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Entulho
aterra mais
de 10 metros
do Meia Ponte

Flagrante foi feito pelo jornal O Hoje no Jardim Califórnia,
região Leste de Goiânia. Desde 2015, caminhões lançam toneladas de entulhos no manancial, quase interrompendo o
fluxo do rio (veja à esq). Várias pessoas tentam salvar o que
resta da principal fonte de abastecimento de Goiânia, nadando contra a maré dos crimes ambientais cometidos na
surdina. Além disso, também há registro de derrubada de
matas ciliares. Polícia Civil diz que vai investigar o caso.
Cidades 9

Motoristas de
Uber podem ser
regulamentados

Cigarro ilegal representa mais da
metade do consumo em Goiás

Incoerência
marca briga
entre Ciro e Lula

Decisão da Justiça do Trabalho
do Rio de Janeiro pode representar a primeira etapa do reconhecimento de direitos trabalhistas para motoristas de aplicativos em todo Brasil.

Quase 40% dos produtos foram contrabandeados principalmente do Paraguai. Outros quase 20% foram produzidos no Brasil por fabricantes que
não pagam os impostos devidos. Em relação a 2019, mercado ilegal recuou de 63% para 55% em Goiás. Segundo pesquisadores, essa redução
pode estar associada ao cenário trazido pela Covid-19 que provocou alta
na moeda norte-americana, ultrapassando a marca de R$ 5,00.

Ex-governador do Ceará, Ciro
Gomes (PDT), e o ex-presidente
Lula (PT) voltaram a bater boca
publicamente, dificultando ainda mais uma possível aliança política para o ano que vem.

Negócios 17

Cidades 10

Política 2

Divididos,
caminhoneiros
ameaçam greve

HENRIQUE MANDETTA

Sindicatos e associações se reuniram recentemente e ameaçam paralisação a partir do dia
1º de novembro. Associação Brasileira dos Caminhoneiros, porém, é contrária. Cidades 11

Mulheres são
maioria e vão
decidir eleição em 2022”

{{

Construção de
edifícios às margens
de rios é aprovada

Política 5

Política 6

Essência

Senador Omar Azis
adia mais uma vez
relatório da CPI

Política 2

Alego vai definir
alíquota do ICMS
sobre combustíveis

O consumo regular de peixes traz
inúmeros benefícios e sabores

Essência 13

No Dia da Música Popular Brasileira
grandes nomes da música
nacional recebem homenagens

Essência 16

Xadrez 2

Dólar: (paralelo) R$ 5,45 | Dólar: (comercial) R$ 5,455 |
Euro: (Comercial) R$ 6,329 | Boi gordo: (Média) R$ 266,80
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,68 | Bovespa: +1,29%

As cantoras Gal Costa e
Xenia França são as
convidadas do ‘Espelho’

Essência 15

Atlético-Go
encerra jejum e
vence o líder em casa
Rubro-negro sai atrás do placar,
conta com grande exibição de Janderson, retorno de Marlon Freitas
e busca virada diante do Atlético
Mineiro para voltar a vencer como
mandante após 10 jogos no estádio Antônio Accioly. Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 27º C

t 21º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Alego vai deﬁnir alíquota
do ICMS sobre combustíveis

Análise do relatório, porém, segue prevista para o dia 26

Omar Aziz
adia leitura do
relatório da
CPI da Covid
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), adiou em
um dia a leitura do relatório final do colegiado. Prevista inicialmente para ocorrer na terça-feira (19/10), a leitura será
feita, agora, na quarta-feira (20/10).
Já a votação do relatório, elaborado pelo senador
Renan Calheiros (MDB-AL), está marcada para a terça-feira da semana seguinte, ou seja, para 26 de outubro. A decisão pelo adiamento foi tomada pelo presidente da comissão.
Os integrantes da CPI ainda terão mais um dia de oitivas nesta segunda-feira. Pela manhã, será ouvido o integrante do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Nelson
Mussolini. À tarde, serão ouvidas pessoas que perderam
amigos e parentes para a covid-19. Todas as regiões do país
serão representadas entre os depoentes.
Ao longo de seis meses de duração, a CPI ouviu integrantes do governo federal e alguns de seus apoiadores, empresários, ex-ministros da Saúde, deputados, médicos e
cientistas. O objetivo da CPI é apontar as responsabilidades, tanto do governo federal quanto de empresas que atuaram no combate à pandemia, em eventuais omissões que
provocaram mortes. (ABr)

Caso o Senado aprove o projeto que estabelece
valor fixo para cobrança do ICMS sobre combustíveis, que já recebeu aval da Câmara dos Deputados, caberá à Assembleia Legislativa definir a alíquota do imposto a cada início de ano. Pela proposta, a Câmara Legislativa do DF
e as assembleias legislativas
terão a atribuição de estabelecer as alíquotas, em
projeto de iniciativa do governo estadual, cuja tarefa
caberá, em 2022, a Lissauer
Vieira (PSB) pautar a matéria. Embora o tabelamento
seja visto como ineficaz, na
opinião de especialistas, o
projeto ganha adeptos no
Senado, por parlamentares alinhados a Jair Bolsonaro. A projeção é de redução
no preço final ao consumidor
de 8% na gasolina, 7% no álcool e 3,7% do diesel.

Pagando a conta

Como se já não bastasse pagar por uma conta
alta de energia, o consumidor pode passar a bancar o custo dos “gatos”, por meio de subsidio custeado pela conta de desenvolvimento energético,
dinheiro arrecadado das contas de luz de todos os
consumidores brasileiros.

Extremismo

Em entrevista ao Face do Poder, do jornal O Hoje, o
ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta diz que o União
Brasil é a maior ferramenta para dissolver a polarização
entre a extrema direta representada por Jair Bolsonaro
(sem partido), e a esquerda, por Lula (PT).

Sem efeito

Se a Alego tinha a intenção de votar em plenário
o projeto que desestatiza a antiga Celg D, hoje sob o
comando da Enel, o caminho praticamente se inviabiliza com a venda da Celg T, já que o projeto prevê a encampação pela empresa de geração e transmissão de energia.

Fim de benesses

Prática comum nos governos que
antecederam a atual gestão no Estado,
quase sempre para contemplar pedidos
de aliados políticos, a concessão de pensões especiais deve ser barrada pelo
STF, depois de questionamentos de
leis goianas pelo procurador-geral da
República, Augusto Aras.

Não engoliu

Não causou estranheza, mas o PT
não engoliu a decisão da ex-prefeita
da Cidade de Goiás, Selma Bastos,
com dois mandatos pelo partido, de
deixar a legenda para disputar cadeira na Alego por um partido aliado ao governo.

Sem impacto

De iniciativa da Goinfra, a Comissão
Mista da Alego aprovou ontem projeto
de lei, com emenda do líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB), que extingue
cargos na gerência administrativa, colocando na mesma esfera cinco gerências, com valores compensativos,
sem aumento de despesas.

Contragolpe

Sem citar o nome do ex-governador
Marconi Perillo (PSDB), que critica a
venda da Celg T, Ronaldo Caiado pontua, em suas redes sociais, que se a Celg
D tivesse sido bem administrada, mudaria os rumos da gestão fiscal e de investimentos. Arremata que é o compromisso com os goianos contra projetos pessoais de seu antecessor.
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Presidente da CCJ da Câmara
de Goiânia, o vereador Henrique
Alves (MDB) enviou ao setor jurídico o projeto de Rogério Cruz que
visa negociação de débitos com a
prefeitura, dentro da Semana Nacional de Conciliação.

Crítica de Ciro a Lula lembra
incoerência do PDT em Goiás
Ex-governador do Ceará não aprova
aproximação do petista com emedebistas
que articularam o impeachment de Dilma
Rousseff. Situação dificulta aproximação
com foco em 2022
Marcelo Mariano
Prováveis candidatos a
presidente em 2022, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente
Lula (PT) voltaram a bater
boca publicamente, dificultando ainda mais uma aliança no ano que vem.
Ciro criticou a aproximação
de Lula com nomes do MDB,
como o senador Renan Calheiros e o ex-senador Eunício Oliveira, este último seu adversário político no Ceará.
“Eu atuei contra o impeachment [de Dilma Rousseff] e quem fez o golpe foi o
Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está
hoje?”, disse Ciro em entrevista ao podcast Estadão Notícias. “Hoje eu estou seguro
que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma.”
Sem explicar a criticada
aproximação, Lula rebateu o
ex-governador do Ceará: “Não
sei se o Ciro teve Covid ou não,
mas me disseram que, quem

tem Covid, tem problemas de
sequelas. Alguns têm problema no cérebro”.
Esses embates não são de
hoje, nem de 2018, quando, no
segundo turno, Ciro preferiu
não fazer campanha a favor de
Haddad contra Bolsonaro.
O ex-governador do Ceará
esteve no primeiro governo
Lula, como ministro da Integração Nacional, e esperava
ser candidato a presidente com
apoio do PT em 2010, mas Dilma foi a escolhida.
Mesmo como um dos coordenadores da campanha petista naquele ano, Ciro não concordou com a escolha de Michel
Temer (MDB) para ocupar a
vice. Segundo o ex-governador,
Temer comandava uma “turma
de pouco escrúpulo”. Os emedebistas, para ele, são um “ajuntamento de assaltantes”.
Dilma, no entanto, minimizou a situação e afirmou que
Ciro estava “magoado” por não
ter sido o candidato a presidente. “Às vezes a pessoa exagera um pouco na fala”, disse.
“Tenho um vice que é motivo
de orgulho. Se eu for eleita e se
tiver que me afastar do gover-

Ciro tem razão em criticá-lo, problema é que seu partido também possui alianças incoerentes
no, fico tranquila.”
O final da história todo
mundo conhece. Lula tem
consciência, apesar do argumento da governabilidade, de
que essa aproximação, hoje, é
contraditória, tanto é que não
soube explicá-la.
Ciro, portanto, tem razão
em criticá-lo. O problema, que,
de certa forma, o deslegitima é
que seu partido também possui
alianças incoerentes.
Nas eleições para a Prefeitura do Rio, em 2016, o PDT
bancou Cidinha Campos na
vice de Pedro Paulo, do MDB,
enquanto o PT esteve na chapa
de Jandira Feghali (PCdoB).

Em 2018, a contradição chegou a Goiás. O PDT, tradicionalmente de centro-esquerda,
apoiou o conservador Ronaldo
Caiado (DEM/União Brasil),
que, para Ciro, merecia ter
uma chance de governar.
Leonel Brizola, o nome mais
histórico do partido, deve ter se
revirado no túmulo. Nas eleições presidenciais de 1989, Brizola e Caiado protagonizaram
debates acalorados.
O PDT também teve posições diferentes do governador
goiano nos últimos anos. A
reforma trabalhista, aprovada
no governo Temer, e o próprio
impeachment de Dilma não

deixam mentir. Caiado votou
a favor de ambos. Ciro, por
sua vez, se posicionou de forma contrária.
Eleitoralmente, o apoio de
Ciro a Caiado até faz sentido. Afinal, o governador é uma liderança importante em um estado
com voto majoritariamente conservador. Não é à toa que, em
2022, o PDT goiano tende a seguir o mesmo caminho.
Ideologicamente, contudo,
é contraditório. Ciro parece
exigir pureza de Lula, o que,
na política, não costuma existir. E a postura do PDT em
Goiás é uma prova disso. (Especial para O Hoje)
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Incentivos ﬁscais do ICMS e o
comprometimento dos lucros
Marcos Grigoleto
Visando movimentar a economia de determinada região ou área de mercado, o setor público concede contrapartidas através de incentivos fiscais como o ICMS, um tributo de competência Estadual, mas de perfil nacional. Mais
conhecido pela sigla do que pelo nome, o imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e prestação de serviços pode garantir benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal através de diferentes
instrumentos, como créditos presumidos ou
outorgados, isenções, reduções de base de cálculo, diferimentos e até incentivos de natureza
financeira-fiscal, por exemplo.
Em 2017, a publicação da Lei Complementar
nº 160/17 transpareceu colocar um ponto final nas
discussões acerca da natureza dos benefícios de
ICMS concedidos pelos Estados e Distrito Federal.
A medida provocou inúmeros impactos positivos,
em empresas dos mais diversos segmentos, ao estabelecer que tais créditos teriam natureza de investimento, sendo vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstas em artigo
da referida lei. Por outro lado, a caracterização
dos incentivos como subvenções para investimento somente seria possível desde que os atos
normativos e concessivos dos referidos benefícios
fossem publicados e depositados pelos Estados e
pelo Distrito Federal no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
Nesse contexto, a exigência de vínculos comprobatórios entre o benefício concedido e a aplicação dos recursos em ativos imobilizados, como
vinha entendendo a jurisprudência administrativa recente, passaria a deixar de ser um requisito exigível. Dessa maneira, dada a interpretação
de que a referida vinculação, bem como qualquer
outra exigência, não será utilizada para caracterizar o incentivo de ICMS como subvenção para
investimento ou para custeio, a não tributação de
tais valores pelo imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e contribuição social sobre
lucro líquido (CSLL) dependeria apenas da comprovação de que os valores referentes aos benefícios fiscais do ICMS de cada ano tenham sido
mantidos em reserva de lucros e, não tenham sido
distribuídos aos sócios. Ou seja, caso tenham sido
capitalizados, estes recursos não devem ser posteriormente restituídos aos acionistas, como dispõe o artigo 30 da Lei 12.973/14.
Portanto, a partir de 2017, várias empresas passaram a revisitar o tema em busca de eventuais indébitos tributários, reavaliando todos os benefícios
estaduais de ICMS computados nos últimos cinco

anos desde a publicação da Lei Complementar nº
160/17. O novo padrão observado entre as companhias indicou ainda a reapuração dos tributos
de IRPJ e CSLL, considerando as exclusões dos valores de incentivos fiscais estaduais do ICMS das bases de cálculo do lucro real, anual ou trimestral, registrando os valores dos créditos tributários nas demonstrações financeiras e fiscais.
Parafraseando a máxima eternizada por Tom
Jobim, o Brasil não é mesmo para principiantes.
Em dezembro passado, os contribuintes foram surpreendidos pelas autoridades fiscais com uma
nova determinação da Receita Federal, que novamente trouxe à tona a discussão - dessa vez através da Solução de Consulta COSIT 145/2020. O órgão reformou as decisões anteriores e restringiu
o escopo e aplicação do tratamento fiscal das subvenções para investimento, para os fins de cálculo
do IRPJ e da CSLL, para aqueles benefícios fiscais
que tenham sido concedidos como estímulos à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Isso trouxe insegurança jurídica aos contribuintes, que, mais uma vez, precisaram se
adaptar ao tema para revisar suas estratégias fiscais e medidas para fins dos registros contábeis,
para dizer o mínimo.
A proibição de distribuição de lucro nos termos da lei complementar n° 160/17 exige ainda
mais cautela das empresas que se beneficiaram
com a exclusão dos incentivos fiscais do ICMS na
tributação do IRPJ e da CSLL. É preciso especial
atenção ao resultado contábil futuro, que deve se
manter comprometido para a constituição da conta de reserva de incentivos fiscais no patrimônio
líquido, destinado aos registros de subvenções
para investimentos.
Em outras palavras, caso os valores dos incentivos fiscais sejam superiores ao lucro apurado, e na hipótese de que essa tendência seja
mantida, os sócios nunca serão remunerados
com lucros, devendo-se observar que haverá ainda um estoque de reserva de incentivos fiscais a
ser constituído em anos subsequentes. Com isso,
na melhor das hipóteses, os acionistas apenas serão
remunerados
quando os lucros apurados superarem o valor dos incentivos fiscais concedidos pelos
Governos Estaduais
ou Distrito Federal.
A discussão sobre
esse assunto ainda reMarcos Grigoleto é sócio
quer uma análise crida área de tributos da
teriosa, detalhada e
KPMG
sempre constante.

