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Tempo em Goiânia
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Cooperar e transformar
para avançar

RogéRio CRuz 

Opinião 3

a dificuldade de
empreender em um país

que não investe na educação

RobERTo KaRaM JR 

Opinião 3

Em seis anos, toneladas de en-
tulho foram lançados dentro do
rio Meia Ponte, a principal Bacia
Hidrográfica de Goiânia.
Cidades 10

Semad e PC
apuram despejo
de entulho 

Republicanos, partido de Rogério
Cruz, tem como principal objetivo
em 2022 eleger João Campos ao Se-
nado. Apesar de conversar com
Caiado e Mendanha, a falta de es-
paços na chapa do governador
pode empurrar o partido para a
chapa do prefeito de Aparecida.
Política 2

Cruz tende a
ficar neutro na
próxima eleição

A aproximação do governador
Ronaldo Caiado (DEM) com os
vereadores da Capital não é
consenso entre os parlamenta-
res. A articulação é feita pelo ex-
vereador e assessor especial do
governo, Paulo Magalhães, e o
assunto é tratado com cautela
pelos governistas. Política 5

Vereadores
divergem sobre 
Ronaldo Caiado

Engenharia, Finanças e Contabi-
lidade, Recursos Humanos, Tec-
nologia, e o ramo da Beleza (es-
tética) são as principais áreas.
Negócios 17

Sinal positivo
para expectativa
de emprego

Debate sobre liberação do uso de máscaras em am-
bientes externos tem se intensificado por outras re-
giões do país e no exterior. Obrigatório desde abril
de 2020, a flexibilização da medida só deve ocor-
rer após a cobertura vacinal atingir 70% da po-

pulação do Estado. Atualmente, 41%,69% dos
goianos completaram o ciclo da vacinação com as
duas doses ou dose única. Mais da metade dos mu-
nicípios não devem liberar o uso do acessório en-
quanto 3% avaliam a medida. Cidades 11

Goiás só deve liberar
uso de máscara após
vacinar mais de 70% 

goiás encara
Londrina de olho em
permanência no G-4
Após vitória sobre CSA, equipe
esmeraldina tenta embalar se-
quência positiva visando vice-li-
derança na competição; Londri-
na busca afastar do Z-4. 
Esportes 7

Jogando em casa, 
Tigre empata sem
gols com o CRB
Mesmo com um jogador a mais
durante todo o segundo tempo,
Tigre não consegue furar siste-
ma defensivo do Galo e soma
apenas um ponto.
Esportes 8

Jota Eurípedes

Operação Moiras cumpriu seis
mandados de busca e apreensão
e dois de prisão temporária nos
municípios de Formosa, Goiânia
e Brasília. O ex-secretário de
saúde de Formosa foi um dos al-
vos da operação.
Cidades 10

Fraude na Saúde
de Formosa
causa prejuízo
de R$ 3,5 milhões

Primeiro museu subaquático do Brasil é
inaugurado com integração a natureza Essência 13

Rock, Reggae e samba em
novo EP Mustach Records
Essência 16

'Pedro e o Lobo: uma fábula
sinfônica' no Terça Teatro
Essência 15

Alunos que se considerarem mais identificados
com as áreas de humanas terão aulas, separada-
mente, dos que gostam mais de exatas como ma-
temática e física, por exemplo. Cidades 9

Ensino médio se prepara
para mudanças em 2022

Prescrição de pena não
impede ressarcimento
aos cofres públicos
Jurídica 10

Geração eólica atrai
investimentos de quase
US$ 14 bi até 2024
Econômica 4

FGM estima queda de
R$ 1,43 bilhão na
arrecadação do ICMS 
Xadrez 2

Essência



Felipe Cardoso

O presidente do Progressistas em Goiás e secre-
tário de Transportes Metropolitanos de São Paulo,
Alexandre Baldy se desligou, nesta segunda-feira, 18,
do cargo que ocupava há mais de dois anos a frente
ao governo paulista.

Baldy deve, agora, se dedicar mais intensamente ao
seu projeto de eleição ao senado no ano que vem. Vale
lembrar que o partido anunciou nas últimas semanas o
retorno à base do governador Ronaldo Caiado (DEM).

Apesar de haver outros grandes nomes no páreo,
o pepista mantém viva a esperança de compor a
chapa encabeçada pelo governador. De acordo
com o democrata, a decisão, no entanto, só será to-
mada no ano que vem.

Em carta ao governador João Dória (PSDB), Baldy
se disse grato pela confiança e disse que conseguiu
"entregar dignidade e respeito" aos trabalhadores
que usam, diariamente, a estrutura dos transportes
metropolitanos, citando ainda a fase crítica da pan-
demia. "Foi em meio a minha gestão que passamos
por um dos maiores desafios da humanidade, ven-
cendo dia a dia na luta contra o coronavírus, sempre
tomando atitudes pioneiras e copiadas dos demais
sistemas de transportes sobre trilhos do mundo
todo”, afirmou. (Especial para O Hoje)
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Alexandre
Baldy deixa
secretaria 
de São Paulo

Marcelo Mariano

Para as eleições de 2022, o
Republicanos, em Goiás, tem
um grande objetivo: a candi-
datura do deputado federal e
presidente estadual do parti-
do, João Campos, ao Senado.

Há, ainda, outros objetivos
importantes, como manter
uma cadeira na Câmara dos
Deputados, em Brasília, pro-
vavelmente por meio do de-
putado estadual Jeferson Ro-
drigues, que deve aprovei-
tar a base de João Campos,
além de eleger uma bancada
forte na Assembleia Legisla-
tiva, de pelo menos três par-
lamentares.

Publicamente, João Cam-
pos diz que mantém diálogo
com todos os pré-candidatos
a governador de olho na vaga
para o Senado na chapa ma-
joritária. Como ainda faltam
muitos meses para a definição
das alianças, essa é uma es-
tratégia que faz sentido para
ter portas abertas junto a di-
ferentes forças políticas.

Nos bastidores, contudo,
o caminho de João Campos
está cada vez mais direciona-
do para o prefeito de Apare-

cida de Goiânia, Gustavo Men-
danha (sem partido), que tem
o Republicanos presente em
sua equipe de secretários.

A cúpula nacional do par-
tido tende a liberar os dire-
tórios estaduais para costurar
os acordos que acharem mais
convenientes. Em Goiás, Men-
danha deve ser o principal
candidato de oposição ao go-
vernador Ronaldo Caiado
(DEM/União Brasil), e é aí
que entra em cena o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz.

Apesar de comandar a
maior cidade do estado, o pre-
feito de Goiânia ainda tem um
peso menor no Republicanos
do que João Campos, cujo gru-
po, ligado especialmente aos se-
tores religioso e de segurança
pública, é mais estruturado.

Relativamente novo no ce-
nário da política goiana, Cruz
foi vereador na capital por
dois mandatos até ser eleito
vice-prefeito na chapa de Ma-
guito Vilela (MDB), em 2020.

Após a morte de Maguito
em decorrência de complica-
ções da Covid-19, o vice virou
prefeito e, agora, com a caneta
da Prefeitura de Goiânia cheia
de tinta em suas mãos, ele tem

mais condições de montar o
seu próprio grupo, mas esse é
um processo que não acontece
do dia para a noite porque a
confiança de auxiliares é con-
quistada ao longo do tempo.

No entanto, a aproxima-
ção entre Republicanos e
Mendanha já tem gerado in-
cômodo em aliados mais fiéis
de Cruz, que enxergam em
Caiado uma importância
maior e até mesmo uma apos-
ta mais segura. O mesmo se
aplica a alguns prefeitos do
partido no interior.

O próprio prefeito de Goiâ-
nia já tem demonstrado pouca
disposição em criticar Caia-

do, mesmo que o Republicanos
esteja na chapa de oposição. O
cálculo de Cruz, afinal, não
mira 2022, e sim em 2024.

No ano que vem, ele com
certeza estará no palanque de
João Campos, um aliado de
primeira hora. Porém, na dis-
puta para governador, deve
assumir uma postura mais
neutra. É possível que faça
elogios a Mendanha, com
quem tem uma boa relação,
mas críticas a Caiado dificil-
mente estarão presentes em
seus discursos.

O objetivo de Cruz é ser
reeleito em 2024. Até lá, quer
deixar sua marca pessoal na

gestão. Em obras, por exemplo.
Para isso, precisa estar em
sintonia com o governador.
Se não em termos de aliança
política, pelo menos do ponto
de vista administrativo.

