rivael Aguiar, o Fam-
pe é atualmente a principal ga-
rantia de crédito da instituição
financeira. De acordo com ele,
a agência vem adotando ações
para facilitar o acesso ao cré-

dito por parte dos micro e pe-
quenos empreendedores,
principalmente em um mo-
mento de início da retomada
da economia, que foi preju-
dicada duramente pelo pe-
ríodo de pandemia. 

O presidente ressalta que
essa ação atendeu à determi-
nação do governador Ronaldo
Caiado, com o objetivo de fa-
cilitar o acesso ao crédito e,
dessa forma, promover a ge-
ração de emprego e renda, vi-
sando apoiar as empresas que
estavam em dificuldade fi-
nanceira – especialmente du-
rante esta temporada de crise
de saúde pública.

De acordo com ele, o resul-
tado consolida a Agência de Fo-
mento de Goiás como um dos
principais agentes de crédito
no Estado e também no cená-
rio nacional, como importante
integrante do sistema nacional
de fomento. A instituição fi-
nanceira é associada à Asso-
ciação Brasileira de Desenvol-
vimento (ABDE), com cadeira
na diretoria da entidade. Para
Rivael, as ações desenvolvidas
pela GoiásFomento de facilita-
ção do acesso ao crédito e pro-
moção do desenvolvimento
econômico e regional em todas
as regiões goianas, contribuí-
ram para que Goiás ficasse en-
tre os dez Estados mais com-
petitivos do País.

Segundo o analista do Se-
brae Goiás, Giovane Ferreira
de Carvalho, o fato de a Goiás-
Fomento ser a terceira insti-
tuição que mais operou com o
Fampe no Brasil é uma de-
monstração de que a parceria
entre o Governo do Estado e o
Sebrae “está dando muito cer-
to”. Ele explica que o Fampe é
um fundo de aval comple-
mentar, que facilita o acesso
ao crédito nos bancos por
parte dos pequenos em-
preendedores. Em todo o Bra-
sil, o Fundo é operado pela
Caixa Econômica Federal e
Sicoob, sendo que Goiás tem
a vantagem de contar tam-
bém com a GoiásFomento. 

Beneficiados
A microempreendedora in-

dividual (MEI) Maria Neves
Ferreira da Silva é proprietária
da loja Estrela de Jorge, em
São Jorge, distrito de Alto Pa-
raíso, no Nordeste Goiano, des-

de 2016. O estabelecimento
vende souvenirs e lembranças
da Chapada dos Veadeiros. De-
vido à pandemia, e ao fecha-
mento da região à visitação
dos turistas, a loja teve de sus-
pender as atividades por mais
de cinco meses. Foi nesse ce-
nário que ele obteve o crédito

concedido pela GoiásFomento.
“O empréstimo ajudou mui-

to a manter a empresa funcio-
nando, porque muitos bancos
fecharam as portas para nós
que somos pequenos em-
preendedores. Foi assim que
conseguimos manter o estabe-
lecimento com os pagamentos

em dia", afirmou Maria Neves.
O empresário Jones Matos,

diretor da Cerrado Pesquisa e
Eventos, empresa localizada
no Jardim Goiás, região sul de
Goiânia, conta que utilizou os
recursos financeiros, prove-
nientes de para comprar equi-
pamentos como computador e
tablets, melhorando a estrutu-
ra tecnológica da empresa. “Em
momento de muita dificuldade,
uma linha de crédito é funda-
mental e ajuda as micro e pe-
quenas empresas para a reto-
mada no pós-pandemia”, disse. 

Conforme Jones, esse recur-
so financeiro chegou em “mo-
mento oportuno”. Ele garante
que a empresa o usará “de forma
cautelosa e responsável”, e so-
bretudo, para melhorar e se pre-
parar para o momento que virá
depois da pandemia. “Foi muito
importante esse crédito”, desta-
cou. (Especial para O Hoje)
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Negócios

GoiásFomento se consolida primeiro
lugar entre agências e bancos de
desenvolvimento do país

Goiás libera quase R$ 70 milhões
em crédito para micro e pequenas 

Maria Neves
Ferreira,
empresária do
Nordeste Goiano,
obteve crédito junto
à GoiásFomento,
com apoio do
Fampe, do Sebrae

Fotos: GoiásFomento

Empresário Jones Matos usou

recursos obtidos junto à

GoiásFomento para equipar a

empresa em inovação

tecnológica: “Em momento de

muita dificuldade, uma linha

de crédito é fundamental e

ajuda as micro e pequenas

empresas para a retomada no

pós-pandemia”