OPiniãO

Você já se sentiu invisível? A maioria das pessoas
vai responder que sim, porém a invisibilidade, especificamente a feminina, é milenar. Atinge o
mundo inteiro e, ainda hoje, mulheres são tratadas
de forma diferenciada em quase todos os setores da
sociedade. Em pleno 2021, no mercado de trabalho,
nos meios científicos, na rua e muitas das vezes no
próprio lar, os direitos das mulheres não são respeitados, deixando-as num lugar de vulnerabilidade,
silêncio e invisibilidade.
A criação da mulher é baseada num machismo
estrutural, sendo sutilmente conduzida a um
comportamento estereotipado desde a mais tenra infância. É colocado no seu subconsciente a responsabilidade de cuidar do lar, dos filhos, do companheiro, do trabalho, do mundo como um todo.
A criação do menino é muito diferente e ele não
é, na maior parte das vezes, educado para assumir os cuidados de si próprio, dos filhos, da alimentação, da casa, etc. Sua prioridade é prover e
não enxerga que tem o dever e o direto de cuidar
de sua família da mesma forma que a mulher. Até
nas prateleiras das lojas, vemos que os brinquedos são um reforço para que esta situação se perpetue. Mesmo mulheres, que são educadas de forma a não aceitar passivamente estas disparidades,
sofrem as consequências de uma sociedade patriarcal que exige da mulher um trabalho cumulativo, raramente dividido de forma igualitária
com o restante da família, gerando uma sobrecarga física e emocional.
O mercado de trabalho é cruel, apesar das leis
existentes. A agência de empregos Catho constatou,
em fevereiro de 2021, que mulheres ocupando os
mesmos cargos e realizando tarefas iguais às dos
homens chegam a ganhar até 34% menos do que
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eles. Ou seja, ter um currículo mais qualificado não
resolve. O fato é que elas têm maior dificuldade de
inserção no mercado de trabalho. Os prêmios Nobel também são reflexos deste cenário. Desde a sua
criação, em 1901 até 2021, a premiação foi concedida a 886 homens, 57 mulheres e 25 organizações.
Este ano, todos os agraciados são homens.
Ainda, durante a pandemia a segurança da
mulher foi afetada e os casos de violência doméstica e feminicídio aumentaram. Segundo
pesquisa do Datafolha, 24,4% das mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de
violência ou agressão (Fonte: Agência Câmara de
Notícias). Foram registrados 1.350 feminicídios
só em 2020. A maioria das vítimas são mulheres
negras que, paradoxalmente, quase nunca são
vistas nas manchetes de jornal. O racismo estrutural se soma ao machismo, deixando-as
mais vulneráveis e invisíveis.
Esta invisibilidade e a falta de respeito com os direitos das mulheres não podem mais ser ignorados.
Cabe a cada um de nós lutar para que leis sejam cumpridas, a violência contra a mulher seja extinta, com
o respaldo da justiça, visando sempre a segurança
das possíveis vítimas. Que consigamos realizar campanhas educativas sérias, aplicadas em escolas, levar informação através dos livros e
mesmo no aconselhamento individual realizados em conversas
familiares, educando,
assim, as próximas geThelma Miguel é médica
rações para que este
aposentada,
poetisa e aupensamento estrututora
dos
livros
“Sem Casca”
ral exclusivo seja uma
e
“O
Silêncio
e
o Grito”
história do passado.
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CARTA DO LEITOR

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas! Desde criança, sempre gostei dessa atividade, mas com o tempo acabei perdendo o hábito.
Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele está
sendo muito importante para que eu possa treinar o meu vocabulário e também a minha memória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolando
nesses últimos anos, mas acho que é importante mantermos algumas.
Giovana Marçal
Goiânia

Escravidão
Triste a realidade de trabalho escravo de pessoas
dentro das casas e apartamentos das cidades brasileiras. Mais trágico saber que esses trabalhadores estão próximos de nós, apenas separados por muros e
muitas vezes por uma parede apenas, o que se torna mais difícil de se acredita que tal pessoa está sendo vítima de um trabalho análogo à escravidão. São
no geral mulheres, que chegam nas casas de famílias
“acolhidas” ainda crianças vindas de ambientes carentes de tudo, na esperança de terem teto, comida
e frequentar a escola. Porém, o que seria um sonho
é na verdade um pesadelo. Denuncie!
Maria Beatriz
Goiânia

CONTA PONTO

{

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 Hidrográfica do Rio dos Bois. A prefeitura foi convidada pela Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) por
conta de decisões ambientais do
prefeito Marden Júnior, especialmente na edição de decreto de risco
de emergência hídrica e depois decreto de emergência hídrica.

Dar voz às mulheres que precisam
é um ato revolucionário
Thelma Miguel

n

INTERAJA CONOSCO
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@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 bilhão para o estado.
Daniel Borges

M

@ohoje
Eu tenho pena é das milhares de pessoas
que morreram em decorrência do descaso
e das pessoas que estão em situações de
insegurança alimentar. Pra esse ser aí, só
há uma solução: prisão.
Sabrina Serra

N

@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.

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

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | O Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | Endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO
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Maiara Dal Bosco |
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Refreskant

O cantor Bruno e filho Enzo são as estrelas da nova promoção Casa + carro e Play no
Refreskant que vai sortear, uma casa, um carro zero quilômetro, três Playstation 5, além
de 20 Kits Gamers, 20 Alexas e mais 500 prêmios para ganhar na hora. A ação ação, que
segue até março de 2022, forte apelo nas redes sociais, com o apoio de influencers e nos
pontos de venda.

Festival de Marca Própria Bretas

Até o dia 30 de outubro, os produtos de marca própria Bretas estarão com valores especiais. O Festival de Marca Própria Bretas traz descontos que variam entre 5 a 15% em
mais de 350 itens, em 68 categorias. Os produtos de marca própria são conhecidos por serem de boa qualidade e terem um valor mais acessível. Os itens da marca Bretas são resultado de parcerias com fábricas espalhadas pelo país e pelo mundo. O portfólio é bem
diversificado e está presente em diversas categorias, como mercearia, perecíveis, bebidas,
cuidados pessoais e higiene, cuidados com a casa e outros.

McDia Feliz
Foram produzidas 108.948 unidades em setembro

Produção de
motocicletas
cai 11,9% em
setembro, diz
Abraciclo
A produção de motocicletas no Polo Industrial de
Manaus (PIM) caiu 11,9% em setembro, com 108.948
unidades ante as 123.722 produzidas em agosto. Na
comparação com o mesmo mês do ano passado,
quando foram fabricadas 105.046 unidades, houve
alta de 3,7%.
No acumulado do ano, o total produzido foi 896.558
unidades, o que corresponde a um aumento de 29,3% na
comparação com o mesmo período do ano passado. Os
dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian,
os números comprovam a recuperação do setor que prevê fechar o ano com 1,2 milhão de unidades fabricadas.
“As associadas estão acelerando o seu ritmo de produção
para atender a demanda. Além disso, mantêm a programação de lançamentos para ampliar a oferta de produtos e atender às exigências do consumidor”, afirmou.
Fermanian ressaltou ainda que o mercado de motocicletas deve seguir em alta, apesar da crise econômica,
devido à alta nos preços do combustível que tem levado muitas pessoas a adquirir uma motocicleta por ser
uma opção mais barata e econômica. “Além disso, é uma
alternativa de deslocamento seguro para evitar a aglomeração do transporte público e fonte de renda para
aqueles que passaram a atuar nos serviços de entrega,
um setor que já vinha crescendo e ganhou impulso ainda maior durante a pandemia”.
O presidente da Abraciclo explicou ainda que oscilações pontuais na produção são esperadas, mas que os fabricantes estão comprometidos em manter o ritmo acelerado de produção: “no momento todas as associadas operam normalmente. A produção de motocicletas é verticalizada e a maioria das peças foi nacionalizada, o que reduz nossa dependência de fornecedores externos. Dessa
forma, o setor não é tão impactado pela falta de insumos
como acontece com outros setores da indústria”.

No próximo dia 23 de outubro, sábado, acontece a edição 2021 do McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de recursos para causas infantojuvenis. Na data, toda
a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac em todos os restaurantes McDonald’s do
Brasil será revertida para as iniciativas conduzidas pelo Instituto Ronald McDonald. Este ano,
o McDia Feliz conta com Carla Diaz como embaixadora, representando todos os apoiadores da
ação e buscando engajar o público a entrar nessa corrente do bem. Até 19 de outubro, ainda
é possível adquirir vouchers antecipados para serem trocados no dia oficial da campanha, pelo
valor promocional de R$ 17. Basta acessar o site www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz para conferir as opções de kits com até oito tíquetes.

Churrascaria do bem

A rede de restaurantes Mania de Churrasco !
PRIME STEAK & BURGER realiza, até 31 de outubro, a ação social "Dê uma mãozinha para os
Amigos do Bem". A campanha tem como premissa ajudar a instituição Amigos do Bem a seguir
com sua missão de transformar e auxiliar a vida de
famílias que vivem no sertão nordestino. Para participar, basta adquirir em qualquer um dos mais de
80 restaurantes Mania de Churrasco! - localizados nos
principais shoppings centers e aeroportos nos estados de SP, RJ, MG, PR, SC, GO e DF - o adesivo customizável no formato de “mãozinha”, que simboliza o
apoio à causa, no valor de R$ 2,00. A campanha é totalmente independente de consumo nos restaurantes da rede. O objetivo da marca é superar os mais de R$ 254 mil arrecadados na campanha do último ano e reverter todo
o montante, livre de impostos, à causa. Em Goiânia, O Mania de Churrasco ! PRIME STEAK
& BURGER tem um restaurante no Flamboyant Shopping.

Vagas

Valorizando a diversidade e o crescimento profissional, o Laboratório Teuto iniciou outubro estimulando o desenvolvimento no Estado, com mais de 80 oportunidades de emprego. As vagas são para as áreas de produção, nível médio, qualidade, desenvolvimento e engenharia, nível técnico e superior, com a contratação imediata. Elas são extensivas
a pessoas com deficiência (PCD’s) também. Os interessados em trabalhar no Teuto podem
cadastrar os currículos no site do laboratório, ou encaminhar o currículo para ail: selecao@teuto.com.br, com a área de interesse no assunto.

Primeira Fornada de Natal

As comemorações de final de ano estão chegando e, para celebrar da melhor maneira possível, a Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, traz para suas lojas sua Primeira Fornada de Panettones. Além dos sabores deliciosos, a campanha chega com preços especiais para os Cacau Lovers, programa de benefícios da marca. Os Panettones disponíveis
nessa Primeira Fornada são: Panettone Frutas 500g, Panettone Gotas 500g (parte da venda deste produto é revertida ao Instituto Cacau Show), Panettone Clássico Trufado 550g, Panettone
Trufado com Frutas 580g, Panettone Brigadeiro 580g e Panettone laCreme 650g.

Licenciamento e exportação

Segundo o balanço da entidade, em setembro, foram
licenciadas 108.816 motocicletas, volume 6,2% superior
ao registrado em agosto (102.463 motocicletas). Na
comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram vendidas 99.609 unidades, o aumento foi de
9,2%. No acumulado do ano, foram licenciadas 840.971
motocicletas, alta de 33,3% em relação ao mesmo período
de 2020 (630.859 unidades).
As exportações chegaram a 4.872 unidades em setembro, resultando em uma queda de 13,1% ante agosto quando foram exportadas 5.607 motocicletas. Já na comparação com setembro do ano passado, houve crescimento
de 34,5%. De janeiro a setembro, foram exportadas
42.765 motocicletas, alta de 79,8% na comparação com o
mesmo período do ano passado (23.779 unidades).
Fermanian destacou que o aumento de negócios
com o mercado externo é um reflexo direto da recuperação econômica dos países da América do Sul, após um
período de crise e da fase mais aguda da crise sanitária
provocada pelo coronavírus. “Vale ressaltar também a
boa aceitação das motocicletas fabricadas no Brasil pelo
mercado americano, o que comprova o alto valor agregado do produto nacional”, disse.

Na comparação com o
mesmo mês do ano passado
houve alta de 3,7%

Programação

Um mês inteiro recheado de atrações assustadoramente felizes para toda a família é a
proposta dos destinos Costa do Sauípe, na Bahia, e de Rio Quente, em Goiás, em outubro. Os
destinos serão palco de dias e noites cheios de surpresas, numa experiência repleta de diversão e entretenimento, tendo como ponto de partida a cultura brasileira, que vai proporcionar muitos "Sustos e Risos" ao público, que também dá nome a programação do
mês. Vale destacar que todo o conteúdo é exclusivo para os hóspedes e, por meio de personagens encantados, inspirados nas lendas folclóricas brasileiras, intervenções artísticas, teatro de rua, jogos interativos, atividades recreativas como caça ao tesouro e concursos de fantasias, além de espaços de aterrorizar, voltados para todas as idades, tomam a Costa do Sauípe e o Rio Quente, que embarcarão no mundo da fantasia.
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“Quem vai decidir essas eleições
são as mulheres”, aposta Mandetta
Elas são maioria do eleitorado e estão submetidas a um jogo muito machista e violento
Raphael Bezerra
Pré-candidato à presidência pelo União Brasil, o ex-ministro da Saúde no governo de
Bolsonaro comenta sobre as
articulações e cenários para as
eleições de 2022. Luiz Henrique
Mandetta aponta que o principal grupo de eleitores que pode
mudar os rumos da eleição e
quebrar a polarização entre
Bolsonaro e Lula é o das mulheres. “O grande contingente
que vai decidir essas eleições
são as mulheres. Elas são maioria do eleitorado, estão submetidas a um jogo muito machista e violento, tanto que a
violência doméstica só cresce
no Brasil”, comenta.
Edna: O sr. Como ministro da
saúde percorreu o país e
pode constatar as grandes
distorções sociais que separa
os brasileiros. É possível
reorganizar o estado e diminuir o fosso de miséria que a
cada dia aumenta?
Esse fosso de miséria tem
um nascedouro comum em
todos os estados e ele tem na
sua raiz, desde o início da colonização do Brasil uma força
que o alimenta, que é a falta de
decisão política do país de fazer um movimento radical da
Educação. Não vamos diminuir esse fosso social sem uma
decisão coletiva de decisão
para que as oportunidades
possam ser dadas de uma maneira mais igualitária. Quando
você pega um país que coloca
as crianças e adolescentes em
meio período, você praticamente sacrifica essa geração
que não tem nas suas casas suportes para dar o segundo turno da educação.
Nos anos 70-80, quando eu
era adolescente, a minha mãe
era dona de casa e professora,
mas ela repassava as matérias comigo. Hoje as mulheres
e os homens saíram para trabalhar e as crianças ficaram
praticamente sozinha. Quando
você pega uma criança da zona
rural que precisa sair 5h da
manhã sem se alimentar e
você voltar às 11h, você não
deixa ela 3 horas na escola e
deixa elas sem suporte do núcleo familiar. Estamos abrindo
mão de dar instrução, esporte
e estar em um ambiente seguro e que acrescenta para que
ela possa mudar. Tem político
que diz que essa é uma decisão
de longo prazo, que demora.
Mas é um engano. Se você começa a fazer num ciclo de governo com período integral, garantindo 3 refeições você ganha nutrição, esporte, cidadania, socialização e essas crian-