Em relação a Caiado, a úni-
ca resistência do prefeito de
Goiânia é com quem o gover-
nador escolheu para ser seu
candidato a vice, Daniel Vile-
la (MDB), pois ambos estão
rompidos desde o início de
abril deste ano, época da de-
bandada emedebista do Paço
Municipal. Mas, na política,
alianças mudam do dia para
noite, e 2024 ainda está longe.
(Especial para O Hoje)

Partido do prefeito havalia espaço na base tanto de Ronaldo Caiado quanto de Gustavo Mendanha

Prefeito de Goiânia com certeza
estará no palanque do Republicanos,
mas tende a evitar críticas ao
governador Ronaldo Caiado

FGM estima queda de R$ 1,43 bi
na arrecadação do ICMS em Goiás 

Nas contas da Federação Goiana dos Municí-
pios (FGM), tendo como base dados do Conselho
dos Secretários de Fazenda dos Estados (Consefaz),
Goiás vai perder em arrecadação R$ 1,43 bilhão,
por conta da do projeto aprovado pela Câmara Fe-
deral que torna fixo o ICMS dos combustíveis. Com
isso, os 246 municípios deixarão de
arrecadar R$ 356,7 milhões, valor
correspondente à participação de
25% no ICMS. Presidente da FGM
e prefeito de Campos Ver-
des, Haroldo Naves
(MDB) vê no projeto um
remédio amargo para o
setor público, embora
considere elevados os
preços dos combustíveis.
Naves conclui que o pre-
ço a ser pago com a redução
na receita dos municípios é a
queda na prestação de ser-
viços à população. 

Sintonia  
Em nota oficial, a assessoria de imprensa do vice-

governador Lincoln Tejota, que preside o Cidada-
nia em Goiás, pontua que ele trabalha para forta-
lecer a sigla, tem a confiança de Roberto Freire, pre-
sidente nacional, e que está empenhado na for-
matação de chapas de candidatos a deputado fe-
deral e estadual. 

Sem regalia  
Três leis goianas que regulamentam pensões es-

peciais foram julgadas inconstitucionais, na fina-
lização de votação unânime, ontem, do Supremo
Tribunal Federal. Elas foram criadas por iniciativa
do governo, nos anos de 1990, 1991 e 2013. 

Operação  
Em suas redes sociais, o secretário de Governo,

Ernesto Roller, publicou vídeo com áudio sobre ope-
ração policial, que classifica como “diálogo da es-
petacularização”, citando o promotor de justiça Dou-
glas Chegury e o delegado regional José Antônio, es-
poso de uma juíza criminal de Formosa. 

Trunfo  
De olho numa vaga ao Senado e fora

do Governo de João Doria (SP), o presi-
dente do PP em Goiás Alexandre Baldy
aposta na filiação do presidente Jair Bol-
sonaro para disputar a reeleição em 2022. 

Celeridade  
Em despacho com o ministro-chefe

da Casa Civil, Ciro Nogueira, o prefeito
Rogério Cruz recebeu a garantia do em-
penho dele de acelerar habilitação de
UPAs em Goiânia. E pontuou que as
portas do governo federal estão abertas
para a sua gestão. 

Ausência  
Chamou a atenção o esvaziamento do

encontro do PSDB, de políticos de peso do
partido ou mesmo de aliados, em Uruaçu,
no último final de semana, conduzido por
Marconi Perillo. Nenhum deputado do
partido marcou presença. 

Campanha  
Presidente do PSD em Goiás, Vilmar

Rocha segue empenhado em apoiar a
advogada Valentina Jungmann, sempre
lembrando que ela é a primeira mulher a
disputar a presidência da OAB-Goiás. 

Petição  
Já em fase final de trabalho, a CPI da

Pandemia recebeu do senador Jorge Ka-
juru (Podemos) e do deputado Elias Vaz
(PSB) denúncia de indícios de irregulari-
dades em contratos de publicidade com o
Ministério da Saúde e a Secretaria de Co-
municação Social. O relator Renan Ca-
lheiros (MDB) acatou o documento. 

2 Natural da cidade de Anicuns, a
ministra Laurita Vaz assumiu a presi-
dência da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, com mandato de
dois anos. Ela foi a primeira mulher a
presidir o STJ, de 2016 a 2018. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Pensando em 2024, Cruz deve
ficar mais neutro em 2022

Presidente do PP goiano quer ser candidato ao Senado
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Cooperar e transformar

Roberto Karam Jr 

Há anos, os empreendedores da área industrial
tem se ressentido da falta de qualificação da mão-
de-obra para o chão de fábrica. Vivemos uma di-
cotomia do enorme exército de desempregados
contra a falta absoluta de profissionais qualifi-
cados nos diversos setores da indústria.

Um estudo feito pela CNI – Confederação Na-
cional da Indústria indica que, no Brasil, apenas
9,7% das matrículas do ensino médio são em cur-
sos de educação profissional. Na Alemanha, na
Dinamarca, na França e em Portugal esse per-
centual é superior a 40% e alcança cerca de 70%
na Áustria e na Finlândia. Entre as
empresas ouvidas pela CNI e que
relatam a falta de trabalhador
qualificado, 96% afirmam que
têm dificuldades para contratar
operadores.

Ainda na área de produção,
90% das empresas dizem que
enfrentam dificuldades para en-
contrar trabalhadores de nível
técnico. Também há falta de pro-
fissionais qualificados para as
áreas de vendas e marketing
(82%), administrativa (81%), en-
genharia (77%), gerencial (75%)
e pesquisa e desenvolvimento
(74%).Essas informações estão
na Sondagem Especial – Falta
de Trabalhador Qualificado, da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).

De outro lado, de acordo com os dados do Pro-
jeto Indústria 2027, realizado pela CNI e o IEL, em
pouco menos de 10 anos, somente 20% das in-
dústrias estarão no patamar da indústria 4.0, o que
aponta o descaso da educação brasileira, e também
o desinteresse de algumas empresas em aplicar
uma parte da renda em segmentos de tecnologia
e atualização técnicas. Com experiência superior
a 15 anos no mercado de conectores elétricos, tive
que passar por diversas melhorias, tanto em mi-
nha gestão quanto no aprendizado de minha
equipe, principalmente por se tratar de um cam-
po de atuação que exige constante progresso.

O setor de energia representa uma enorme im-
portância na economia do país e também so-
cialmente, pois inúmeras atividades do cotidia-
no necessitam do abastecimento elétrico, como
shopping, escritórios, consultórios médicos ou
odontológicos, estabelecimentos públicos e a
sua própria residência! Compreende como a
eletricidade está conectada a praticamente tudo

na vida das pessoas e até mesmo no mercado de
trabalho, que faz a roda da sobrevivência girar?
Então, a partir dessa perspectiva, é possível en-
xergar os perigos de não investir nessa área e nas
outras que tem igual relevância.

No começo de 2020, foi publicado pela im-
prensa que o setor de energia elétrica deveria
receber R$ 456 bilhões em investimentos,
sendo R$ 303 bilhões em geração centralizada,
R$ 50 bilhões em geração distribuída e R$ 104
bilhões em transmissão. Óbvio que tais apli-
cações são importantíssimas, porém precisa-
mos avaliar a possibilidade de investir ainda
em educação e capacitação dos profissionais.

A mesma lógica pode ser sobrepos-
ta em outros modelos de indústria,
como alimentícia, transformação,
higiene e demais.

Ampliando essa observação, chego
à conclusão que, se houvesse um me-
lhor aproveitamento com foco em
educar a comunidade da indústria,
inúmeros problemas seriam resolvi-
dos. O primeiro seria os erros de co-
municação, hoje 38 milhões de pessoas
são considerados analfabetos funcio-
nais, com idades entre 15 a 64 anos, e
vale lembrar que o setor industrial em-
prega desde os mais jovens até os in-
divíduos de mais idade, então nos faz
ficar em alerta. Saber ler não é sufi-
ciente, o mercado pede seres mais

críticos, curiosos, com ambição aguçada, aten-
ciosos e com comportamento empreendedor.
Tudo isso só é possível com uma população qua-
lificada e com índices maiores de educação.

Quando alertamos a respeito de capacitação
profissional, não é somente em relação à mão de
obra qualificada e treinada, claro que isso é im-
portante, especialmente quando falamos do chão
de fábrica, pois essas pessoas são importantíssi-
mas, porém, é necessário “criar” profissionais que
saiam do automático, que contribuam para o fu-
turo das empresas e do país, consequentemente.
Indivíduos dispostos a  evoluírem também estão
dispostos a melhorar o
que está em volta de si,
e são esses cidadãos que
contribuem para uma
economia mais estável,
para mudanças positi-
vas e que, lá na frente,
vão investir exatamen-
te na área que fez com
que eles crescessem.

Rogério Cruz 

Em tempos de crise, a sociedade costuma bus-
car formas alternativas para se organizar e re-
solver os seus problemas. Com apoio ou não de
instituições e do setor público. O cooperativis-
mo tem sempre se apresentado como uma boa
opção para essas ações, em momentos como vi-
vemos hoje. Testemunhei esse fe-
nômeno quando morei e traba-
lhei na África e acompanho com
satisfação o crescimento do setor,
aqui no Brasil.

É sempre bom lembrar que o
cooperativismo é um instrumento
próprio de organização da socie-
dade. A lógica é conseguir ajuda
mútua em torno de um problema
comum, que passa a ser enfren-
tado, e resolvido, com cooperação
e parceria. Essa é a lógica do mo-
vimento, que surgiu há cerca de
200 anos na Europa e que já está
há mais de 100 em nosso país.

No Brasil, a iniciativa ficou co-
nhecida no meio rural. Os produ-
tores se reuniam, inicialmente,
para comprar insumos, como se-
mentes e adubos. Também para armazenar e co-
mercializar a produção. Esses mesmos produ-
tores perceberam que não precisavam depender
do dinheiro suado e caro dos empréstimos para
a plantação. E criaram cooperativas de crédito,
que já dominam 11% do mercado brasileiro com
crescimento ano a ano. Estruturas que tam-
bém conseguiram crescer quando foram im-
postas restrições de acesso ao crédito para o agro-
negócio brasileiro.

Daí, surgiram outras estruturas. As coopera-
tivas de crédito chegaram, primeiro, a categorias
específicas, como engenheiros e médicos, por
exemplo. Os médicos e cirurgiões-dentistas pas-
saram a organizar cooperativas de serviços. Ser-

vidores públicos se uniram em torno de coope-
rativas de consumo. Aqui mesmo, em Goiânia, ti-
vemos a experiência do transporte alternativo que
foi incorporada ao serviço púbico, onde a coo-
perativa formada na época atua normalmente nas
linhas convencionais nos dias atuais.

O caminho me parece ser dos mais promis-
sores. Cooperativas existem para estimular a li-

vre e voluntária participação das
pessoas, que passam a ter o poder
de participar de reuniões e da
própria gestão, definindo os des-
tinos da estrutura e participando
ativamente dos resultados

No caso das cooperativas de
crédito, acontece uma inversão
difícil de imaginar. A pessoa con-
tinua tendo acesso aos mesmos
produtos oferecidos por qual-
quer instituição financeira tra-
dicional. Através de assembleias,
participa das decisões da coope-
rativa. E, no final do exercício, ao
invés de pagar mais taxas, tem
participação no resultado finan-
ceiro. Inversão total.

Além disso, pelo espírito co-
munitário desenvolvido desde a

sua conceituação, as cooperativas atuam em pro-
jetos de participação na vida social do local onde
estão inseridas.

É muito positivo a participação ativa, voluntá-
ria e livre, com a possibilidade de união de pessoas
e setores. Cooperar para
construir, consumir e
transformar. Esse é um
legado que é construído
diariamente e que me-
rece um olhar diferen-
ciado das pessoas e da
sociedade. Participar
desse processo é um
bom caminho.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rogério Cruz é prefeito
de Goiânia

Roberto Karam Jr. é enge-
nheiro elétrico

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais ca-
sos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a de-
pressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva 
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o Ae-

des aegypti. O mosquito, que é responsável por cau-
sar doenças arboviroses, é o principal transmissor
da dengue. É importante os órgãos públicos inten-
sificarem as campanhas de combate, principal-
mente por não termos o suporte dos agentes de
combate a endemias que auxiliam e verificam  os
cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isola-
das devemos ficar mais atentos para que não se-
jamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuidados
necessários protegem não somente nossa família,
mas também nossos vizinhos. 

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

{
Cooperativas existem
para estimular a livre
e voluntária
participação das
pessoas, que passam
a ter o poder de
participar de reuniões

e da própria gestão,

definindo os destinos

da estrutura e

participando ativamente

dos resultados

Rogério Cruz prefeito de Goiânia
sobre o trabalho das cooperativas e
o poder público na resolução das cri-
ses econômicas e sociais através da
cooperação entre empresas. “É sem-
pre bom lembrar que o cooperati-
vismo é um instrumento próprio de
organização da sociedade”.

A dificuldade de empreender em 
um país que não investe na educação

@jornalohoje
“Eu, abeniza, mulher, voto em #bolso-
naro #FechadosCombolsonaro
#MeuPresidente”, comentou o internauta
sobre a entrevista com o pré-candidato a pre-
sidência sobre as eleições do ano que vem.

Abeniza Oliveira

@ohoje
“Passou da hora dele ir para o xilindró
fazer trovões lá”, comentou o internauta
sobre a manutenção do pedido de prisão
que o Supremo determinou sobre o ca-
minhoneiro zé Trovão.

Weniton B S

@jornalohoje
Nesta segunda-feira, a Comissão Parla-
mentar de inquérito do Senado que apura
as ações do governo no combate à pande-
mia, recebeu pais, filhos e viúvas de vítimas
da Covid-19. os depoentes citaram falta de
equipamentos para tratar os pacientes,
hospitais lotados e uso do "kit Covid",
grupo de remédios sem eficácia compro-
vada contra o vírus.
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Ao longo dos últimos 10 anos, a produção
de energia elétrica a partir do aproveita-
mento dos ventos no País recebeu investi-
mentos literalmente bilionários e tende a se
consolidar, nos próximos anos, como uma al-
ternativa renovável e limpa para suprir a de-
manda. Na contabilidade da Associação Bra-
sileira de Energia Eólica (ABEEólica), na dé-
cada encerrada no ano passado, as plantas de
energia eólica receberam investimentos pró-
ximos a US$ 35,8 bilhões, o que permitiu ao
setor multiplicar em quase 11 vezes sua ca-
pacidade instalada, saindo de 1.524 mega-
watts em 2011 para 17.747 MW no ano pas-
sado. Atualmente com 726 parques eólicos
em operação, dos quais 630 em Estados nor-
destinos, e potência instalada de 19.103 MW,
representando perto de 11,0% da capacida-
de total do sistema elétrico brasileiro, a in-
dústria do setor já engatilha investimentos de
praticamente US$ 14,0 bilhões entre este ano
e 2024, segundo ElbiaGannoum, presidente
da associação.

Os novos projetos, parte contratados em
leilões já realizados no mercado regulado e
a maioria negociada no mercado livre, de-
verão elevar a capacidade para 30.203 MW
até o final daquele período, acrescentando
12.456 MW em quatro anos, num avanço de
70,2% sobre 2020. Para este ano, os dados da
ABEEólica colocam a potência instalada
nos parques eólicos em 20.177 MW, em

alta de 13,7% frente ao ano passado. “Os in-
vestimentos em fontes renováveis não con-
vencionais (categoria que inclui eólica, so-
lar e parte da biomassa) apresentam traje-
tória virtuosa de crescimento, sob lideran-
ça da eólica”, afirma Elbia.

Escalada
O início dos leilões de energia de reser-

va exclusivos para a fonte eólica, em 2009,
marcou o início da escalada no setor, que
respondia ali por menos de 1,0% da po-
tência total do sistema. A arrancada ganhou
fôlego renovado a partir de 2018, com o
aquecimento do mercado livre, movimen-
tado, de acordo com Elbia, pelo número
crescente de contratos firmados direta-
mente entre parques eólicos e grandes
empresas em busca de fontes limpas e re-
nováveis. O incremento derivou ainda do
barateamento nos custos, tornando a ener-
gia eólica a fonte mais barata em 2017. “Nos
leilões daquele ano, nossa energia tornou-
se mais barata do que a da usina de Belo
Monte e foi negociada a R$ 98 por mega-
watt/hora”, sustenta Elbia. Entre 2018 e
2019, as vendas no ambiente de livre con-
tratação responderam por 75% da energia
produzida. No ano passado, diante da sus-
pensão dos leilões no ambiente regulado,
toda a energia nova gerada pelo setor foi
negociada no mercado livre.