Ex-ministro da Saúde
Henrique Mandetta
entrevistado no programa
‘Face do Poder’
do O Hoje News

“A classe política é
refém do eleitor.
Hoje quando você vê
qualquer pesquisa,
mais da metade do
eleitorado não quer
ir para nenhum
desses dois projetos
[Lula e Bolsonaro]
pois já sabem quais
são seus projetos”

ças teriam capacidade de competir com as crianças da classe média e alta que estão em
colégios particulares que depois vão para as aulas de inglês, que vão praticar esportes
e que vão para aulas de reforço. Então esse nível e esse fosso só se alimenta dessa decisão
equivocada do país de não radicalizar na educação.
Wilson: É possível construir
uma terceira via diante da
polarização lula-bolsonaro?
O país está sedento por isso,
a classe política é refém do
eleitor. Hoje quando você vê
qualquer pesquisa, mais da
metade do eleitorado não quer
ir para nenhum desses dois
projetos pois já sabem quais
são seus projetos.
Apenas os núcleos de radicais que perdoam qualquer
ação desses dois. Os outros
50% estão pedindo outras alternativas. O que eu tenho batido na tecla é que não pode haver uma candidatura irreversível para não dividir os 50%
da sociedade que quer outro
caminho e vai acabar chegando no segundo turno o pior pesadelo que é optar por qualquer um desses polos de extremo pois eles se alimentam
desses conflitos como se fosse
torcidas de futebol e não uma
liga social. Um dos grandes valores que temos é achar um
ponto de equilíbrio e os dois desequilibram a sociedade brasileira, tensionam. Os dois são
tão parecidos que atacam a

imprensa como se fosse ela a
vilã. Um quer controlar a imprensa e o outro quer anular e
asfixiar a imprensa. Não se
constrói um partido com ódio.
O brasileiro está precisando
sentir um bom governo.
Edna: O sr. fala muito em
convergência política, mas a
maioria dos partidos ainda
não mostraram disposição a
somar forças. O União Brasil
pode galvanizar essa ideia?
O maior acontecimento político desse ano é essa fusão. Ele
é uma grande ferramenta, é
um grande barco e um grande
timoneiro. De todos os partidos,
o que eu pedi de compromisso
é a disposição de dar apoio
para ser apoiado. Isso já foi dito
para o Cidadania, pelo MDB,
pelo PSDB, já foi verbalizado
por mim e o único que diz que
a sua candidatura é irreversível é o Ciro Gomes (PDT). Agora desse campo vai ter uma
candidatura unificada. Vamos
ter que sair de casa, tirar o pé
do chão. Posso ser candidato
para auxiliar, posso ir para a
rua distribuir santinho, mas estou pronto para ser candidato
à presidência.
O cidadão eleitor hoje tem
uma conta para pagar, uma
vida para levar, uma inflação
para combater e o desemprego
para conviver, a fome batendo
na porta. A última preocupação
dele é com o processo eleitoral.
Essa eleição vai começar a se
desenhar e ganhar uma cara a
partir do primeiro semestre

do próximo ano quando os nomes começam a ficar mais peneirados. Essa eleição vai começar de forma brusca e essa
terceira via vai ocupar espaços.
O grande contingente que
vai decidir essas eleições são
as mulheres. Elas são maioria
do eleitorado, estão submetidas a um jogo muito machista
e violento, tanto que a violência doméstica só cresce no
Brasil. Quando você olha nas
pesquisas, a que mais fala que
não tem voto de impulso, que
vai esperar para analisar é
das mulheres.
Edna: Passamos por um momento de crise em que parte
da população voltou a passar
fome e se alimentar de restos
de ossos. É possível sonhar
com dias melhores?
Principalmente na parte
alimentar. O Brasil alimenta o
mundo. Como a gente pode alimentar o mundo e não alimentar o brasileiro. É inadmissível você ter o potencial
agrícola que a gente tem, e ainda ter fome internamente por
um governo que não fez uma
coisa que é histórica, que é o
estoque reguladores. Você tem
que comprar antecipadamente um pedaço da safra de feijão e arroz para garantir um
preço balizador. Agora se a
política é do tudo para o mercado externo, o brasileiro
come em dólar porque o mercado externo paga em dólar e
os preços vão lá para cima.
(Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Turbulência comercial
O projeto será debatido em comissões e audiências públicas

Senado vai ouvir
governadores
sobre projeto
do ICMS sobre
combustíveis
Na quarta (13), a Câmara aprovou o substitutivo do
relator, deputado Dr. Jaziel (PL-CE), ao Projeto de Lei Complementar 11/2020, do deputado Emanuel Pinheiro Neto
(PTB-MT). O texto obriga estados e Distrito Federal a especificar a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser litro, quilo ou volume, e não
mais sobre o valor da mercadoria. Na prática, a proposta
torna o ICMS invariável frente a variações do preço do
combustível ou de mudanças do câmbio.
— A Câmara dos Deputados cumpriu uma etapa própria
de avaliação, agora cabe ao Senado fazer uma avaliação do
projeto. Não é possível antever o que vai ser a decisão do
Senado Federal em relação a esse projeto, mas, por certo,
tratando-se de ICMS, que é um imposto estadual, é muito
importante ouvirmos os governadores dos estados para poder fazer a avaliação do projeto. Então, nós teremos esse
tempo de avaliação no Senado Federal — disse Rodrigo Pacheco, em entrevista à imprensa.
O presidente do Senado destacou, ainda, que o projeto
será debatido em comissões e audiências públicas.
— Obviamente tratando-se de um projeto que pode
dar solução a um problema grave que temos no Brasil,
que é o preço dos combustíveis, vamos ter boa vontade para agilizar o máximo possível, se o projeto tiver
mesmo essa conotação e eficácia para resolver o preço dos combustíveis.

Uma crise aterrissou nas salas do
ministro da Infraestrutura, Tarcício de
Freitas, do prefeito do Rio, Eduardo
Paes, e do presidente da ALERJ, deputado André Ceciliano (PT) – que capitaneia
grupo político-empresarial para tentar
salvar o aeroporto internacional do Galeão. Os fluminenses criticam a licitação
do terminal do Santos Dumont (SDU), no
Centro do Rio – a joia da aviação comercial no Estado. Além de esvaziar as
rotas do Galeão – o grupo de Singapura
vai devolver a concessão – o edital faz o
SDU subsidiar os aeroportos de Montes
Claros, Uberaba e Uberlândia (MG), o que
poderia ser feito na licitação do Pampulha (BH) e não aconteceu.

Longe e caro

Há outra preocupação, a dos empresários
exportadores do Rio. Com o esvaziamento do
Galeão, eles receiam ter que operar no distante porto seco de Viracopos (SP).

Bezerra por fora

O senador Fernando Bezerra (MDBPE) corre por fora para vaga do ministro Raimundo Carreiro no TCU ano
quem vem. Será apadrinhado pelo presidente Bolsonaro.

Gal. Melancia

Ex-ministro que saiu brigado com Bolsonaro, o general Santos Cruz ganhou o
apelido de Melancia na ala bolsonarista do
Exército: é verde por fora, cor do EB, e vermelho por dentro, de alma “petista”.

Michelle no Senado

A intensa agenda de ações beneficentes no Distrito Federal e entorno (muita
gente de Goiás vota na capital federal) não
é apenas uma rotina para a primeiradama ter o que fazer. Jair Bolsonaro prepara a esposa Michelle para se lançar na
política. O projeto é ela disputar uma
vaga ao Senado pelo DF – quando ele deixar a presidência, obviamente.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Amostra de 2022

Não foi só Ciro Gomes quem saiu corrido de manifestação em Porto Alegre.
Neta do caudilho, a deputada Juliana Brizola (PDT) ouviu de militantes ‘aliados’
do PT e PCO xingamentos de “vagabunda” e “vadia”.

ANS amigona

Alvo da CPI da Pandemia por tratamento contra o Covid-19 com medicamentos ineficazes, a Prevent Senior tem
mais de 2.500 reclamações na ouvidoria
da Agência Nacional de Saúde só durante a pandemia. Os dados são de janeiro de
2020 a setembro deste ano. Mas somente
mês passado a ANS abriu duas investigações. A agência alega que só tomou conhecimento pela CPI. Tá bom..

Ricos aqui..

Os estoques de ativos externos – depósitos, participações em empresas, fundos de investimentos, imóveis – declarados por residentes no Brasil pularam
de US$ 192,7 bilhões, em 2019, para US$
204,2 bilhões em 2020. Há indicação de
alta para este ano, cujos números saem
em janeiro.

..e mais lá fora

Segundo o Banco Central, os brasileiros
que declararam o chamado Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) em 2018, 2019 e
2020 somaram, na ordem, 58,6 mil, 60,5
mil e 20,6 mil. A redução se deve à Resolução 4.841, que elevou de US$ 100 mil
para US$ 1 milhão o piso para o qual é requerida a declaração do CBE.

Sem porto

Um exportador de café que opera no
Porto de Santos teve péssima notícia. Os
navios da MSC não atendem mais a Europa este ano. Outra gigante de cargas,
a Grimaldi parou de transportar para o
porto de Nápoles. E o frete está caro.
Companhias cobram de US$ 1.900 a US$
5.500 o container.

Permissão para construir edifícios
às margens de rios é aprovada
O texto altera o Código Florestal,
atribuindo aos municípios o dever de
regulamentar as faixas de restrição à
beira de rios, córregos, lagos e lagoas
nos seus limites urbanos
O Plenário do Senado aprovou o projeto de lei que permite a regularização de edifícios às margens de cursos e
corpos d'água em áreas urbanas (PL 2510/2019). O texto
altera o Código Florestal, atribuindo aos municípios o dever
de regulamentar as faixas de
restrição à beira de rios, córregos, lagos e lagoas nos seus
limites urbanos. Agora, ele
volta para a Câmara dos Deputados para análise das
emendas feitas pelo Senado.
De acordo com o Código Florestal (Lei 12.651, de 2012), as
faixas às margens de rios e córregos são Áreas de Preservação
Permanente (APPs), e sua extensão é determinada a partir
da largura do curso d'água.
Com a proposta aprovada, essa
regra não será aplicada em
áreas urbanas para edificações
que já existam. Em vez disso,
cada governo local deverá regulamentar o tamanho das faixas de preservação, devendo
respeitar apenas uma distância
mínima de 15 metros.
Edificações construídas depois da entrada em vigor do
novo texto continuarão sujeitas às normas originais do
Código Florestal.

Mudança semelhante valerá para as chamadas reservas
não-edificáveis, definidas pela
Lei de Parcelamento do Solo
Urbano (Lei 6.766, de 1979). Na
atual legislação, faixas de 15
metros ao longo de águas correntes (rios e córregos) e dormentes (lagos e lagoas) não
podem receber edificações. O
projeto de lei também confere
aos municípios a prerrogativa
de tratar desse assunto.
No entanto, edificações
nesses locais que tenham sido
construídas até 28 de abril de
2021 ficarão dispensadas de
observar as novas regras. Em
vez disso, elas terão que cumprir exigência de compensação ambiental a ser definida
pelo governo local.
Para controle das novas
áreas de preservação e restrição de edificações que serão definidas por cada município, os gestores locais deverão apresentar suas decisões
ao Ministério do Meio Ambiente, que vai reunir as informações em um banco de
dados de acesso público.
Além disso, o projeto inclui no
Código Florestal a definição de
"áreas urbanas consolidadas",
para delimitar onde se aplicam

Os senadores acrescentaram o requisito mínimo de 15 metros de distância para as edificações existentes
as novas regras. De acordo com
o projeto aprovado, essas áreas
urbanas devem estar no plano
diretor do município e devem
possuir características como sistema viário, organização em
quadras e lotes, rede de abastecimento de água, rede de esgoto
e serviço de coleta de lixo.

Pacificação

O relator do projeto, senador Eduardo Braga (MDB-AM),
disse que a aprovação das novas regras vai pacificar as divergências que existem hoje
sobre as regras de preservação
em áreas urbanas no Código
Florestal. Segundo Braga, um
erro na apreciação dos vetos
ao texto original do Código
Florestal deixou para essas

áreas as mesmas regras de
zonas rurais - que são mais
restritivas - jogando dúvida
sobre a legalidade de várias
construções que já existiam.
— [O projeto] irá tirar da ilegalidade milhares de empreendimentos residenciais, comerciais, industriais, e vai abrir a legalidade, com a responsabilidade ambiental necessária, para
que novos projetos possam ser
aprovados com segurança jurídica, garantindo ao investidor a
pacificação geral com o Código
Florestal - celebrou.
Os senadores acrescentaram o requisito mínimo de 15
metros de distância para as
edificações existentes. A senadora Eliziane Gama (CidadaniaMA) foi a autora da emenda e,

com a mudança, também pediu a aprovação do projeto.
— Temos a regulamentação dos espaços ocupados,
aqueles que já estão consolidados, e deixamos claro a inviabilidade de novos desmatamentos. Garantimos aquilo
que nós temos hoje preservado nas Áreas de Preservação
Permanente. - concluiu.
O Senado originalmente
votaria esse assunto na forma
do PL 1869/2021, do senador
Jorginho Mello (PL-SC), que tinha teor semelhante. Porém,
o projeto da Câmara ganhou
preferência por ser mais antigo. Dessa forma, a palavra final será dos deputados. Com
isso, o PL 1869 será arquivado. (Agência Senado)
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SEM tempo, irmão
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Poucas horas após
empatar com o
Brasil de Pelotas,
fora de casa, Vila
Nova volta a
campo pela Sèrie B
do Brasileirão
Breno Modesto
Dois dias após o empate,
fora de casa, contra o Brasil de
Pelotas, o Vila Nova, do técnico interino Higo Magalhães,
volta a campo pela Série B do
Campeonato Brasileiro. Às
20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, abrindo a 31ª
rodada da competição nacional, o Tigre encara o CRB, que
segue na briga por uma das
quatro vagas à Série A de
2022 e que empatou com o
Guarani na última rodada.
Com uma alteração na logística do retorno à Goiânia,
por conta de uma queda de
energia no confronto diante
do Xavante, que acabou adiando o restante da partida de
sexta-feira (15) para sábado
(16), o Colorado não teve tempo para se preparar para o
duelo desta noite.
Diante de tal fato e pelo adversário estar brigando na
parte de cima da tabela de
classificação, o comandante
colorado acredita que sua
equipe terá um jogo difícil
pela frente, mas que tem condições de dar continuidade ao
que vinha apresentando em
casa, principalmente depois
que os torcedores puderam
retornar ao OBA.

Para encarar o CRB, Higo Magalhães terá o retorno de três jogadores
“Será um jogo difícil, contra um adversário que busca
o G4. Por jogarmos em casa,
temos nossas ideias e nossas
convicções do que podemos
apresentar para o nosso torcedor. Temos algumas ideias,
que eu acredito que serão
bem estabelecidas dentro do
jogo. É tentar recuperar os
atletas, sabendo que vai ser
uma dificuldade enorme. Mas
o que nos resta é fazer essa
partida. Nossa pontuação ainda é delicada e nós temos
que tentar, com toda a energia possível, vencer o jogo”,
disse Higo Magalhães.