2 Neste ano, embora os
números no mercado regu-
lado tenham sido pouco ani-
madores até aqui, as pers-
pectivas continuam positi-
vas no segmento livre. No
leilão A-5 de energia nova,
realizado em setembro des-
te ano, apenas 11 projetos de
parques eólicos saíram vi-
toriosos, entre 690 cadas-
trados, correspondendo à
contratação de 161,3 MW
de potência, em torno de
0,7% do volume ofertado
originalmente pelo setor.
2 Em plena “safra dos ven-
tos”, que vai de julho a no-
vembro de cada ano, os par-
ques em operação “estão sal-
vando o Brasil de um racio-
namento”, considera Elbia,
lembrando que a energia en-
tregue pelo setor, em alguns
momentos daquele período,
chegou a representar um
quinto da demanda de todo o
Sistema Integrado Nacional
(SIN). No dia 21 de julho, a
energia eólica respondeu por
99,9% da demanda da região
Nordeste, significando o for-
necimento de 11.094 MW mé-
dios no dia, contribuindo
para poupar os reservatórios
de água numa fase de crise hí-
drica severa.
2 Um mecanismo de regu-
lação que preveja remune-
ração para a energia arma-
zenada em baterias ajudaria
a reduzir esse caráter inter-
mitente das energias eólica e
solar, argumenta Roberta
Bonomi, presidente da Enel
Green Power. O uso de ba-
terias, tecnologia já disponí-
vel, mas ainda não aplicada
nos parques brasileiros, po-

deria prevenir problemas
de interrupção da geração
como os ocorridos em julho
e agosto passados, quando o
Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS) determi-
nou cortes durante alguns
períodos por conta de gar-
galos na transmissão. “O ci-
clo da geração eólica e solar
é mais curto do que o ciclo
da transmissão. É preciso
que a transmissão siga um
planejamento antecipado
em direção a um sistema
mais moderno e mais está-
vel”, comenta ainda.
2 Maior produtora de ener-
gia eólica e solar do país,
com potência instalada de
1.498 megawatts em suas
plantas eólicas e mais 979
MW em energia solar, a Enel
Green Power investiu em
torno de R$ 11,0 bilhões en-
tre 2016 e 2020 em projetos
de energia limpa, multipli-
cando sua capacidade por
seis no período. A empresa
investe, no momento, perto
de R$ 5,6 bilhões em quatro
empreendimentos eólicos e
um solar, todos em fase final
de construção, somando uma
potência instalada adicional
de 1,3 gigawatts. “Esse volu-
me corresponde a um terço
da capacidade que o grupo
Enel começou a construir
em todo o mundo em 2020”,
sustenta Roberta.Parte dos
recursos, em torno de € 360,0
milhões (ao redor de R$ 2,30
bilhões), será investida na
ampliação do parque eólico
Lagoa dos Ventos, no Piauí, o
maior da América do Sul,
que terá sua capacidade am-
pliada de 716 para 1.112 MW,

passando a gerar 5,0 tera-
watts/hora de energia por
ano ou 51,5% a mais.
2 A Casa dos Ventos dis-
parou investimentos de R$
7,5 bilhões para colocar em
operação três parques eóli-
cos com capacidade somada
de 1.549,2 MW. O primeiro
deles, o Complexo Eólico Fo-
lha Larga Sul, iniciou a ope-
ração em abril de 2020, em
Campo Formoso, na Bahia,
com potência para 15,2 MW
e 36 aerogeradores. Ainda
neste semestre, conforme
Araripe, deverá entrar em
funcionamento a primeira
etapa do Complexo Eólico
Rio do Vento, no Rio Grande
do Norte, com capacidade
para 504 MW. A segunda
etapa, com potência previs-
ta de 534 MW, iniciará a en-
trega de energia em 2023.
Localizado na região de Mor-
ro do Chapéu, na Bahia, o
Complexo Eólico Babilônia
Sul deverá entrar em opera-
ção em 2022, com 360 MW
de potência instalada.
2 A empresa antecipa a
definição de investir em
três novos complexos eóli-
cos entre 2024 e 2025,
acrescentando 1,5 GW à ca-
pacidade atual. A Casa dos
Ventos vem estruturando
ainda plantas solares, com
capacidade projetada para
600 MW, para reforçar a
geração eólica e agregar
maior estabilidade e efi-
ciência ao sistema. A Casa
dos Ventos trabalha ainda
com um pipeline (projetos
em formatação) superior a
20 GW, “o maior do País”,
conforme empresa.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Geração eólica atrai investimentos
de quase US$ 14,0 bilhões até 2024

Liberado desde agosto de 2019, o saque das contas dos
fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pa-
sep) está esquecido por muitos trabalhadores. Segundo a
Caixa Econômica Federal, cerca de 10,5 milhões de bra-
sileiros ainda não retiraram R$ 23,3 bilhões.

Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira
assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro
de 1988. Os interessados devem procurar a Caixa Eco-
nômica Federal para retirar o dinheiro. O prazo para o
saque vai até 1º de junho de 2025. Após essa data, o di-
nheiro será transferido à União.

Até maio de 2020, a Caixa administrava apenas as co-
tas do PIS, destinadas aos trabalhadores do setor privado.
No entanto, o Banco do Brasil (BB), que gerenciava o fun-
do do Pasep, destinado a servidores públicos, militares
e funcionários de estatais, transferiu as cotas para a Cai-
xa, o que permitiu a unificação dos saques.

O saque pode ser pedido no aplicativo Meu FGTS, que
permite a transferência para uma conta corrente. A re-
tirada em espécie varia conforme o valor a que o be-
neficiário tem direito. O saldo pode ser consultado no
aplicativo, no site do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) ou no internet banking da Caixa.

O saque de até R$ 3 mil poderá ser feito nas lotéricas,
correspondentes Caixa Aqui e nos terminais de autoa-
tendimento, utilizando o cartão Cidadão, com senha. Ou-
tra opção é nas agências da Caixa. Acima de R$ 3 mil, so-
mente nas agências da Caixa, mediante a apresentação
de documento oficial com foto. Para saber se tem direito
às cotas do fundo, o correntista deve consultar o ende-
reço www.caixa.gov.br/cotaspis.

Segundo a Lei 13.932, de 2019, os recursos do fundo
ficarão disponíveis para todos os cotistas. Diferentemente
dos saques anteriores, realizados em 2016, 2017 e 2018,
não há limite de idade para a retirada do dinheiro.

A lei facilita o saque por herdeiros, que passarão a ter
acesso simplificado aos recursos. Eles terão apenas de
apresentar declaração de consenso entre as partes e a
declaração de que não existem outros herdeiros co-
nhecidos, além de documentos como certidão de óbito,
certidão ou declaração de dependentes, inventários ou
alvarás judiciais que comprovem as informações.

Inflação
A previsão do mercado financeiro para o Índice Na-

cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada
a inflação oficial do país, subiu de 8,59% para 8,69% nes-
te ano. Trata-se da 28ª elevação consecutiva da projeção.
A estimativa está no Boletim Focus, pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco Central (BC), com a projeção para
os principais indicadores econômicos. Para 2022, a esti-
mativa de inflação ficou em 4,18%. Para 2023 e 2024, as pre-
visões são de 3,25% e 3%, respectivamente.

Em setembro, puxada pela energia elétrica e com-
bustíveis, a inflação subiu 1,16%, a maior para o mês des-
de 1994, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Com isso, o indicador acumula al-
tas de 6,9% no ano e de 10,25% nos últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está acima da meta de infla-
ção que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior
é 2,25% e o superior de 5,25%. Para 2022 e 2023 as me-
tas são 3,5% e 3,25%, respectivamente, com o mesmo
intervalo de tolerância.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa

como principal instrumento a taxa básica de juros, a Se-
lic, definida em 6,25% ao ano pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom). Para a reunião no final deste mês, o Co-
pom já sinalizou que pretende elevar a Selic em mais um
ponto percentual.

As projeções do BC para a inflação também estão li-
geiramente acima da meta para 2022 e ao redor da meta
para 2023. Isso reforça a decisão da autarquia de man-
ter a política contracionista de elevação dos juros.

Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a
Selic encerre 2021 em 8,25% ao ano, mesma projeção da
semana passada. Para o fim de 2022, a estimativa é de que
a taxa básica suba para 8,75% ao ano. E para 2023 e 2024,
a previsão é de Selic em 6,5% ao ano. (ABr)

R$ 23,3 bilhões podem ser retirados até 2025

Empresas de beleza esperam receita
de US$ 30 mi no mercado árabe

BALANÇO

Econômica
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Mais de 10
milhões ainda
não sacaram
fundo do 
PIS-Pasep

As cerca de 30 empresas
brasileiras que participaram
da Beautyworld Middle East, a
principal feira de produtos de
beleza do Oriente Médio, reali-
zada na semana passada, em
Dubai, fecharam contratos de

US$ 2,34 milhões nos três dias
do evento. A expectativa, no
entanto, é de que, nos próximos
12 meses, novos contratos para
venda de produtos, tanto em
Dubai quanto no mercado ára-
be em geral, gerem receitas de

até US$ 34,6 milhões, de acordo
com projeção da Associação
Brasileira da Indústria de Hi-
giene Pessoal (Abihpec) e da
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil). (ABr)

FEIRA



Felipe Cardoso

Cada vez mais ganha mus-
culatura a ideia de que o go-
vernador Ronaldo Caiado
(DEM) tem estudado, junta-
mente com seus auxiliares,
uma maneira de se aproximar
dos vereadores da capital. Nos
bastidores, o comentário é de
que o democrata teria se ‘in-
comodado’ após o prefeito de
Aparecida e pré-candidato ao
governo do Estado no ano que
vem, Gustavo Mendanha, ter
se movimentado neste sentido
e estreitado diálogo com os le-
gisladores municipais.

Um dos principais respon-
sáveis por essa articulação
seria o ex-vereador por Goiâ-
nia e atual assessor especial
da governadoria, Paulo Ma-
galhães com quem a reporta-
gem tentou contato, porém
não conseguiu até o fecha-
mento desta edição. 

Se essa, de fato, é a inten-
ção de Caiado, deve ser cum-
prida, sobretudo, com caute-
la. Isso porque, ao passo em
que parte da Câmara encara
de maneira amistosa essa ten-
tativa de aproximação do go-
verno, a outra metade da la-
ranja tem se mostrado mais
ácida do que doce.

Na interpretação do ve-
reador Henrique Alves (MDB),
por exemplo, trata-se de um
passo importante não apenas
para o governo como para o
Legislativo. Ele chama aten-
ção ainda para o ‘bom trato’
dispensado em relação aos
vereadores. “Sempre fomos
muito bem atendidos pelos
secretários e assessores do
governador, mas é diferente
quando falamos diretamente
do chefe do Executivo, isso
fortalece ainda mais nossa
relação que já é positiva”. 

O parlamentar disse espe-
rar que o gestor marque, já
nos próximos dias, inclusive,
um encontro com os mem-

bros da Casa. Alves não duvi-
da que a aproximação possa,
de fato, acontecer e justifica
com base nas sinalizações
deixadas pelo democrata des-
de o início de sua gestão. 

“Ele já nos deu uma sinali-
zação muito positiva ao criar
uma assessoria legislativa com
essa finalidade, ou seja, já
pensando em atender não
apenas os vereadores de Goiâ-
nia, mas de tantas outras ci-
dades do interior do estado,
reconhecendo a importância
dessas personalidades que se
encontram mais próximas do
povo”, disse o emedebista que
finalizou enfatizando que o
bom relacionamento poderá
refletir na formação de muitos
novos “aliados” na Câmara. 

Contraponto
No que diz respeito à pro-

messa de atendimento aos ve-
readores no Palácio, nem todos
enxergam o mesmo ‘mar de
rosas’ que Henrique. Um deles
é o vereador Cabo Sena (Pa-
triota). “É um governador que
não tem diálogo, que não abre
discussão com ninguém, tudo

é do jeito dele e acabou. Ele dis-
se que faria, ao lado da sala
dele, no 10° andar [do Palácio
Pedro Ludovico Teixeira], uma
sala para despachar direta-
mente com os vereadores e
até ontem isso não aconteceu.
O governador já mostrou a
que veio, só pensa na cabeça
dele e mais nada”.

Em outro trecho da en-
trevista, Sena rememorou,
porém, a atitude dos verea-
dores em relação a Caiado
ainda em 2018. “Na campa-
nha, enquanto ele ainda era
candidato ao governo do Es-
tado, ele teve o apoio de 15
vereadores desta Casa. Até
hoje sequer agradeceu es-
ses votos [que obteve por
meio dos governistas]. Ele
percebeu que o boi está indo
com as cordas, como diz o
ditado, e agora quer se apro-
ximar novamente. Acredito
que haverá muita dificulda-
de para isso”, disparou.

Ele garantiu, ainda, que
não houve qualquer movi-
mentação do democrata no
sentido de aproximação com
a Casa e seus componentes.
“Fora o [Anderson Sales] Bo-
kão, que é da base dele, ne-
nhum vereador recebeu se-
quer uma ligação. (...) Ele é
político, nós também somos,
ele tem que procurar apoio.
Mas depois da resposta que já
tivemos, tenho certeza que

ele terá grandes dificuldades
de ter novamente o apoio dos
vereadores”. 

A afirmação foi confirma-
da por Sabrina Garcez (Repu-
blicanos). “É um tipo de mo-
vimentação válida. O governo
precisa estar mais próximo
das pautas municipais, mas
por enquanto ainda não vi
ou ouvi falar sobre qualquer
ação nesse sentido. Nada che-
gou até mim. Conversando,
inclusive, com os demais co-
legas, não pude sentir essa
aproximação do governo”. 

Na contramão, Thialu
Guiotti (Avante) diz que o go-
vernador já iniciou uma se-
quência de investidas atra-
vés de seus auxiliares. “Ainda
não há uma definição em re-
lação a possíveis datas, mas a
intenção é de que sejam rea-
lizados atendimentos indivi-
duais com os vereadores".
Para ele, a ação é assertiva e
reflete o interesse natural do
gestor em angariar apoio. “O
Mendanha [Gustavo] saiu na
frente, mas isso não quer di-
zer que o governo não possa
se aproximar também em
busca de apoio. Faz parte do
jogo político”. 

“Raio-X”
O ex-deputado estadual,

Lívio Luciano (MDB), foi um
dos emedebistas a caminhar
com Caiado nas eleições de

2018. Hoje, o ex-parlamen-
tar ocupa posição de desta-
que no governo auxiliando o
governador em questões es-
tratégicas. Em entrevista ao O
Hoje, Lívio confirmou a in-
tenção do governador e em
seguida disparou: “O Paulo
Magalhaes é que está cui-
dando de tudo. Ele está in-
cumbido de fazer um apa-
nhado de quem está mais afi-
nado com o governo, uma es-
pécie de raio x”.

Luciano acrescentou que
não há um prazo definido
para que Magalhães traga
‘respostas’ acerca dessa mis-
são, mas disse acreditar que
tudo tende a caminhar de
maneira pacífica. "Estamos
falando, acima de tudo, de
uma agenda administrativa.
Precisamos sentir as deman-
das da cidade e avaliar as
possíveis parcerias que po-
dem acontecer entre o gover-
no e o Legislativo municipal.
Precisamos entender o que o
povo está sentindo”. 

O embarque do MDB no
grupo de apoio à reeleição
do governador no ano que
vem tende, segundo ele, a fa-
cilitar ainda mais a constru-
ção de uma agenda mais pró-
xima da Câmara. “Há uma
quantidade expressiva de ve-
readores do partido no Le-
gislativo”, rememorou. (Es-
pecial para O Hoje)

Para evitar
descompasso,
Paulo Magalhães
foi incumbido de
traçar diagnóstico
daqueles que
estão mais, ou
menos, “afinados”
com o governo

Vereadores destoam sobre
aproximação de Caiado

Aproximação é

articulada pelo ex-

vereador Paulo

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

Guedes foge do relatório
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi

curto e grosso ao ser indagado pela CPI da Pan-
demia se ele e sua equipe apostaram na cha-
mada “imunidade de rebanho” como forma de
controlar o Covid-19. E fez o possível, na res-
posta, para se livrar de eventual indiciamen-
to no relatório final, apesar de algumas de-
clarações polêmicas. No ofício (SEI Nº
440/2021/ME) encaminhado à comissão, Gue-
des diz não “ter formação acadêmica na área
de saúde que permita ter opinião pessoal
quanto a qualquer tema relacionado à imuni-
dade contra infecções”. Em abril, durante reu-
nião do Conselho de Saúde Suplementar, Gue-
des criticou a Coronavac (“menos eficiente do
que a desenvolvida por laboratórios dos Esta-
dos Unidos”). Por essas e por outras, senadores
passaram a defender o pedido de indiciamen-
to de Guedes no relatório final da CPI.