Retornos

Para o confronto contra o
Galo, Higo Magalhães poderá
contar com três jogadores que

GOIÁS

tiveram de cumprir suspensão automática contra o Brasil
de Pelotas. O goleiro Georgemy,
o lateral-esquerdo Bruno Collaço e o atacante Pedro Júnior
voltam a ficar à disposição da
comissão técnica. Além disso, o
arqueiro completará 50 jogos
com a camisa vilanovense.
Em contrapartida, o volante Deivid e o atacante Clayton,
entregues ao departamento
médico do clube, devem seguir fora de combate.

Histórico

A partida desta segundafeira (18) será a 22ª da história
entre Vila Nova e CRB. Nas 21
anteriores, quem mais triunfou
foi o Tigre, que levou a melhor
em 10 oportunidades. O Galo
saiu de campo com a vitória

em seis destes jogos. Além disso, houveram outros cinco empates. No último encontro, válido pela 12ª rodada da atual
edição da Série B, os alagoanos

FICHA
TéCNiCA
t
Vila Nova x CRB
Data: 18 de outubro de 2021. Horário: 20h. Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA) Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Vila Nova: Georgemy; André
Krobel, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga (Bruno
Collaço); Moacir, Dudu e Arthur Rezende; Kelvin, Rafael
Silva e Alesson.
Técnico: Higo Magalhães

SÉRIE D

somente uma questão tática”, ressaltou o treinador.
O meia Luan Dias voltou
a marcar e com quatro gols,
todos na Serrinha, teve uma
excelente atuação, assim
como o lateral-esquerdo
Hugo, que voltou de lesão e
também deixou o seu gol.
Élvis em uma noite inspirada contribuiu com duas
assistências e Manga mesmo sem fazer gol, mostrou
evolução no jogo coletivo, o
que Marcelo Cabo destacou
sendo o principal fator na
vitória esmeraldina.
“Não só o Luan (Dias),
não só o Élvis e não só o
Hugo, mas eu tenho que individualizar alguém hoje
nessa parte e que ajudou
muito foi o conjunto. O que
o Manga evoluiu hoje e nos
dois jogos sem a bola, o que
ele recompôs, fechou a diagonal, competiu com o lateral-direito foi coisa que a
gente trabalhou bastante e
ele entendeu. Fico feliz de
ter esses dez dias e essa vitória foi fruto dessa entrega
desses jogadores nos treinamentos, porque a gente
precisou bastante coisa no
sistema defensivo, bolas aéreas e hoje foi uma partida
impecável. Se conseguirmos colocar em prática toda
a qualificação, individual e
coletivo, com essa intensidade e esse nível de concentração, estaremos muito
perto de buscar nossos objetivos”, concluiu o treinador. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

CRB: Diogo Silva; Reginaldo,
Gum, Caetano e Guilherme
Romão; Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Pablo
Dyego, Jajá e Nicolas Careca.
Técnico: Alan Aal

Nicolle Mendes / Aparecidense

Marcelo Cabo explica
mudança de Nicolas por
Wellinton no segundo tempo
O Goiás conseguiu na
noite da última sexta-feira
(15), uma vitória importante no campeonato brasileiro da Série B visando o
acesso para a primeira divisão. A vitória por 3 a 1 sobre o CSA, no estádio Hailé
Pinheiro mostrou o time
que o torcedor quer ver
brigando a cada jogo pela
subida de divisão.
Há nove jogos sem marcar, o atacante Nicolas se
sente incomodado com essa
seca. Seu último jogo foi
ainda na vitória sobre o
Confiança por 2 a 1, mas
isso não abala o jogador
que tem contribuído de outras formas em campo e
Marcelo Cabo falou o porquê da mudança dele na segunda etapa, quando o time
já vencia por 3 a 0.
“Nicolas fez uma grande partida e acho eu que
foi uma das melhores partidas que ele fez. Ele ganhou a primeira bola, segurou a primeira bola, fez
bem a parede, movimentou bem e foi intenso na
marcação. Foi uma questão
plenamente tática. Estávamos 3 a 0 e a linha do CSA
começou a ficar muito alta
e tenho jogadores com características diferentes e o
melhor que tenho de velocidade que ataca a linha é
o Wellinton. Como subiram muito a linha e compactaram aquele espaço
em que o Nicolas estava jogando entre as duas linhas,
dificultou muito. Então foi

venceram por 2 a 1. A última
vitória vilanovense aconteceu
em 2018, pela Segundona daquela temporada. (Especial
para O Hoje)

Jogadores comemoram após gol de Negueba que deixou equipe mais próxima da Série C

Após acesso de divisão, treinador aﬁrma:

“Muda o patamar da Aparecidense”
A Aparecidense está classificada para o Campeonato Brasileiro da Série C. Após nove
temporadas jogando a Série
D, de 2012 até 2021, exceto em
2014, a Cidinha superou as dificuldades para enfim carimbar o tão sonhado acesso para
a terceira divisão nacional. O
Camaleão segue na disputa,
agora pelo título, e agora vai
encarar o ABC na semifinal.
Após bater na trave na temporada 2020, caindo nas quartas de final para o Mirassol, a
campanha na atual edição foi
excelente o que credenciou o
tão sonhado acesso. Após vencer o Uberlândia na partida de
ida por 1 a 0, o jogo de volta foi
disputado até o final. Negueba
fez no após entrar na partida
e Daniel Ribeiro de pênalti,
igualou ainda nos acréscimos.

“Eu brinco muito com os
meninos de fora e disse que ia
entrar e fazer o gol. A gente
acaba brincando bastante ali
de fora e acho que tudo que a
gente fala, reflete na nossa
vida, falamos na brincadeira,
mas as coisas refletem e quando eu fiz o gol, só pensei na
minha família e nas pessoas
que oram por mim, que tiram
um tempo para mim e estou
muito feliz”, disse Negueba,
autor do gol.
No clube desde 2017, Thiago Carvalho viveu a Aparecidense como jogador e treinador, onde assumiu em 2020.
Na última temporada, a Aparecidense ficou muito próxima do acesso, caindo nas
quartas-de-final, para o Mirassol. Esse ano, ele ganhou
respaldo da diretoria e per-

maneceu para então subir a
equipe goiana para a Série C.
“Todos os campeonatos
que a gente disputou, chegamos para disputar o título.
No goiano chegamos nas semifinais, na Série D do ano
passado, na própria Copa Verde perdemos para o Cuiabá
nas quartas, enfim, isso motiva e mostra que estamos no
caminho certo e faltava coroar
e bater o martelo com uma
conquista e graças a Deus que
foi hoje, porque a gente quebrou um tabu também da
Aparecidense de sempre chegar a não ganhar. Fico feliz de
estar nesse trabalho e essa
conquista fez mudar o patamar da Aparecidense”, disse o
treinador Thiago Carvalho.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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Fim do jejum como MAndAntE
Afonso Cardoso

Após 10 jogos sem saber o que é vencer
no estádio Antônio Accioly, Atlético-GO
vira sobre o Atlético-MG e triunfa em casa
Felipe André
O jejum chegou ao fim.
Após 10 jogos sem saber o
que era vencer como mandante, o Atlético Goianiense
virou e venceu o líder da competição, o Atlético-MG por 2 a
1, na noite de ontem, no estádio Antônio Accioly. Os gols foram marcados por Janderson
e Oliveira para os donos da
casa, enquanto Nathan Silva
balançou a rede para os visitantes. Com o resultado, o
Dragão chega aos 34 pontos e
o Galo estaciona com 56.
“Claro que sabemos que os
três pontos de hoje vale tam-

bém contra qualquer equipe.
Porém, por conta de tudo que
cercou esse confronto, pelo
mal desempenho contra o RB
Bragantino no segundo tempo, pelo jejum sem vencer no
Antônio Accioly, foi um resultado grandioso. Mérito
para todos que trabalham no
clube, a vitória é deles”, disse
o treinador Eduardo Souza,
após a partida.
Apesar da maior posse de
bola, o Atlético-MG não levou
perigo ao goleiro Fernando
Miguel no primeiro tempo.
Hulk e Nacho encontraram
pouco espaço e as jogadas pelas laterais com Arana e Guga

Janderson marcou o primeiro gol da vitória do Atlético-GO
não resultaram em lances perigosos a favor do time mineiro. Sem mexer no intervalo, os visitantes mantiveram o
controle do duelo e conseguiram abrir o placar.
Após cobrança de escanteio, Nathan Silva subiu mais
alto e cabeceou para o fundo da

rede, sem chances ao goleiro
Fernando Miguel. O defensor,
que estava emprestado ao Atlético-GO no começo da temporada, decidiu não comemorar.
Foi justamente do Nathan Silva,
o gol que deu a última vitória
do Dragão como mandante,
diante do Fluminense.

A vantagem, entretanto, durou pouco. Marlon Freitas que
havia entrado minutos antes,
após se recuperar de uma lesão
no pé esquerdo, deu uma bela
assistência para Janderson, que
saiu cara a cara com Everson e
tocou na saída do goleiro.
E a virada aconteceu já
nos minutos finais. Após a
entrada de Oliveira como lateral-direito, já que Arnaldo
passou mal e precisou sair, o
zagueiro foi para as redes assim como em 2020 que também havia marcado contra os
mineiros. Janderson, que
marcou o primeiro gol, cruzou rasteiro para o defensor,
que dominou e bateu para estufar a rede de Everson. O
tento determinou o fim do jejum que durava 10 jogos sem
vencer como mandante. (Especial para O Hoje)
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Caminhões despejam entulho e
‘enterram’ 10 metros do Meia Ponte
Reportagem do Hoje descobriu, por acaso, descarte ilegal de entulho no rio

Jota Eurípedes

Yago Sales
Rafael Tristão, um desses
homens que vivem a caçar indícios de desmatamento no
que resta do Cerrado em Goiânia, queria inspecionar as
margens do Rio Meia Ponte.
Ele não sabia, mas ia encontrar, por acaso, um crime ambiental que, literalmente, está
enterrando a principal Bacia
Hidrográfica de Goiânia. O
flagrante foi feito no Jardim
Califórnia, na região leste de
Goiânia. Desde 2015, caminhões lançaram toneladas de
entulhos, invadindo dez metros do rio. A Polícia Civil vai
investigar o caso.
Tristão é membro dos
Guardiões do Rio Meia Ponte
e queria verificar as matas ciliares do rio quando se deparou com o flagrante, acompanhado pelo jornal O Hoje.
No meio da mata, desviandose e às vezes enfiando-se entre cipós e galhos, Tristão se
depara com sementes, folhas,
troncos e pegadas de bichos.
Os poucos que resistem à falta de moradia.
De repente, lá vem as
águas do rio, cada segundo
um cenário diferente, com
águas barrentas. “Parece que
tá limpo”, Tristão comenta,
mas sem certeza. Para chegar
naquele ponto, muito esgoto
foi despejado por empresas.
Lixos jogados nas ruas foram
levados via bueiros. Uns passos a mais, cipós no rosto,
bambus, um ipê, uma aroeira
- uma árvore grande, viva. Cigarras, periquitos e muriçocas orquestram a trilha sonora da tarde de expedição.
Em outro ponto, Tristão
pega o celular para fazer registros. Diante dele, um monturo de restos de construções.
Uma olhadela a mais, ele vê
que a montanha de entulhos
praticamente enterrou as margens, quase emendando as
bordas do rio. Estávamos diante de um crime ambiental grave. Toneladas de casas, edifícios e muros demolidos, os
restos da composição arquitetônica e geográfica de Goiânia dentro do rio. “Rio-rio-rio,
o rio — pondo perpétuo”, diria
Guimarães Rosa.

Flagrante mostra toneladas de entulhos despejados nos últimos anos sem qualquer fiscalização no Jardim Califórnia

Imagens de satélite mostram trecho do Meia Ponte em 2015

.Mesma visão do local, em 2021, revela os prejuízos causados

Tristão filma, indignado.
Acompanhado do repórter e
do fotógrafo do jornal - igualmente estarrecidos com o que
flagram-, Tristão calcula cinco
metros de entulho para o meio
do rio. “Uns quinze metros”,
chuta o fotógrafo Jota Eurípedes. O repórter calcula 20 metros. Uma matemática com
uso de imagens de satélite definem que o entulho encobriu
10 metros do rio. Fora as matas ciliares que, desde 2015,
sem qualquer fiscalização, foram arrancadas e, aos poucos,
enterradas por caminhões e
contêineres.
O flagrante foi feito por

bacia hidrográfica do Rio
Meia Ponte abrangeria 39 municípios - Muitos surgiram no
decorrer das décadas seguintes. À época, claro, não tinha
quase 2 milhões e meio de
moradores. O Rio Meia Ponte
nasce no município de Itauçu,
percorre 472 km até misturarse ao Rio Paranaíba.
Com o tempo, o crescimento populacional passou a
ser um problema grave demais para as águas tão admiradas pelo fundador da
cidade de Goiânia. Há pontes
em vários bairros sobre o
rio, edifícios, casas e, mesmo
sob a lei que determina 30

acaso, em uma expedição
para tentar entender como
as matas ciliares estão desaparecendo em boa parte
do percurso do Meia Ponte
que definiu o ponto geográfico no mapa brasileiro da
nova capital de Goiás, em
1930, pelo médico Pedro Ludovico Teixeira.
Quando bebeu da água do
rio há quase nove décadas,
Pedro Ludovico, abismado
pela riqueza hídrica do local,
decidiu: “‘Quero aqui. É aqui,
não tem outro lugar’”. Depois, em carta a Getúlio Vargas em 1933, defendeu a
transferência da Capital. A

metros de matas ciliares para
rios com 10 metros de largura, não é raro encontrar
ações humanas ultrapassando todos os limites. É o caso
do trecho encontrado.
Diante de tudo isso, o
Meia Ponte é o retrato do
total desprezo. Represamento, drenos, derrubada da
área de preservação, descarte irregular de lixo. Até lixões surgem para lutar ainda mais contra a sobrevivência de piabas, mandarins
e bagres e toda a vida que depende da água que por ali
flui. E dos bichos que necessitam beber dela, também.