Rebanho?
O fio da investigação da CPI é a declaração de

Adolfo Sachsida, secretário de Política Econô-
mica. Ele afirmou que o País caminhava para a
“imunidade de rebanho”. 

Euuu!?
Segundo ele, era “baixíssima a probabilida-

de de segunda onda”. Guedes também diz que
não semanifestou “de modo a dificultar a ado-
ção de qualquer imunizante no Brasil”. 

Logística palaciana
O governador Cláudio Castro segue na agen-

da de receber grandes empresários em prol da
economia do Rio de Janeiro. Almoçou na sexta
com Rubens Ometto, dono do Grupo Cosan,
maior investidor privado de energia do País.

Quarteto fanático
Um novo marqueteiro do presidente Bolso-

naro já circula pelo Palácio aprendendo o jeito
Jair de ser. A estratégia para a tentativa de ree-
leição, porém, passará pelos crivos de Carlos Bol-
sonaro (o mentor da candidatura em 2018), de
Olavo de Carvalho e de Steve Bannon. Livre da
cadeia nos Estados Unidos, o marqueteiro de Do-
nald Trump deve circular por Brasília.

Aliás..
.. Olavo de Carvalho sumiu das re-

des sociais, diferente da dinâmica an-
terior de aparições diárias com frases
polêmicas e vídeos longuíssimos. Ele
continua no Brasil em tratamento de
saúde, e quietinho, observando o ce-
nário. Dando pitacos pessoalmente
ou por telefone para seus seguidores
mais próximos.

Divisão
Eduardo Bolsonaro manda no

MEC e na Cultura; Carlos, na Comu-
nicação e na EBC; e o senador Flávio
tem palavra final nas diretorias dos
bancos estatais.   

Foi pro espaço
Causou estranheza aos deputados da

Comissão de Educação da Câmara a de-
claração do ministro Marcos Pontes, da
Ciência e Tecnologia, de que fora “pego
de surpresa” com o corte do Governo
em verbas para a ciência. Dois dias an-
tes de o Congresso passar a tesoura no
orçamento da pasta (R$ 600 milhões),
Pontes foi ao Planalto e conversou
com o presidente Jair Bolsonaro por
mais de uma hora. 

Talkey, PG
Um dos temas da reunião foi justa-

mente a intenção do Ministério da
Economia de remanejar os recursos. E
na véspera da votação, quinta-feira
(7), esteve no gabinete do presidente o
ministro da Economia, Paulo Guedes,
que bateu o martelo sobre o corte,
com o “talkey” de Bolsonaro.

Bolsa na Alemanha
A alemã Hertie School, das mais

respeitadas escolas internacionais
de gestão pública, ampliou por mais
5 anos sua parceria para bolsas de es-
tudos voltadas a funcionários públi-
cos do Brasil. Mais aqui: https://re-
publica.org/ e www.hertie-school.org

Raphael Bezerra

A Câmara dos Deputados
pode votar na terça-feira (19) a
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 5/21, que altera a
composição do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público
(CNMP). A medida é criticada por
membros do Ministério Público
de Goiás e de outros estados de-
vido a interferência do legislati-
vo na composição do Conselho.
“O texto do substitutivo apre-
sentado possui vários pontos
graves que ferem diretamente a
autonomia do Ministério Públi-
co e a independência funcional
dos seus membro”, aponta José
Carlos Miranda Nery Júnior, pre-
sidente da Associação Goiana
do Ministério Público de Goiás.

Além da redução de autono-
mia do órgão, a PEC prevê ainda
a possibilidade de interferência
do CNMP nas decisões dos pro-
curadores estaduais. Na prática,
isso significa que, após uma de-
cisão de um promotor, o Conse-
lho tem autonomia para obrigar
a retirada de um processo, vio-
lando as decisões dos promoto-
res. “Essa PEC amplia o número
de representantes no Conselho
do MP e permite a indicação de
alguém oriundo do parlamento
para ser o corregedor geral do
MP, ela estava tramitando em
uma comissão especial e foi re-
tirada da comissão e colocada em

votação. O que ocorreu foi uma
precipitação no trâmite e na dis-
cussão pegando a todos de sur-
presa”, aponta Fernando Krebs,
promotor do Ministério Público
de Goiás.

Os parlamentares já concluí-
ram a fase de discussão do pa-
recer do relator da PEC, deputa-
do Paulo Magalhães (PSD-BA). Se-
gundo o texto, o CNMP terá 17 in-
tegrantes (ante os atuais 14),
sendo 5 indicados ou eleitos pelo
Poder Legislativo (hoje são 2). O
mandato dos integrantes conti-
nuará a ser de dois anos, permi-
tida uma recondução, e cada in-
dicado precisará passar por sa-
batina no Senado.

Entre outros pontos, o texto
do relator também exige que o
Ministério Público crie, em 120
dias, um código de ética que
vise combater abusos e desvios
de seus integrantes. Se esse pra-
zo não for cumprido, caberá ao
Congresso elaborar o código por
meio de uma lei ordinária.

Deputados goianos
assinaram a PEC

Major Vitor Hugo do PSL,
ex-líder do governo Bolsona-
ro na Câmara dos Deputados;
Rubens Otoni do PT; João
Campos do REPUBLICANOS;
José Mário Schreiner do DEM;
Adriano do Baldy do PP; Za-
charias Calil do DEM. (Espe-
cial para O Hoje)

Medida é criticada por membros do MP-
GO e outros estados que alegam falta de
diálogo e interferência do legislativo

Parentes de vítimas da covid-19 relataram suas experiências

A emoção marcou a reunião desta segunda-feira (18)
da CPI da Pandemia no Senado Federal. Parentes de víti-
mas da covid-19 relataram suas experiências durante a cri-
se sanitária, levando os presentes, em diversos momen-
tos, às lágrimas. Os senadores reforçaram a intenção de
aprovar no relatório final da CPI propostas defendidas du-
rante a reunião, dando apoio às vítimas da doença, a seus
parentes e aos chamados "órfãos da covid". Por sua vez,
senadores que apoiam o governo criticaram a reunião por
atacar o presidente Jair Bolsonaro.O presidente da CPI, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), solidarizou-se com as vítimas.
Reafirmou que o objetivo da Comissão "não é vingança,
e sim justiça", "para que quem esteja de plantão no poder
saiba que o Brasil teve uma pandemia que levou milha-
res de vidas e as pessoas que foram omissas foram pe-
nalizadas por isso". Ele lembrou ataques que a CPI e seus
membros sofreram desde o início dos trabalhos.

Em suas intervenções, senadoras e senadores refor-
çaram o compromisso da CPI com a busca de Justiça para
os atingidos pela pandemia. Simone Tebet (MDB-MS) pe-
diu um minuto de silêncio e saudou o trabalho dos pro-
fissionais de saúde. Soraya Thronicke (PSL-MS) disse que
o Senado continua "de braços abertos" após a CPI para re-
ceber denúncias. Zenaide Maia (Pros-RN) afirmou que "o
país hoje chorou, porque a maioria dessas mortes podia
ser evitada".  (Agência Senado)

CPI ouve
parentes de
vítimas da
Covid-19

Câmara deve votar hoje alterações
no Conselho do Ministério Público

EntEnda as mudanças

1 - Aumento da composição do
CNMP de 14 para 17 membros,
com acréscimo de Conselheiros in-
dicados pelo poder político, repre-
sentando quebra de simetria
numérica e de forma de escolha
com o CNJ, e violando o princípio
constitucional da autonomia do
Ministério Público, previsto no art.
127, § 2º CF/88

2 - Delegação ao Congresso Nacio-
nal da escolha direta do Correge-
dor Nacional do MP, o que implica
ingerência política externa sobre
relevante função, bem assim fere
a simetria com o CNJ, cuja repre-
sentação de referido cargo é ocu-
pada por um Ministro do STJ;

3 - A redação do artigo do §3º-F
(art. 130-A) continua a permitir
o controle do CNMP sobre a ati-
vidade-fim dos membros do
Ministério Público, o que
ofende a autonomia do órgão
(art. 127, § 2º CF/88) e a inde-
pendência funcional dos seus
membros (art. 127, § 1º CF/88).
De se ressaltar que o conceito
de “ato administrativo” ali
mencionado remete-se às ativi-
dades pré-processuais dos Pro-
motores e Procuradores, como
instauração de inquérito civil e
de procedimento investigação
criminal, expedição de reco-
mendação, acordos extrajudi-
ciais, não se confundindo com

controle administrativo de ges-
tão presente na redação suge-
rida em seu artigo  130, 2º.