“Esse absurdo compromete a qualidade da água do rio”
Há várias pessoas que tentam salvar o Rio Meia Ponte,
nadando contra a maré de crimes ambientais cometidos na
surdina, aos poucos, nas noites.
Marcos Antônio Correntino da
Cunha é um desses desbravadores. Entende como poucos
dessa bacia hidrográfica. Não
são palavras dele, mas ele é um
homem ignorado, embora consultor em Hidrologia e Recursos Hídricos, ex-presidente do
Comitê da Bacia do Rio Meia
Ponte, Correntino viu as fotos
do flagrante do jornal.
“Esse absurdo compromete
gravemente a qualidade das
águas do Rio Meia Ponte e contribui para acelerar o assoreamento. Quando chover, esses
materiais sólidos serão carregados para o rio.” Segundo ele,
outro fator é que, quando o nível da água baixar, poderão fazer pequenos barramentos do
fluxo da água, ou seja, formação de poços. “Com isso, esta
água parada será um vetor de
transmissão de doenças de veiculação hídrica. Além disso,
devido ao grande volume de

entulhos, poderá contaminar
também, as águas subterrâneas”, interpreta.
Outro preocupado com a
devastação causada pelos restos de construções é o engenheiro florestal Rodrigo Carlos
Batista. Ele lembra que a área
é de preservação permanente.
“A vegetação deve ser mantida,
para garantir a estabilidade
geológica, conservação da biodiversidade e, principalmente,
para a conservação de nascentes e cursos hídricos.”
Essa área deveria ser protegida pelo Código Florestal
Brasileiro (Lei n° 12.651, de 25
de maio de 2012). “Atualmente,
essa problemática ambiental é
intensificada por fatores como
adensamento populacional e
especulação imobiliária, que
exercem fortes pressões na exploração econômica dos recursos naturais, principalmente da água e do solo”, aponta Marcos Antônio.
Do outro lado do rio, há um
portão, de onde os caminhões
trazem os entulhos pela avenida Pirâmide, no Jardim Cali-

Delegado Luziano Severino e o policial Rauder de Castro
analisam imagens de satélite e constatam devastação
fórnia. Na avenida bloqueada
por manilhas, vacas mascam
capim. Para chegar na entrada
da propriedade, também é possível encontrar um bode dentro
de um cercado de arame. Falam
por ali que o dono do local
onde é despejado o entulho é
bravo e até tem coragem de
‘sair dando tiro’.
A reportagem foi procurar
quem tem poder de polícia,
para coibir o crime ambiental.
Com nem um fio de cabelo
preto, Luziano Severino de
Carvalho, o quase-eterno dele-

gado da Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Contra o
Meio Ambiente (DEMA) encara o computador no ponto desmatado em um mapa virtual
oferecido pelo policial Rauder
de Castro Alves. Depois de explicar os problemas ali, além
dos entulhos, ele garante: “Vamos fazer o indiciamento”. A
expertise do policial encontrou ainda, numa propriedade
ao lado daquela, por onde caminhões despejam o entulho,
um dreno ilegal que causou
morte de matas ciliares.

O engenheiro florestal Rodrigo Carlos Batista, em tom catastrófico, alerta: “A diminuição
ou até mesmo a retirada dessa
vegetação ao longo dos cursos
hídricos podem favorecer para
grandes impactos, como diminuição do leito dos rios por assoreamento, inundações em
períodos de chuva e até mesmo, a seca total, perdendo
grande parte de biodiversidade de fauna e flora.”
E isso, diz ele, ‘pode causar
o assoreamento’. “O solo exposto é transportado com
maior facilidade para o fundo
dos rios e consequentemente
podem ocorrer o desbarrancamento das margens, e intensificam principalmente em
períodos de chuvas. O assoreamento em rios pode reduzir
o volume de água. Como o leito está ocupado por detritos,
quando ocorrem chuvas intensas, a água transborda e
pode causar verdadeiras tragédias, a depender da região
onde está localizado o leito do
rio”, explica o especialista. (Especial para O Hoje)
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Cigarro ilegal representa
55% do consumo em Goiás
Seis das 10 marcas
mais vendidas são
ilegais e
representam
42% do mercado
Daniell Alves
Cigarros vendidos de forma
ilegal foram os mais consumidos no Estado e correspondem
a 55% de todo o consumo em
Goiás. É o que aponta pesquisa
do Ibope Inteligência/Ipec. De
acordo com o estudo, 38% desses produtos foram contrabandeados principalmente do
Paraguai e 17% produzidos no
Brasil por fabricantes que não
pagam os impostos devidos.
Já no ano de 2019, o mercado ilegal era de 63% de participação no Estado. Segundo
pesquisadores, a redução
pode ser associada ao cenário
de pandemia da Covid-19. Isto
porque provocou alta na moeda norte-americana, ultrapassando a marca de R$ 5.
Desse modo, o preço médio do
produto ilegal subiu de R$
3,34 para R$ 4,64. Muito próximo do valor do cigarro comercializado legalmente que
tem preço mínimo de R$ 5 por
determinação da lei.
Para o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), Edson Vismona, que divulgou a pesquisa, essa diminuição na diferença de preços resultou
de uma queda no consumo do
cigarro ilícito e consequente
migração do consumidor
para o cigarro legal, produzido nacionalmente, sob as
normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)", aponta.
Como é o caso do cabeleireiro Paulo Ricardo Freire,
que opta pelo cigarro nacional. Ele já sustenta o vício há
três anos. Ou seja, desde a juventude já fumava e isso começou, segundo ele, por influência de amigos. “Comecei
a partir da ingestão de bebida
alcoólica com conhecidos. Por

De acordo com o estudo, 38% dos cigarros ilegais vendidos no Estado foram contrabandeados do Paraguai
dia, já traguei cinco cigarros
no máximo, depende muito
do meu humor”. Segundo ele,
o produto traz uma sensação
de relaxamento.
A frequência em que Paulo fuma varia muito. Ele já
chegou a ficar seis meses em
abstinência mas a vontade
falou mais alto. Um dos motivos que o faz fumar é a ansiedade. Segundo Edson, mesmo com a queda do mercado
ilegal do produto, o resultado
ainda é circunstancial. "O que
é reflexo de um cenário atípico e, sem estratégias de longo prazo, essa comercialização voltará a crescer", afirma.
Além da alta do dólar, o
recuo incomum na economia ilegal também é resultado de restrições implementadas para contenção da pandemia, como o fechamento
parcial de fronteiras e dos comércios formais e informais,
além do fechamento temporário de fábricas de cigarros
no Paraguai e o trabalho das
forças de segurança.
Seis das 10 marcas mais
vendidas em Goiás são ilegais e
representam 42% do mercado.

A principal fabricante nacional
é a Cia. Sulamericana de Tabacos, que produz a marca Club
One (6%) uma cópia do cigarro
paraguaio Gift (2%). Como estratégia para capturar mercado,
os maços trazem similaridades
na identidade visual e embalagem do produto paraguaio. No
topo do ranking está a paraguaia Euro (20%).

Arrecadação perdeu
R$ 139 milhões

Conforme dados da Receita Federal foram apreendidos
em Goiás 6,52 milhões de maços de cigarros comercializados sem lastro da lei. O total
representa cerca de R$ 32 milhões. O cigarro ilícito lidera o
ranking de apreensões no Brasil. Apesar da redução, as organizações criminosas fizeram cerca de R$ 479 milhões
com o produto no Estado.
Apenas no ICMS, os cofres
públicos deixaram de arrecadar R$139 milhões. O imposto
é justamente uma das principais fontes de receita do Estado para o desenvolvimento de
políticas públicas sociais para
educação, saúde e segurança.

Tabaco mata 8 milhões
de pessoas por ano
O tabaco mata mais de oito milhões de pessoas
por ano, aponta a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Mais de sete milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca
de 1,2 milhão é o resultado de não-fumantes expostos ao fumo passivo. A OMS afirma ainda que
cerca de 80% dos mais de um bilhão de fumantes
do mundo vivem em países de baixa e média renda onde o peso das doenças e mortes relacionadas
ao tabaco é maior.
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) explica que,
além de estar associado às doenças crônicas não
transmissíveis, o tabagismo também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras
enfermidades, tais como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras.
Diante das inúmeras doenças que o câncer pode
causar, a orientação do Inca é para que as pessoas não
fumem. Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente os de pulmão, cavidade
oral, laringe, faringe e esôfago. De acordo com o Instituto, ao fumar, são liberadas no ambiente mais de
4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas que são inaladas por fumantes e não fumantes. Parar de fumar
e de poluir o ambiente é fundamental para a prevenção do câncer. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Goiás registra subnotiﬁcação
de novos poços artesianos
Em 2021, a Semad
registrou, apenas,
127 solicitações de
autorização para
uso subterrâneo
de água
Maiara Dal Bosco
Em meio ao período de seca
e iminência de crise hídrica, os
poços artesianos se apresentam como solução para obter
água potável para muitas famílias. Em alguns casos, inclusive, como mostrou o jornal O
Hoje em setembro, os poços
próprios ou de terceiros, abastecem caminhões-pipa. Os
quais vendem água para quem
precisa, sobretudo nesta época
do ano, ao servir, ainda, como
fonte de renda. Entretanto,
mesmo que a demanda oficial
por outorgas de direito de uso
de recursos hídricos, que permitem a perfuração dos poços
artesianos de forma regularizada tenha diminuído, empresas do setor destacam que a
procura aumentou consideravelmente nos últimos meses.
Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) apontam que, oficialmente, em 2019 foram solicitadas 505 outorgas para uso de
água subterrânea em Goiás.
Em 2020, este número caiu
para 495. Já em 2021, a Secretaria registrou, até o momento,
apenas 127 solicitações, o que
representa somente 25% do
total do ano anterior.
Mas para Karine Ferreira de
Sousa, que trabalha na HidroVale Poços Artesianos, a procura pelo serviço tem aumentado, especialmente nos últimos dois meses. “Hoje estamos com disponibilidade para
agendar serviços somente para
os meses de dezembro e janeiro”, afirmou.
Ela explica que o serviço de
perfuração de poços artesianos

Enquanto empresas registram aumento de 50% na abertura de poços artesianos, pedidos de outorga caíram 25%, em 2020
é cobrado por metragem, e
que o mínimo é de 60 metros.
Para se ter uma ideia, somente em agosto, a Hidro-Vale Poços Artesianos totalizou mais
de 1700 metros perfurados. Já
em setembro, mais de 1500.
Além disso, segundo Karine,
nas últimas semanas, a empresa já contabilizou mais de
300 orçamentos para a realização do serviço. “Nestes meses de seca como agosto, setembro e outubro, a demanda
sempre aumenta, não somente para a perfuração, mas
para o conserto de perfurações já realizadas de forma incompleta ou inadequada”,
afirmou Karine.
Segundo Karine, nos últimos meses, a procura pelos
serviços tem sido maior nos
municípios de Hidrolândia,
já que tem muitos condomínios de chácaras, Senador Canedo, Professor Jamil, Bela Vista e Leopoldo de
Bulhões, além de Goiânia e
Aparecida de Goiânia.

Para quem tem interesse
no serviço, a recomendação
de Karine é procurar uma
empresa que seja de confiança. “Muitas fazem a perfuração e nunca mais voltam ou
não são encontradas após os
serviços. É preciso estudar
bem a proposta da empresa, já
que a perfuração de poços
envolve diversos fatores”, destacou. Ela explica que um
poço mal construído pode levar a consequências perigosas. “Pode haver perda da
bomba instalada, produção
de água suja, problemas no revestimento, entre outros.
Quem busca pelo serviço, sem
a devida instrução, pode jogar
dinheiro fora”, pontuou.

Aumento de 50%

Com experiência na área
há quase 30 anos, João Evangelista, trabalha na empresa
Só Poço Artesiano e conta que
também observou aumento
na procura nos últimos meses.
Segundo ele, em função da

seca. “Nesta época do ano a
procura chega a aumentar
em torno de 50%. Na seca, as
pessoas querem fazer poços.
Muita gente também liga apenas para pesquisar e fazer orçamentos”, conta.
De acordo com ele, que
atende todo o Estado, e também outras unidades da Federação, o público que mais procura pelos serviços é quem
tem fazenda. “A demanda
maior é por parte de quem
tem terras, em diversas regiões do Estado. Este é o maior
tipo de procura”, finaliza João.

Pedido de Outorga

De acordo com a Semad,
a outorga de direito de uso
de recursos hídricos é um
dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos. Esse recurso tem
como objetivo assegurar o
controle quantitativo e qualitativo do uso da água e o
efetivo exercício dos direitos
de acesso aos recursos hí-

dricos. Vale destacar que o
direito de uso desse bem tão
preciosos, não significa que
o usuário, seja o proprietário ou que ocorra alienação
desse recurso.
A pasta destaca que os usos
que precisam da outorga podem ser listados como: derivação ou captação de parcela
da água para consumo final,
inclusive, abastecimento público, ou insumo de processo
produtivo; a extração de água
de aquífero subterrâneo para
consumo final ou insumo de
processo produtivo; o lançamento em corpo de água (rio,
córrego e outros), de esgotos e
demais resíduos líquidos ou
gasosos, tratados ou não, para
diluição, transporte ou disposição final. Além do uso de recursos hídricos com fins de
aproveitamento dos potenciais
hidrelétricos e outros usos que
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de
água. (Especial para O Hoje)

ALTA DOS COMBUSTÍVEIS

Caminhoneiros ameaçam parar no dia 1º de novembro
Caminhoneiros participantes do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada
Santista e Vale do Ribeira (Sindicam) e Associação Brasileira
de Condutores de Veículos Automotores se reuniram no último dia 16, no Rio de Janeiro,
e ameaçam parar a partir do
dia 1º de novembro, caso o governo federal não atenda reivindicações da categoria, a
exemplo do aumento do preço
do diesel. Outras entidades
representativas também podem aderir. Na pauta, a defesa da constitucionalidade do
piso mínimo de frete e o retorno da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição ao Insitituto Nacional
de Seguro Social (INSS) são os
pedidos principais.

Preço

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis registra em tabela
no site o valor do diesel em
Goiânia com variação de R$
4.190 a de R$ 4.961. Em Aparecida de Goiânia, os valores
apontados são de (R$ 4,912) mí-

Wesley Costa / Arquivo

Grevistas dizem que serão irredutíveis e cobram do governo federal providências práticas
nimo e máximo (R$ 5.050).
Apesar de o Brasil ser o sétimo
maior produtor e exportador
mundial de petróleo, o parque nacional de refino não
produz combustíveis em quantidade suficiente para abastecer o mercado interno: faltam,
em média, 15% da gasolina e
entre 25% e 30% do diesel.

A greve não é apoiada pela
Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) que
apoia o governo federal. Em
entrevista, o presidente desta
associação, José da Fonseca
Lopes, disse que a entidade
não apoia o movimento ao
afirmar que a pauta do grupo
oposicionista é muito exten-

sa, e que ‘o principal para ser
resolvido agora’ é a redução do
preço do diesel. Na avaliação
de José Fonseca a essência do
que precisa ser reivindicado
acaba por se perder.
No encontro, as associações de motoristas decidiram
parar durante 15 dias. Representantes do Sindcam afirma-

ram que se não houver resposta de forma concreta em
cima dos direitos do caminhoneiro autônomo a categoria
será irredutível na paralisação.
A notícia foi confirmada
pelo presidente da Abrava,Wallace Landim, o Chorão.
Os grupos de caminhoneiros autônomos têm ameaçado novas paralisações desde
o primeiro semestre deste
ano, em meio a reivindicações de direitos para os motoristas independentes e diminuição do preço do diesel,
vendido em média a R$ 4,912,
segundo a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Grevistas dizem que precisam de medidas mais práticas
por parte do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido). Segundo Chorão, a proposta governista de lançar um programa de renovação de frota
de caminhões seria uma forma de burlar queixas da categoria. Já a aprovação do projeto que altera cobrança de
ICMS dos combustíveis pela
Câmara é bem-vinda pelos caminhoneiros. (Da redação)
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Nasa lança sonda para estudar
asteroides "troianos" em Júpiter
Cápsula decolou na manhã de sábado
(16) do cabo Canaveral, na Flórida
A Nasa lançou uma missão
inédita neste sábado para estudar os asteroides troianos
de Júpiter, dois grandes aglomerados de rochas espaciais
que os cientistas acreditam
serem remanescentes de material que formou planetas
externos do Sistema Solar.
A sonda espacial, apelidada de Lucy e embalada
dentro de uma cápsula de
carga especial, decolou no
horário programado da Estação da Força Aérea dos
Estados Unidos em Cabo Canaveral, na Flórida, às 6h34

(horário de Brasília), informou a Nasa. O equipamento
foi lançado em um foguete
Atlas V da United Launch Alliance (UAL), uma joint venture da Boeing e da Lockheed Martin.
A missão de Lucy é uma
expedição de 12 anos para
estudar um número recorde
de asteroides. Será a primeira a explorar os chamados
troianos, milhares de objetos
rochosos orbitando o Sol em
dois aglomerados - um à
frente do caminho de Júpiter
e outro atrás dele.