4 - Quanto ao Código de Ética, é
necessário afirmar que os deve-
res, impedimentos e vedações
dos membros do Ministério Pú-
blico já estão presentes nas Leis
Orgânicas dos Ministérios Pú-
blicos da União e dos Estados.
Ressalta-se que Código de Ética
aprovado por órgão externo
não atende ao princípio consti-
tucional da autonomia da Insti-
tuição, trazida pelo constituinte
originário em seu art. 127, § 2º
CF/88, cláusula pétrea da Carta
da República.

Presidente da Câmara pautou a matéria para votação nesta terça-feira

Edilson Rodrigues / Agência Senado
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Victor Pimenta

O Goiás volta a campo no-
vamente nesta terça-feira (19),
em busca de voltar a colar no
líder e de quebra afastar dos
adversários diretos na briga
pelo acesso à Série A. Para isso,
os comandados de Marcelo
Cabo viajam para encarar o
Londrina, às 19 horas, no es-
tádio do Café. Os paranaenses
em situação delicada visam fi-
car perto de sair da zona do re-
baixamento.

Goiás
Depois de uma vitória em

que o time voltou a se recupe-
rar na competição e permane-
cendo mais uma rodada no G-
4, além de afastar de seus ri-
vais, o time esmeraldino viajou
nesta segunda-feira (18), para
Londrina, para enfrentar os
donos da casa, que briga con-
tra o descenso. 

“O papel de um treinador
sobre a equipe é buscar solu-
ções para aquilo que ele preci-
sa fazer para o jogador evoluir
e foi o caso do Luan Dias. Por
causa das circunstâncias das
ausências do Caio Vinicius e do
Rezende, precisamos trazer o
Diego para volante. A resposta
que o Luan vinha dando nos
treinamentos do dia-a-dia me
trouxe a confiança para coloca-
lo na equipe e ele vem se pre-
parando”, disse Marcelo Cabo
sobre o meia-atacante que deve

seguir titular no Goiás nesta
terça-feira.

O treinador Marcelo Cabo
não tem preocupações e nem
mudanças para o confronto
fora de casa diante do Londri-
na, mas pode ter mais opções
na hora de escalar visando o
jogo desta terça-feira (19). O vo-
lante Rezende que chegou a fa-
zer a transição na última se-
mana e era esperado que re-
tornasse entre os relaciona-
dos, pode enfim se juntar aos
outros jogadores do Goiás.

No meio-campo ainda, Caio
Vinicius disputa posição com
Fellipe Bastos que fez uma boa
partida diante do CSA. Quem
também pode voltar a lista de
relacionados é o meio-campis-
ta Albano, que na última se-
mana teve uma lesão torsão no
tornozelo e ficou na transição
para retornar aos gramados. 

Sem nenhum jogador fora
por suspensão ou retornando
de suspensão, o Goiás tem uma
lista de seis pendurados. O la-
teral-direito Apodi, os meias Él-
vis e Dieguinho e os atacantes
Bruno Mezenga, Dadá Bel-
monte e Wellinton. 

Londrina
Em situação delicada na ta-

bela, o Londrina recebe o Goiás
e mesmo em caso de vitória, o
time paranaense seguirá na
zona de rebaixamento. Após a
chegada do treinador Márcio
Fernandes, os números do clu-

be melhoraram e a tendência é
que o time consiga uma se-
quência positiva visando a sua
permanência na Série B.

O treinador já completou
um turno na competição. Foram
dezenove jogos, sendo seis vi-
tórias, seis empates e sete der-
rotas, sendo vinte e quatro pon-
tos conquistados. Com um apro-
veitamento de 42,1%, e com
esse rendimento, o time estaria
em uma colocação melhor.

Para o confronto diante do
Goiás, Márcio Fernandes deve
ter até duas mudanças no time
que enfrentou na última roda-
da o Operário Ferroviário. O
volante Jean Henrique está
fora pelo terceiro amarelo e o
zagueiro Saimon volta de sus-
pensão pelo terceiro amarelo.

Titular no último jogo, Au-
gusto dá vaga para Saimon
que volta a formar dupla de

zaga com Marcondes. O vo-
lante Jhonny Lucas e o meia Tá-
rik são as opções no meio-cam-
po. O restante do time deve ser
o mesmo que empatou com o
Operário  Ferroviário.

O Londrina ganha um im-
portante reforço diante do

Goiás, mas fora de campo. A di-
retoria do Tubarão fez uma
promoção de ingressos para o
confronto desta terça-feira (19).
A venda foi prorrogada até a
hora do jogo, com o valor de R$
20 reais até a hora da partida.
(Especial para O Hoje)

Goiás encara Londrina podendo ficar ainda
mais distante de rivais na briga direta pelo
acesso; paranaenses tentam sair do Z-4

O Atlético Goianiense teve
uma noite para ser lembrada
por muito tempo pela torcida
neste último domingo (17). A
vitória, de virada, diante do lí-
der da Série A para encerrar
um longo jejum sem triunfos
como mandante, teve o retor-
no de Marlon Freitas como a
“cereja do bolo”. O meio-cam-
pista que se lesionou diante do
Santos, na 13ª rodada, voltou
quase três meses depois e en-
trou na segunda etapa.

O duelo contra o Santos
aconteceu no dia 25 de julho,
na Vila Belmiro. O atleta so-
freu uma lesão no pé esquer-
do e precisou ficar de muleta
na recuperação e assim o vo-
lante o fez. Treinando a parte
física nas últimas semanas,
voltou a participar das ativi-
dades com bola na última se-
mana e então ficou à disposi-
ção do treinador Eduardo Sou-
za, que elogiou o atleta após a
volta aos gramados.

“O Marlon Freitas é um jo-
gador que quando trouxemos
dois anos atrás, nós sabíamos
que era um jogador com mui-
to potencial e ao longo do tem-
po isso foi aparecendo e evo-
luindo. Ficamos muito chatea-
dos com a lesão, além de um lí-
der técnico dentro de campo,
ele é um líder fora, que tem um
entendimento do jogo. Ele tra-
balhou muito nesses três meses,
se dedicou, ficou de muleta e só

coroou o grupo. Pessoalmente
eu fico muito feliz por ele, pela
pessoa que ele é e ele ter re-
tornado e nos ajudado com um
grande resultado”, disse o téc-
nico Eduardo Souza.

Após o fim do jogo contra
o Atlético-MG, com os três
pontos na conta e a felicidade
da torcida, Marlon Freitas
não segurou a emoção. Ainda
no gramado, o volante come-
çou a chorar e foi abraçado
pelos companheiros de elen-
co e pela comissão do Atlético-
GO. O atacante Janderson,
que recebeu assistência do
meio-campista para marcar o
primeiro gol do Dragão, tam-
bém destinou algumas pala-

vras para o atleta.
“Todos nós sabemos que o

Marlon é um grande jogador,
todos estamos muito felizes
pela volta dele, pois sabemos o
quanto ele tem a contribuir
com o grupo. Ele foi feliz em
dar assistência e eu em fazer o
gol. No final do jogo ele cho-
rou, todos nós abraçamos ele
e apenas nós que estávamos
no dia a dia com ele, sabíamos
o quanto ele queria estar em
campo. Todos estamos felizes
por ele e esperamos que ele
possa dar sequência com o
que ele sabe fazer de melhor,
que é jogar futebol”, revelou
Janderson. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Treinador Marcelo Cabo ganha mais opções no meio-campo, mas equipe deve seguir a mesma da última vitória

Marlon Freitas momentos antes de voltar aos gramados

O Atlético Goianiense con-
seguiu um grande resultado
neste final de semana ao ba-
ter o líder da competição, o
Atlético-MG. O triunfo en-
cerrou um longo jejum que já
durava 10 partidas sem sa-
ber o que era somar três
pontos no estádio Antônio
Accioly e de quebra aumen-
tou a diferença para o 17º co-
locado, o primeiro dentro
da zona do rebaixamento.
Mas além da vitória dentro
das quatro linhas, outro fator
pode ser comemorado para
a sequência da competição.