Atriz e diretor passaram 12 dias na Estação Espacial Internacional
Acredita-se que os maiores
asteroides troianos conhecidos, batizados em homenagem aos guerreiros da mitologia grega, meçam até 225
quilômetros de diâmetro.
Os cientistas esperam que
o sobrevoo de Lucy por sete
rochas troianas forneça no-

vas pistas sobre como os planetas do Sistema Solar se formaram há cerca de 4,5 bilhões de anos e o que moldou
sua configuração atual.
Lucy também fará um voo
rasante sobre um asteroide
no cinturão principal do Sistema Solar, chamado Do-

naldJohanson, em homenagem ao principal descobridor do ancestral humano fossilizado conhecido como
Lucy. O fóssil de Lucy, descoberto na Etiópia em 1974,
inspirou por sua vez a música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. (ABr)

Missão russa

gravou o primeiro

ﬁlme de ﬁcção
fora do planeta

Já regressaram à Terra a atriz
e o diretor de cinema russos que
viajaram até a Estação Espacial
Internacional. Depois de 12 dias,
eles regressaram com uma missão cumprida: gravar o primeiro
filme no espaço.
A atriz Yulia Peresild e o diretor Klim Shipenko decolaram, no
último dia 5, para a Estação Espacial Internacional, na nave russa Soyuz, com o cosmonauta Anton Shkaplerov, um veterano em
três missões espaciais.
A Soyuz MS-19 decolou e pousou
na estação de lançamento espacial
russa em Baikonur, Cazaquistão.
O filme foi intitulado Challenge
(Desafio, em inglês), no qual uma
cirurgiã interpretada por Peresild
viaja para a estação espacial para
salvar um tripulante que sofre um
problema cardíaco.
Numa conferência de imprensa antes do voo, na segunda-feira
(4), Peresild e Shipenko reconheceram que foi um desafio adaptarem-se à disciplina rígida e às
exigências rigorosas durante o
treinamento do voo.

Nave Luna-25

O voo da equipe cinematográfica aconteceu no mesmo dia em
que a Rússia anunciou o adiamento do lançamento da nave
Luna-25 para o polo sul da Lua
até julho de 2022.
A Rússia inicialmente queria
enviar o Luna-25 em outubro deste ano, mas em agosto atrasou a
missão para maio de 2022 para permitir mais tempo para realizar
testes adicionais no equipamento
de bordo. (ABr)

EXPRESSA
Um parlamentar britânico foi
morto a facadas por um agressor
que se lançou sobre ele, durante
um encontro com seu eleitorado
em uma igreja nesta sexta-feira
(15), golpeando-o várias vezes. Políticos descreveram o ato como um
ataque à democracia. David
Amess, de 69 anos, membro do
Partido Conservador do primeiroministro Boris Johnson, foi atacado perto do meio-dia na Igreja Metodista de Belfairs em Leigh-onSea, ao leste de Londres. (ABr)
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Preciosidade das águas
O consumo regular de peixes traz inúmeros benefícios e sabores
Elysia Cardoso
Habitantes dos mares e rios,
os peixes, aliados à culinária
desde os primórdios da civilização cativam o paladar dos
brasileiros. Os benefícios de
consumir a carne do peixe são
muitos, principalmente porque ela atua também no reforço do sistema imunológico.
Importante fonte de vitaminas, minerais e ácidos graxos,
o consumo desta carne ajuda a
ter boa saúde física e mental.
Alguns torcem o nariz, principalmente para o cheiro. Mas o
peixe é um alimento essencial
para uma alimentação saudável, e o ideal é que ele esteja na
mesa, pelo menos duas vezes
por semana.
De acordo com o nutrólogo
Ribamar Cruz, o peixe, apesar
de ainda pouco consumido no
Brasil, em relação aos outros
tipos de proteínas, como bovina e suína, possui um alto
valor biológico e ao mesmo
tempo é uma fonte pouco calórica de nutrientes importantes para a saúde. “As gorduras do peixe podem melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular, neurológico, além da produção hormonal. Vale destacar o ômega
3, tipo de lipídio presente no
salmão, sardinha e anchova,
entre outros peixes de águas
frias e profundas, que são estudados por seu poder anti-inflamatório”, cita.
A composição nutricional
varia, e por isso Ribamar
orienta a incluir diferentes espécies no cardápio. Em relação
às características dos peixes de
água doce ou salgada, o médico afirma que eles têm sensoriais diferentes. “O peixe de
água doce tem um teor de gordura um pouco mais alto e
possui um sabor terroso. Já os
pescados do mar são obviamente mais salgados e possuem a carne leve, mesmo que
algumas espécies tenham a
carne mais firme e gordurosa.
Então, optar por qual dos dois
tipos devem ser ingeridos é
simplesmente uma questão de

fresco, melhor. Opte ainda pelas embalagens transparentes, que permitam analisar o
produto. Se tiver cristais de
gelo no interior, significa que
o produto descongelou e congelou de novo, o que compromete sua segurança”, conclui
Ribamar Cruz.

Desafios da rotina

Consumo regular de peixe traz vários benefícios para a saúde como melhorar a memória e prevenir doenças
disponibilidade e gosto”, fala o
nutrólogo ao ressaltar que ambos “são fontes de vitaminas e
minerais que auxiliam na manutenção da saúde”.

Preparo consciente

Muitas pessoas podem ter
dúvidas em relação à forma
de preparar o peixe. Segundo
Ribamar Cruz, para aproveitar melhor os nutrientes é
importante não cozinhar a
carne na água por muito tempo. “Uma opção é o vapor,
grelha ou consumi-la crua. E

quem não abre mão de um
peixinho frito, deve ingeri-lo
apenas em ocasiões especiais,
porque a combinação de farinha para empanar e óleo
não é bem-vinda para a saúde, por causa da alta quantidade de calorias e gorduras
saturadas”, alerta o médico.
É importante também ter
uma atenção especial na hora
de comprar os peixes, porque
a carne é sensível à contaminação. “Em relação aos frescos
a dica é que os olhos estejam
transparentes, salientes e bri-

lhantes. Veja também se o corpo está com a pele úmida, intacta, sem manchas e bem
aderida à carne. As guelras,
quando frescas, são brilhantes,
por isso desconfie de marcas
cinzentas e tons opacos”, indica o nutrólogo.
Outro ponto a ser observado é o cheiro, que pode insinuar que a carne já não
está boa para
consumo. “Para escolher
congelados, atente-se antes à
data de validade e a de produção. Afinal, quanto mais

Peixe AssAdo
INgREDIENTEs
• 1 tilápia grande ou outro peixe a gosto
• 1 cebola em ralada
• 2 tomates picados
• 1 pimentão picado
• 1 cabeça de alho socada
• 5 limões grandes
• 1 maço de coentro picadinho
• Azeite para regar
• sal
MoDo DE pREpARo
Limpe bem o peixe. Depois disso passe limão no mesmo por um todo, coloque em uma forma e coloque
todos os ingredientes, inclusive o azeite, depois disso, forre a forma com um papel alumínio e deixe na
geladeira de um dia para o outro para marinar.Leve ao fogo alto, e quando a água do peixe estiver quase
seca, retire do papel alumínio e deixe o mesmo gratinar.

O chef Allan Vila Espejo
destaca que o brasileiro não
tem hábito de comer peixe regularmente, logo, incluir o produto na rotina é uma batalha
muito grande. “Se não tiver
esse fomento no lar, as gerações comerão cada vez menos
pescado. São mais de 210 milhões de habitantes e um percentual pequeno deve saber
como é bom para a saúde consumir peixes”, comenta o chef.
Para o chef Jun Sakamoto, a
qualidade do pescado é essencial e isso tem sido um dos
maiores problemas. “Isso vai
desde a pesca em si ao cuidado
com o alimento até chegar nos
pontos de comercialização. Temos de unir forças para oferecer aos consumidores um pescado de qualidade, que faça
com que mais pessoas passem
a apreciar essa proteína fantástica. Também percebi o
grande impacto da gastronomia oriental para a popularização do consumo, hoje as
crianças preferem ir a um rodízio de japonês do que a um
rodizio de pizza”, comenta.
Seja como for, o peixe é
tradição e sabor, sendo também uma opção na mesa o
ano inteiro. São inúmeras as
razões para incluir o hábito
de consumir peixe hoje mesmo. E entre as tradicionais receitas com a proteína está o
peixe assado. Uma das receitas mais clássicas e que para
deixá-la ainda mais gostosa, é
aconselhado usar como acompanhamento uma farofa de
alcaparras. Pensando nisso o
Essência lista o passo a passo
para a realização de um prato típico e bastante prático da
culinária brasileira. (Especial para O Hoje)
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Compactos
são tendência
A designer de interiores Elizabeth
Pires explica tudo que você precisa
saber sobre como aproveitar os
espaços ao máximo de forma criativa
Lanna Oliveira
Com o passar dos anos, as
pessoas têm optado por uma
estrutura familiar com menos filhos, só casais, ou até
mesmo sozinhos. Isso é consequência de vários fatores,
tais como planejamento familiar, maior participação
da mulher no mercado de
trabalho, expansão da urbanização, entre outros. Surgiu uma geração com novas prioridades, a geração
dos anos 2000 possui novos
valores. Essa transformação
da sociedade acarreta várias adaptações e a designer
de interiores Elizabeth Pires
explica que essa nova forma
de pensamento e anseios refletem diretamente na forma
com que eles veem e lidam
com o assunto, imóveis.
Antes apontado como
tendência, hoje já é uma realidade. Os imóveis compactos
que proporcionam bem-estar e um bom preço são os favoritos do mercado imobiliário, e desejo dos mais variados públicos. Elizabeth Pires, que está na CASACOR
Goiás 2021, a mais importante mostra de arquitetura
e decoração das Américas, e
que assina o projeto do espaço The Clinic Especialistas
em Saúde, revela algumas
características desse tipo de
imóvel e como pode ser vantajoso para o seu perfil. “Os
apartamentos compactos são
aqueles cujas dimensões têm
cerca de 60m², 40m² ou até
mesmo 20m²”.
Populares nos Estados
Unidos há cerca de 10 anos,
os compactos surgiram da
necessidade do mercado por
imóveis que atendessem
uma rotina mais agitada,
sem abrir mão do conforto.
Seja a trabalho, seja em momentos de lazer, seu público
passa a maior parte do tempo fora de casa, o que não
justifica ter um espaço grande para morar. Dessa forma,
o compacto seria um bom
primeiro imóvel para investir. “Além disso, geralmente
são bem localizados, próximos de centros comerciais
ou Universidades, e projetados para maximizar o uso do

espaço, contando também
com condomínios de qualidade”, conta Elizabeth.
Esse tipo de moradia traz
muitas vantagens quando
comparado a imóveis de
grande extensão. A primeira
delas é que como tem um
custo mais baixo, outros valores também serão reduzidos, consistindo em um investimento mais acessível. A
praticidade também é muito atraente, limpar e organizar um imóvel compacto
exige menos custos e tempo
do morador. Em sua maioria
eles têm localizações privilegiadas. Versatilidade de
decoração chama a atenção,
abrindo possibilidade para
projetos modernos, isso inclui processos de automação
residencial para deixar o
ambiente mais confortável,
prático e seguro.
De acordo com a designer de interiores, com espaço reduzido, é preciso pensar
em como tirar melhor proveito do ambiente. Abusar
de móveis pensados diretamente para studios e pequenos apartamentos é o
jeito certo de se organizar e
ter mais conforto. Por isso a
importância de se ter um
profissional na hora de decorar sua casa.
Além de enxergar esses
imóveis apenas como uma
opção inteligente de moradia, Elizabeth reforça o mercado promissor que se apresenta nessa oportunidade.
“Apartamentos de um dormitório são mais fáceis também de rentabilizar por
meio de locação, utilizando
aplicativos como o Shortstay, Booking.com e Airbnb”.
A designer de interiores Elizabeth Pires finaliza dando
dicas de como escolher a
melhor opção de apartamento compacto ou studio
para o seu perfil. “Pense no
que atende sua necessidade
mínima de espaço; considere os serviços de condomínio que você valoriza;
procure um que fique perto
do trabalho para economizar com transporte; opte
pelo bairro que você gosta”.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

Literatura infantil ao
melhor estilo Orwell
Inspirado na icônica obra ‘A Revolução dos Bichos’, o lançamento
da autora baiana Liu Oubiña, ‘Animatrópole’, estimula o senso
crítico e o respeito às individualidades desde a infância
Mais do que uma
história para divertir
as crianças, ‘Animatrópole’ apresenta um
propósito
muito
maior: formar cidadãos que pensam e
agem pelo bem comum. Escrito pela empreendedora baiana
Liu Oubiña, a obra publicada pela Editora
Pé de Pitanga também
é uma ferramenta
para que pais e educadores ensinem os
pequenos sobre alteridade, tomada de decisões e diversidade.
Inspirado em ‘A
Revolução dos Bichos’, de George Orwell, a narrativa traz
uma visão crítica e
um toque político ao
apresentar ‘Animatrópole’,
uma cidade formada apenas
por animas. Tudo ia bem
com os cidadãos até que um
desastre atinge o prefeito
Teobald Tatu e o pânico se
espalha entre a bicharada.
“Os dias ficaram mais
sombrios e anunciavam tempos nebulosos pela frente.
Se algo não fosse feito o mais
rápido possível, as coisas poderiam piorar. Quem tomou
a iniciativa de trazer de volta à normalidade foi Anta Filófio, que resolveu se pronunciar e pedir uma reunião com todos para decidirem o futuro da cidade. Aí foi
o maior zum-zum-zum, pois
muitos queriam assumir o
posto deixado por Teobald,
mas ninguém teve coragem
de falar, até o momento."
(Animatrópole, p.11)
Para encontrar uma solução perante o inesperado,
eles precisarão esquecer as

diferenças e trabalhar uma
estratégia juntos para superar a ambição pelo poder.
Apesar das desavenças, os
personagens assumem o verdadeiro valor da união, sabedoria, e exemplificam, de
forma descontraída, como
se deve analisar o cenário e
os fatos para opinar sem perder o respeito sob as individualidades e o coletivo.
Com uma escrita delicada,
Oubiña mostra aos leitores a
importância da igualdade e
respeito na hora de resolver
os problemas do cotidiano.
‘Animatrópole’ é uma leitura
lúdica e repleta de ilustrações coloridas feitas pelo artista plástico baiano Heitor
Neto, que torna o aprendizado mais prazeroso, ao mesmo
tempo, em que estimula a
imaginação infantil.

A autora

Eliana Oubiña, também

conhecida como Liu,
é baiana de nascimento, filha de imigrantes espanhóis.
Com eles aprendeu
a ouvir histórias de
vidas que a fizeram
acreditar e ir em
busca dos seus sonhos. Foi na infância que ela começou
a esboçar os primeiros rascunhos da escrita pelo seu diário. Com a maternidade, resgatou a paixão pelas histórias,
lançando em 2020
seu primeiro livro
infantil ‘Xiii...o que
era mesmo?’, inspirado numa experiência vivida em família. Co-fundadora
da Editora Pé de Pitanga, que desenvolve projetos significativos na
construção de conteúdos
voltados para a transformação do ser humano.

O ilustrador

Nascido em Salvador/BA,
quando criança, Heitor Neto
passava o dia desenhando,
lendo livros e quadrinhos.
Estudou e se formou em Artes Plásticas na UFBA (Universidade Federal da Bahia).
Trabalhou como Diretor de
Arte nas maiores agências de
Publicidade e Propaganda
da capital baiana por mais
de 15 anos, quando em 2016
decidiu seguir o sonho de infância de ilustrar livros infantis. Em 2017, foi morar
em São Paulo, onde se especializou na Quanta Academia de Artes, nos cursos de
ilustração, ilustração editorial infantil e história em
quadrinhos.

Eliana Oubiña mostra aos leitores a importância do respeito na hora de resolver os problemas

Os fatores econômicos e os novos padrões socioculturais
ajudam a explicar este cenário que só tende a ganhar mais força

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO DE NOvELAS
t
Malhação - Sonhos
Pedro fica apavorado com
Lobão. Jade fica com ciúmes
de Cobra. Lobão intimida Pedro para saber onde ele conseguiu o pen drive que deu a
Karina. João pensa em promover um evento na Aquazen. Lobão finge ser bonzinho
diante de Karina e Pedro se
desespera. Jade agradece a
Cobra por seu comportamento durante o chá de Lucrécia. João exige a presença
de Pedro na Aquazen.

Nos Tempos do Imperador
Zayla descobre que a carta
de alforria de Samuel é falsa.
Gastão só se interessa por isabel.. Tonico ameaça Samuel.
Pedro sente ciúmes de Dumas com Teresa. Augusto confronta Bernardinho e garante
a Leopoldina que o rapaz não
é oficial da Marinha. Pilar sofre
ao ver Dolores sendo humilhada por Tonico.Lota expulsa
Bernardinho de casa. vitória e
Quinzinho discutem sobre a
gestão do cassino.

Coração Indomável
Maricruz interrompe Natasha enquanto ela pinta Perico, ele prontamente diz a Maricruz que já não pode mais ser
namorado de Mudinha. Maricruz diz a Perico que se ele não
visitar Mudinha, ela morrerá
pouco a pouco. Miguel diz que
procurará alguém disposto a
matar Maricruz. Perico aceita
visitar Mudinha. Natasha diz a
Perico que não quer que ele
volte a ver Mudinha.Perico decide não ir ver Mudinha.

Gênesis
Asenate é mantida presa.
José interpreta o sonho do faraó. Potifar tem uma surpresa
desagradável ao chegar em
sua casa. Adurrá sente ódio
pelo feito de José, que é reverenciado no palácio.Lúcifer
assiste o triunfo de José. Neferíades sofre um castigo
cruel. Pentephres pede perdão a Meritre. Asenate cai na
armadilha de Mahamid. Asenate é surpreendida pela presença de Teruel.

Império
Maria Clara discute com
Maria Marta. Silviano acredita
que pode ser pai de José Pedro. Tuane e Elivaldo pensam
em ter outro filho. Cristina recebe a notícia da morte de
Cora e José Alfredo a ampara.
Todos sentem o falecimento
de Cora. Felipe invade o quarto de Enrico. Xana cuida de
Cristina, Elivaldo, Tuane e vitor. Carmem provoca um surto em Salvador. João Lucas
conversa com José Pedro.
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AGENDA CULTURAL
t
Retrato de Ayrton
A Tv Brasil exibe, a partir
desta segunda-feira (18), a série ‘Ayrton: Retratos e Memórias’, que revisita a carreira e a história pessoal do piloto de Fórmula 1 Ayrton
Senna. Destaque da programação da emissora pública,
a produção documental vai
ao ar de segunda a sexta às
16h com uma viagem intimista, emocionante e reveladora pelos bastidores da
vida do mito do automobilismo mundial. Com base em
mais de 60 entrevistas inéditas, o jornalista Ernesto Rodrigues, que assina o roteiro
e direção dos documentários, transforma as páginas
de seu livro ‘Ayrton: o Herói
Revelado’ e remonta a trajetória de Senna. Quando: Segunda (18). Onde: Tv Brasil.
Horário: 16h.
Música do Pará
Estreia na ‘Segunda da Música’, às 22h30 o documentário ‘ventos Que Sopram —
Pará’ no Curta!. O músico Felipe Cordeiro leva-os a conhecer um rico quadro da cena
musical do Pará, promovendo
o encontro dos artistas mais
representativos das cenas musicais ‘de raiz’ e contemporânea. Com Dona Onete, Jaloo,
Chimbinha, Pinduca, Curica,
Manoel Cordeiro e Gaby Ama-

O projeto Diálogos Contemporâneos recebe nesta segunda-feira (18)
o escritor Ignácio de Loyola Brandão no Teatro Goiânia, às 19h

Escritores na Capital
O projeto Diálogos Contemporâneos estreia nesta
segunda-feira (18) com a presença no Teatro Goiânia, às
19h, do escritor ignácio de

Loyola Brandão. O cronista do
jornal O Estado de S. Paulo e
autor de 45 livros, fala sobre
‘Literatura, pestes, pandemias
e distopias - ficção e realidade’,
com mediação do professor,
teatrólogo e ex-secretário de
cultura de Goiânia, Sandro di
Lima. Além da abertura do
teatro ao público, serão feitas
transmissões ao vivo pelo
YouTube. Os encontros contam com interpretação em

Teatro virtual
O elogiado espetáculo ‘Era
Medeia’ encerra sua temporada virtual gratuita nesta segunda-feira (18) no canal do
YouTube da Firjan SESi. você
sempre age de acordo com
seus princípios éticos? Ou
será que muitas vezes suas
ações e comportamentos contradizem o seu discurso? A
partir dessa reflexão se desenrola a trama do espetáculo. Com supervisão de Cesar
Augusto, texto e direção de
Eduardo Hoffmann e argumento de Marina Monteiro, a
montagem se passa durante
os ensaios de uma adaptação
da tragédia ‘Medeia’, de Eurípedes, pano de fundo para
uma discussão que também
passa pelo machismo, o abuso de poder, exposição da
vida privada e a importância
do processo na criação artística. Quando: Segunda (18).
Onde: youtube.com/FirjanSesi. Horário: 19h.

As cantoras Gal Costa e Xenia França

são as convidadas do ‘Espelho’
A Bahia toma conta do
episódio de ‘Espelho’ desta
segunda, dia 18, às 23h, no
Canal Brasil. No oitavo programa da temporada, Lázaro Ramos recebe as cantoras
baianas Gal Costa e Xenia
França e une o Tropicalismo
ao Afrofuturismo. Xenia fala
sobre sua origem, o início e
a escolha de sua carreira e a
preocupação com a estética
em seus trabalhos. Gal lembra de seu começo na música, dos tempos da Tropicália
e avalia a realidade atual do
Brasil.
"Eu tinha muita consciência de que a minha vida seria
artística em algum lugar", diz
Xenia sobre a descoberta do
que queria para sua vida. A
cantora ainda detalha a importância que a música tem
em tudo que ela faz. "Quando
a música se apresentou para
mim, as coisas foram muito
rápidas, as informações, as
mensagens. Eu estava muito

A Bahia toma conta do episódio de ‘Espelho’
desta segunda, dia 18, às 23h, no Canal Brasil
consciente de que estava sendo guiada por alguma coisa
muito maior do que eu. A
música se tornou minha bússola, a música me orienta,
me mostra pessoas incríveis,
assuntos, pautas, me ajuda a
me organizar como ser humano, me ajuda a evoluir, a
passar de fase. Fico sem palavras, a música realmente é
uma deusa na minha vida".
Gal fala sobre a impor-

tância do movimento e sobre
a luta pela liberdade da Tropicália. "Naquele tempo, com
o Tropicalismo, é claro que a
gente via que era uma coisa
fora do padrão, uma coisa
revolucionária. Acho que até
hoje a gente luta por liberdade, acho que é um compromisso que a gente tem com o
respeito à diversidade. Naquela época em que o Tropicalismo surgiu, eu acho que a

juventude clamava muito
isso, a juventude de todo o
mundo, com os movimentos
'paz e amor', 'amor livre'.
Tudo aquilo que se passou era
um clamor à liberdade, pela
qual até hoje a gente tem que
continuar lutando".
Idealizado e apresentado
por Lázaro Ramos há 15 anos,
Espelho segue sua busca pela
pluralidade, discutindo temas
como democracia, cidadania
e, claro, arte, educação e cultura. O programa tem compromisso com a reflexão de
temas presentes na pauta da
atualidade, através de batepapos intimistas.
Serviço
Espelho com Gal Costa e
Xenia França
Quando: Segunda (18)
Onde: Canal Brasil
Horário: 23h
Reprise: Sexta (22), às 14h, e
sábado (23), às 7h
Classificação: Livre

CELEBRIDADES
Suzanna Freitas explica término do namoro de 5 anos
com Gabriel Simões: 'Fases
diferentes'
Suzanna Freitas explicou
o motivo pelo qual terminou o
namoro de cinco anos com
Gabriel Simões. Em conversa
com seus seguidores nos Stories, ela foi questionada sobre
o fim do relacionamento, que
vinha mantendo de forma privada desde o ano passado.
"Só estávamos em fases muito diferentes, o que é super
normal de acontecer até porque não somos os mesmos de
cinco anos atrás. A gente vai
mudando, e os ciclos se encerram. Mas o carinho e respeito sempre vão existir", explicou a filha de Kelly Key.
(Laís Fernandes, Purepeople)
Biah Rodrigues sobe no
palco com Sorocaba e cantor anuncia: 'Primeiro
show da Fernanda'

Virgínia é banida do TikTok e lamenta:
'Minha conta era a maior do Brasil'
Virgínia Fonseca foi banida do aplicativo TikTok
neste domingo (17) e explicou aos seguidores do
Instagram que ainda não
sabe por que a suspensão
aconteceu. De acordo com
a influencer, que recentemente mandou fazer uma
camisa com o rosto da filha, nunca houve sequer
um aviso da plataforma
referente à quebra de diretrizes. Para completar,

Biah Rodrigues assistiu a
um dos primeiros shows de
Sorocaba, dupla sertaneja de
Fernando Zor, dos bastidores.
No meio da apresentação,
porém, a influencer, que acabou de completar 25 anos,

15

HORÓSCOPO
t
Libras e o Teatro Goiânia oferece estrutura acessível para
pessoas com deficiência. O ingresso é gratuito e é distribuído na bilheteria do teatro, desde 60 minutos antes
da abertura, obedecendo a
ordem de chegada das pessoas ao teatro. Quando: Segunda (18). Onde: Rua 23, Nº
252, Setor Central – Goiânia.
Horário: 19h.

rantos, entre muitos outros, a
produção constrói um registro
antológico único da cena musical paraense. Quando: Segunda (18). Onde: Curta!. Horário: 22h30.

n

ainda segundo as informações da própria youtuber, a conta de Virgínia
era a maior do Brasil, com
mais de 25 milhões de seguidores.(Igraínne Marques, Purepeople)

subiu ao palco e conversou
com o marido em frente à
plateia. Grávida de oito meses, a modelo exibiu a barriga, o que fez com que o cantor explicasse ao público que
aquele era o primeiro show

da filha, Fernanda, que ainda
nem nasceu. (igraínne Marques, Purepeople)
Andressa Urach volta para
a igreja e é batizada novamente
A tempestade parece que
passou mesmo na vida de
Andressa Urach e a modelo
voltou a viver em calmaria
ao lado do marido, Thiago
Lopes. Ela mais uma vez surpreendeu ao anunciar que
voltou a frequentar a igreja
evangélica com o esposo. Há
alguns dias, a ex-vice miss
bumbum chegou a voltara
frequentar a boate de prostituição, mesmo grávida, e comunicou que estava de volta
à antiga vida. Passado o período conturbado, Andressa
escreveu um textão para justificar a retomada da fé e contou que foi novamente batizada na igreja Universal.(Flavia Almeida, Ofuxico)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
A Lua está em Áries, opondose a Mercúrio retrógrado, fazendo
com que as suas relações batam
de frente com as suas ações. Para
conseguir agir, será preciso estar
em concordância com o outro.
As suas ações podem estar emperradas por causa desse Quíron, que está aliado à Lua.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
A Lua está em Áries, opondose a Mercúrio retrógrado, fazendo
com que as suas relações batam
de frente com as suas ações. Para
conseguir agir, será preciso estar
em concordância com o outro.
As suas ações podem estar emperradas por causa desse Quíron, que está aliado à Lua.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Dia de capacidade de troca, no
qual você consegue ter flexibilidade com as pessoas à sua volta.
Além disso, você pode conseguir
resolver muitas coisas com diálogo e inteligência. Lembre-se de
não manipular ninguém para que
os seus problemas sejam resolvidos da forma como você quer.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia traz para você uma
necessidade de finalizar as tarefas
que já foram iniciadas. você pode
sentir excesso de cansaço, mas é
preciso ter equilíbrio e saber discernir o que é realmente importante e o que pode esperar, pois
poderá ter uma estafa, principalmente uma estafa mental.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Dia que traz a necessidade de
caminhar seguindo o coração, ouvindo o lado emocional, não apenas o mental, como se precisasse
ter coragem de renovar, ouvindo
o lado mais sensível que existe
dentro de você para encontrar
saída criativa para os problemas e
conseguindo falar as coisas certas
na hora certa.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia pode ser meio caótico e sem a necessidade de controle. O dia pode trazer bem-estar,
felicidade e satisfação sobre como
as coisas estão seguindo, porém
você precisa ter cuidado para não
deixar o barco navegar demais,
trazendo sensação de preguiça e
de não tomar iniciativas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Dia em que é preciso seguir
com bastante autoconfiança. O dia
traz coragem. Mercúrio está direto em Libra, então você conversar
bastante com as pessoas à sua volta, chegando a bons acordos e a
decisões importantes. é um dia em
que é preciso seguir o coração.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Dia para aquietar o coração e
nada de desejos em excesso.
Tome cuidado com as finanças e
a alimentação. é preciso cuidar
das coisas para que elas tenham
uma certa ordem, além de harmonia entre você e os outros, só
que isso vai acontecer de dentro
para fora.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer alguns
embates e questões que podem
fazer você agir com um certo vigor.
é importante manter os limites e
impor respeito, para que as pessoas não invadam o seu espaço e
a sua privacidade e para não se
sentir invadido, ficando bravo e
agressivo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia traz uma necessidade de se acalmar, pensar antes de agir e ter mais imparcialidade. Se você se mantiver na
impulsividade e ficar calmo,
pode não conseguir ter clareza
mental. O bom é que Mercúrio
entra no movimento direto, facilitando as conversas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia traz a sensação
de incômodo. Algumas situações podem vir à tona e você
terá que resolver, como conversar com alguém ou remexer em assuntos do passado
que podem trazer alguma mágoa. Porém é um dia em que
é preciso sair de qualquer situação negativa.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia traz muita participação e você terá muita ajuda e ajudará muitas pessoas à sua volta. Dia
positivo, no geral, em que, junto
com as pessoas, você consegue
chegar em algum objetivo, ou seja,
você realiza algo em conjunto. O dia
pode trazer boas notícias.

16
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Homenagem ao nascimento da MPB
No Dia da Música Popular Brasileira
grandes nomes da música nacional
recebem homenagens
Lanna Oliveira
Comemorado neste último
domingo (17), o Dia da Música
Popular Brasileira se deu em
homenagem ao nascimento
da compositora e maestrina
Chiquinha Gonzaga, no ano de
1847. A data faz referência ao
gênero que por muito tempo
dominou o gosto popular e
reflete uma época, uma sociedade e um estilo de vida.
Reconhecida como gênero musical em meados dos anos
1960, pode-se dizer que a MPB
antecede em muito a formação de uma indústria musical
estruturada no País.
Chiquinha Gonzaga, inspiração para o Dia da Música Popular Brasileira, era pianista,
maxixeira e compositora carioca, uma das precursoras
da nossa música. Ela destacase na história da cultura brasileira e da luta pelas liberdades no País pelo seu pioneirismo. A coragem com que
enfrentou a opressora sociedade patriarcal e criou uma
profissão inédita para a mulher, causou escândalo em seu
tempo. Atuando no rico ambiente musical do Rio de Janeiro, Chiquinha não hesitou
em incorporar ao seu piano
toda a diversidade que encontrou, sem preconceitos.
Falar de música brasileira
é falar de diversidade e pluralidade, isso faz com que esta
data seja marcada por grande

relevância. E para comemorar
a brasilidade que compõe o
DNA nacional, o Itaú Cultural
convidou alguns cantores para
homenagear alguns nomes
que os inspiram. Alessandra
Leão, Bárbara Eugênia, Bruna
Caram, Salma Jô, Tim Bernardes e Tuyo compartilham suas
histórias com outros grandes
nomes da MPB e o porquê
eles se reconhecem nas obras
produzidas por esses artistas.
Alessandra Leão conta que
conheceu sua homenageada,
Isaar, em 1996. “Convivemos
diariamente, tocamos, gravamos, viajamos um tanto, nos
afastamos e seguimos juntas”,
conta. Bárbara Eugênia escolheu Filipe Catto e revela que
o viu florescer. “Somos amigas
faz tempo, provavelmente milênios, e reencontrar esse ser
aqui nesta existência e compartilhar da música é uma
bênção. Estamos neste momento trabalhando numa parceria que logo mais chegará ao
mundo”, adianta.
Bruna Caram diz que escolheu Gonzaguinha porque
sua música foi sua maior
companheira de quarentena.
“Ao preparar uma live cantando seu repertório, descobri que era tudo que precisava ouvir e cantar”, relembra.
Salma Jô do grupo Carne
Doce, homenageia o icônico
Chico Buarque. "Minha história com o Chico Buarque é,
como se pode imaginar, só

O Dia da Música Popular Brasileira se deu em homenagem ao nascimento da compositora Chiquinha Gonzaga

minha, porque eu nunca o encontrei nem ele nunca deve
ter ouvido uma música nossa.
Por influência da minha mãe,
ele foi o compositor mais importante da minha infância e
adolescência”.
Tim Bernardes diz que
poderia escolher muitos nomes da MPB que ama e que
o influenciaram, alguns com
quem teve a honra de estar
junto, mas pensou em falar
sobre quem te apresentou
muitos desses nomes: seu
pai, Maurício Pereira. “Em
2014 fomos tocar no nosso
primeiro festival em São
Paulo. Encontramos nossa
ídola do momento, Marcela,
a Mahmundi. Foi incrível
perceber a Mahmundi rompendo com tudo que a gente

conhecia desde criança sobre o cantar e sobre fazer
música", conta Tuyo.

As mais gravadas

De acordo com o um levantamento sobre as músicas
brasileiras mais gravadas até
agora feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), foi constatado
que houve uma mudança na
liderança desse ranking.
‘Aquarela do Brasil’, de autoria
de Ary Barroso, voltou ao topo,
com 414 gravações. ‘Garota
de Ipanema’, de Vinicius de
Moraes e Tom Jobim, agora
ocupa a segunda posição com
413 gravações e está à frente
de ‘Carinhoso’, de Pixinguinha e Braguinha, que era a primeira colocada em abril deste

ano e, no momento, é a terceira, com 411 gravações.
Atualmente, entre as cinco
primeiras colocadas, também
estão ‘Asa branca’, de Humberto Teixeira e Gonzagão
(357 gravações), e ‘Manhã de
carnaval’, de Luiz Bonfá e
Antônio Maria (292 gravações). Nesse ranking, Tom Jobim se destaca por fazer parte da autoria de sete entre as
15 primeiras músicas do ranking. As alternâncias nesse
ranking ocorrem a partir do
cadastro de novas gravações
de músicas nas associações
(Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC),
que formam a gestão coletiva
no Brasil e administram o
Ecad. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
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 décadas se
preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de
deixar o assassino queimando,
Laurie vai direto para o hospital
com ferimentos graves de vida
ou morte. Mas quando Michael
consegue escapar da armadilha
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 vigilantes que vão atrás de Michael e
acabá-lo de uma vez por todas,
garantindo o retorno de um
Halloween tranquilo e paz na cidade. Cinemark Flamboyant:
15h20, 18h10, 20h50. Cinemark
Passeio das Águas: 14h20,
15h45, 18h20, 20h55. Kinoplex
Goiânia: 16h50, 19h10, 21h40.
Cineflix 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 cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado
de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida 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 comba-

ração: 1h24min. Direção: Richard Claus. Elenco: Lola Raie,
Bernardo De Paula, Thom Hoffman. Gênero: Animação, aventura, família. Ainbo nasceu e foi
criada na aldeia de Candámo,
na floresta Amazônica. Um dia,
ele descobre que sua tribo está
sendo ameaçada por outros
seres humanos. A garota enfrenta a missão de reverter
essa destruição e extinguir a
maldade dos Yakuruna, a escuridão que habita o coração
de pessoas gananciosas. Kinoplex Goiânia: 14h15. Cineflix
Aparecida: 15h.

‘O Último Duelo’ é história sobre duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris

te. Baseado no romance homônimo de Eric Jager. Cinemark
Flamboyant: 13h45, 17h10,
20h30. Kinoplex Goiânia: 16h,
21h10. Cineflix Aparecida: 18h30,
21h30.
Amarração do Amor (Amarração do Amor, 2021, Brasil). Duração: 1h31min. Direção: Caroline Fioratti. Elenco: Samya Pascotto, Bruno Suzano, Ary França.
Gênero: Comédia. Em Amarração do Amor, acompanhamos
Lucas (Bruno Suzano) e Bebel
(Samya Pascotto), um casal apaixonado que decide oficializar a
união para todos. Mal sabem
eles que a religião vai ser um
ponto de discórdia entre suas
respectivas famílias. Enquanto o
pai da noiva, Samuel (Ary França), luta para fortalecer as tradições judaicas dentro de casa; Regina (Cacau Protásio), mãe de Lucas, se esforça para que seu filho
leve para sua futura família as
tradições da umbanda. Cinemark Passeio das Águas: 13h20,
15h40, 20h50. Kinoplex Goiânia: 14h10, 19h15. Cineflix Apa-

recida: 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 História de um Milagre,
em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de
Jesus dos Santos testemunham
seis visões da virgem Maria entre os meses de maio e outubro
de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças,
transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares
de peregrinação. Cinemark Passeio das Águas: 17h55, 18h. Kinoplex Goiânia: 14h20. Cineflix
Aparecida: 16h. Cineflix Buriti:
16h10, 18h40.
007 - Sem Tempo Para Morrer
(No Time To Die, 2021, EUA). Duração: 2h43min. Direção: Cary
Joji Fukunaga. ELenco: Daniel

Craig, Rami Malek, Léa Seydoux. Gênero: Ação, suspense,
espionagem. Depois de sair do
serviço ativo da Mi6, James
Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas
como nem tudo dura pouco, a
vida do espião 007 é agitada
mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo
da CiA que procura o inglês
para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O
que era pra ser apenas uma
missão de resgate de um grupo
de cientistas acaba sendo mais
traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao
misterioso vilão, Safin (Rami
Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e
extremamente perigosa. Cinemark Flamboyant: 14h, 17h35,
21h15. Cinemark Passeio das
Águas: 13h40, 17h45, 21h20.
Kinoplex Goiânia: 17h30, 20h45.
Cineflix Aparecida: 21h15. Cineflix Buriti: 16h50, 20h10.
Ainbo - A Guerreira da Amazônia (Ainbo, 2021, Brasil). Du-

Venom - Tempo de Carnificina (venom: Let There Be Carnage, 2021, EUA). Duração:
1h30min. Direção: Andy Serkis.
Elenco: Tom Hardy, Stephen
Graham, Woody Harrelson. Gêneo: Ação, fantasia. Em venom - Tempo de Carnificina,
depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme,
Eddie Brock (Tom Hardy) está
com problemas para se acostumar na vida com o symbiote
venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus
Kasady, também portando um
symbiote chamado Carnage e
que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.
Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h10, 14h30, 15h40, 16h,
16h40, 17h, 18h10, 18h30,
19h10, 19h30, 20h40, 21h,
21h40, 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 13h30, 14h10,
14h30, 15h30, 16h, 16h40, 18h,
18h30, 17h, 17h10, 19h10,
19h30, 19h35, 20h30, 21h10,
21h40, 22h. Kinoplex Goiânia:
14h30, 15h, 16h10, 16h40,
17h10, 18h20, 18h50, 19h20,
20h30, 21h, 21h30. Cineflix
Aparecida: 14h10, 14h50,
15h15, 16h30, 17h10, 19h10,
19h30, 21h30, 21h50. Cineflix
Buriti: 15h10, 16h30, 17h20,
18h50, 19h30, 21h, 21h40.
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Negócios
Em Goiás,
Associação dos
Motoristas de
Aplicativos (Amago)
comemora a
decisão e prevê
julgamentos
análogos no estado

Uber pode ser obrigada a reconhecer
direitos trabalhistas dos motoristas
Em julgamento de
recurso ordinário, a
7ª Turma do TRT/RJ
reconheceu por
unanimidade a
existência de vínculo
empregatício entre
uma motorista e a
empresa Uber
Ícaro Gonçalves
Uma decisão da Justiça do
Trabalho do Rio de Janeiro
pode ser a primeira etapa do
reconhecimento de direitos
trabalhistas para motoristas
de aplicativos no Brasil. Isso
porque, em decisão divulgada
no início deste mês de outubro,
a 7° turma do TRT da 1° Região
reconheceu a existência de
vínculo empregatício entre
uma motorista de aplicativo e
a empresa Uber, em julgamento de recurso ordinário
apresentado à Corte.
Por considerar a existência de requisitos para a configuração do vínculo empregatício, entre eles a subordinação
do empregado para com a empresa, a desembargadora Carina Rodrigues Bicalho condenou a Uber a conceder à motorista os direitos trabalhistas
previstos na CLT, como assinar
sua carteira de trabalho (CTPS),
recolher encargos como INSS,
FGTS e férias remuneradas,
pagar horas-extras, além de
multar a empresa em R$ 5 mil
por danos morais.

Entenda

O caso começou quando a
motorista Viviane Pacheco começou a trabalhar com transporte de passageiros por meio
do aplicativo Uber, em dezembro de 2018. Segundo a motorista, ela trabalhava todos os
dias da semana, em jornadas
que iam das 8h às 22h, sem descanso. Ela conseguia receber
em média R$ 1.200 semanais,
trabalhando exclusivamente
com o aplicativo. Entretanto,
ela afirma ter sido bloqueada
pela Uber no final de maio de
2019, sem nenhum motivo ou
aviso prévio.
Após o bloqueio, Viviane
entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, na
qual alegava ter prestado serviços de motorista para a Uber
com todos os requisitos dos
artigos 2º e 3º da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), entre os quais: relação de subor-

dinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade do
trabalho. Ela requereu, portanto, reconhecimento do vínculo trabalhista.
Por sua vez, a Uber alegou
ser uma empresa que “explora
plataforma tecnológica que
permite a usuários de aplicativos solicitar, junto a motoristas
independentes, transporte individual privado”, não havendo hierarquia entre a empresa
e a motorista. Ainda afirmou
que tanto usuários como motoristas aceitam as condições
previstas nos Termos de Uso ao
se cadastrarem no aplicativo.
Os pedidos de Viviane haviam sido negados pelo juízo de
primeiro grau. Mas, no segundo grau, a desembargadora
Carina Rodrigues Bicalho votou
por seu deferimento e foi

acompanhada com unanimidade pelos demais desembargadores que compõem a 7ª
Turma do Tribunal, dando ganho de causa à motorista.
Assim, o TRT condenou a
Uber a pagar à Viviane: aviso
prévio (30 dias), 13º salário
proporcional ao período de
trabalho, férias proporcionais
mais 1/3 constitucional, FGTS
com multa, indenização substitutiva de seguro desemprego
e multa, adicional de 50% relativo às hora-extras em dias de
semana, e de 100% para o trabalho aos domingos e feriados,
além de indenização por dano
moral no valor de R$ 5 mil.

Em Goiás

A decisão foi recebida com
comemoração por motoristas
de aplicativos do estado de

Goiás, que enfrentam sucessivos conflitos relativos a bloqueios por parte da empresa.
Para Rodrigo Vaz, vice-presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos de Goiás
(Amago), os condutores enfrentam condições abusivas
de trabalho, sem o reconhecimento de direitos e garantias
fundamentais.
“Muitos (motoristas) são bloqueados do aplicativo de uma
forma muito injusta, deixando
de ganhar seu pão de cada dia.
Além disso, as plataformas descontam um valor muito alto, e
os motoristas se submetem as
essas condições por não haver
outras opções”, afirma o vicepresidente da Amago.
Ainda de acordo com Rodrigo, que também é estudante de Direito, a decisão da Jus-

tiça Trabalhista foi correta,
por reconhecer a subordinação e a dependência financeira dos motoristas para com a
empresa. “Essa é uma nova jurisprudência que pode alcançar outros estados brasileiros.
Em breve poderemos ver decisões parecidas também em
Goiás. Nós lutamos nos meios
judiciais para isso, para fazer
com que os motoristas sejam
mais respeitados”.

Com a palavra, a Uber

A assessoria da Uber foi
procurada pela reportagem
de O Hoje. Em nota a empresa afirmou estar recorrendo
da decisão proferida pela desembargadora, a qual considera ser “um entendimento
isolado e contrário ao de outros casos já julgados pelo
próprio Tribunal Regional e
pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST)”.
“Os motoristas parceiros
não são empregados e nem
prestam serviço à Uber: eles
são profissionais independentes que contratam a tecnologia de intermediação digital oferecida pela empresa
por meio do aplicativo. Os
motoristas escolhem livremente os dias e horários de
uso do aplicativo, se aceitam ou não viagens e, mesmo depois disso, ainda existe a possibilidade de cancelamento. Não existem metas a serem cumpridas, não
se exige número mínimo de
viagens, e não existe chefe
para supervisionar o serviço”, finalizou a nota. (Especial para O Hoje)