Com uma sequência de
três jogos contra clubes que
lutam diretamente contra
o rebaixamento, o Atlético
Goianiense conseguiu pas-
sar “ileso” diante do Atléti-
co-MG. Para o duelo do úl-
timo final de semana, oito
atletas do rubro-negro es-
tavam pendurados, mas ne-
nhum deles foi amarelado.
Em compensação, o ata-
cante Zé Roberto foi o único
que recebeu a penalização e
se juntou a lista, que agora
possui nove atletas.

Na próxima rodada, o
Atlético Goianiense tem o
Grêmio pela frente. O due-
lo acontece na próxima se-
gunda-feira (25), às 20h
(horário de Brasília), no
estádio Antônio Accioly. A
equipe gaúcha que agora é

comandada por Vagner
Mancini, ex-treinador do
rubro-negro, e que venceu
na última rodada. O Trico-
lor Gaúcho está na penúl-
tima posição, com 26 pon-
tos conquistados, oito a
menos que o Dragão, mas
apenas dois atrás do Bahia,
primeiro time fora da zona
do rebaixamento.

Além do atacante Zé Ro-
berto, estão pendurados
para o jogo diante do Grê-
mio: Arnaldo, Baralhas,
Éder, Maranhão, Jander-
son, João Paulo, Ronald e
Wanderson. Com isso, na
pior das hipóteses, o Atlé-
tico Goianiense pode ter
nove desfalques para o
duelo diante do Sport, vá-
lido pela 29ª rodada, na
Ilha do Retiro.

Após Grêmio e Sport, o
Atlético Goianiense vai ter
pela frente o Juventude, no
estádio Antônio Accioly,
para encerrar a sequência
contra clubes da parte bai-
xa da tabela. Um cenário
em que o rubro-negro con-
siga vencer os três jogos, já
coloca o time goiano com
43 pontos o que já deixaria
o time muito próximo de
confirmar a permanência
na Série A e também de
uma vaga na Copa Sul-Ame-
ricana. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Atlético-GO passa “ileso” 
contra Atlético-MG, mas
lista de pendurados aumenta

SÉRIE A

Após quase três meses, Marlon Freitas
volta aos gramados e se emociona

ATLÉTICO-GO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

obJetivos diferentes em campo

Bruno Corsino/ACG

Data: 19 de outubro de 2021. Horário e local: 19 horas, es-
tádio do Café, Londrina. Arbitragem: Douglas Schwengber
da Silva (RS); Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
e Tiago augusto Kappes Diel (RS); Quarto árbitro: Leonar-
do Sígari zanon (PR)

t
TéCNiCa

Londrina: César; Matheus
bianqui, Marcondes, Saimon
(augusto) e Eltinho; João Pau-
lo, Jhonny Lucas (Tárik) e Mar-
celo Freitas; Marcelinho, zeca
e Roberto
Técnico: Márcio Fernandes

Goiás: Tadeu; apodi, David
Duarte, Reynaldo, Hugo;
Diego (Rezende), Fellipe 
bastos (Caio Vinicius), Luan
Dias, élvis; alef Manga e 
Nicolas
Técnico: Marcelo Cabo

xLondrina Goiás

FICHA
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Breno Modesto

A série de invencibilidade
do Vila Nova na Série B do
Campeonato Brasileiro chegou
a sete jogo. Na abertura da 31ª
rodada da competição nacio-
nal, o time comandado por
Higo Magalhães não conseguiu
fazer valer o mando de campo
do OBA e nem se aproveitar da
expulsão de um atleta da equi-
pe adversária e ficou apenas no
empate sem gols contra o CRB,
ontem à noite.

Com o resultado, o Colo-
rado somou um ponto e ga-
nhou mais duas posições, su-
bindo para 11º na tabela de
classificação.

O jogo
Jogando mais uma vez dian-

te de seu torcedor, o Vila Nova
começou pressionando o CRB
desde os primeiros minutos
de jogo. Tanto que a primeira
grande oportunidade do jogo
foi vilanovense. Aos cinco mi-
nutos, Alesson resolveu arris-
car da intermediária. O chute
passou à direita do goleiro Dio-
go Silva. Cinco minutos mais
tarde foi a vez de Arthur Re-
zende assustar o arqueiro da
equipe alagoana. Aproveitando
um erro na saída de bola do
Galo, o volante chutou de fora
da área. A finalização passou à
esquerda da meta defendida
por Diogo Silva.

Pouco depois, aos 14, Arthur

Rezende apareceu novamente.
Desta vez, em cobrança de falta.
O camisa 8 bateu por cima, mas
sem levar muito perigo a Diogo
Silva. Três minutos depois, o
CRB teve sua primeira oportu-
nidade clara. De fora da área, o
argentino Diego Torres finalizou
e viu Georgemy, sem sustos,
praticar a defesa. Após a opor-
tunidade, o ritmo do confronto
diminuiu, ficando bastante trun-
cado. Tanto que os cartões co-
meçaram a aparecer.

Aos 27, o grito de gol quase
saiu da garganta dos torcedo-
res presentes no Estádio Oné-
sio Brasileiro Alvarenga. De-
pois de uma jogada individual,
pela esqueda, o atacante Ales-
son rolou para o meio da área,
onde estava Kelvin, livre de

marcação. Ao finalizar, o ca-
misa 20, mesmo com o gol es-
cancarado, pegou mal e con-
seguiu mandar para fora. Per-
dendo um gol feito. 

O Galo voltou a incomodar
aos 35, com o volante Marthã.
Após cobrança de escanteio, o
atleta subiu sem marcação e
testou firme. A cabeça passou
por cima do travessão de Geor-
gemy. O camisa 5 voltaria a
chamar a atenção três minutos
depois. Porém, de uma forma
negativa. Por cometer uma fal-
ta em Alesson, no meio de cam-
po, Marthã recebeu seu se-
gundo cartão amarelo e acabou
sendo expulso. 

Com um jogador a mais, a
etapa complementar foi resu-
mida em ataque do Vila Nova

contra defesa do CRB. Porém,
mesmo em vantagem numé-
rica e com inúmeras chances
criadas, o Tigre não conse-

guiu vazar a meta de Diogo Sil-
va, terminando mesmo com
um empate sem gols. (Espe-
cial para O Hoje)

Com um a 
mais, Vila Nova
pressiona, mas
não sai do zero
contra o CRB

Dava para ganhar

Sozinho, o atacante Kelvin perdeu a maior oportunidade da partida

Afonso Cardoso

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

Coritiba

Botafogo

Goiás

avaí

CRB

Vasco

Guarani

Csa

náutico

sampaio Corrêa

Vila nova

Cruzeiro

Remo

Brusque

Operário-PR

Ponte Preta

Londrina

Vitória

Confiança

Brasil de Pelotas

série B
TIMES P J V E D GP GC SG AP%

54 30 15 9 6 36 24 12 60

52 30 15 7 8 42 27 15 57.8

51 30 14 9 7 37 24 13 56.7

50 30 14 8 8 35 25 10 55.6

50 31 13 11 7 40 33 7 53.8

46 30 13 7 10 36 32 4 51.1

46 30 12 10 8 42 33 9 51.1

45 30 13 6 11 34 27 7 50

44 30 12 8 10 38 37 1 48.9

40 30 10 10 10 33 31 2 44.4

39 31 9 12 10 24 25 -1 41.9

39 30 8 15 7 36 35 1 43.3

38 30 10 8 12 25 32 -7 42.2

35 30 10 8 12 31 40 -9 42.2

35 30 9 8 13 22 33 -11 38.9

34 30 8 10 12 30 34 -4 37.8

31 30 7 10 13 22 36 -14 34.4

29 30 5 14 11 19 26 -7 32.2

28 30 7 7 16 30 41 -11 31.1

20 30 3 11 16 18 35 -17 22.2

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

atlético-mG

Flamengo

Fortaleza

Palmeiras

Bragantino

Corinthians

Internacional

Fluminense

Cuiabá

athletico-PR

atlético-GO

são Paulo

américa-mG

Ceará

santos

Bahia

Juventude

sport

Grêmio

Chapecoense

série a
TIMES P J V E D GP GC SG AP%

56 26 17 5 4 42 19 23 71.8

46 24 14 4 6 46 21 25 63.9

45 27 13 6 8 35 30 5 55.6

43 26 13 4 9 38 32 6 55.1

42 26 10 12 4 42 31 11 53.8

40 27 10 10 7 28 24 4 49.4

39 26 10 9 7 34 27 7 50

36 26 9 9 8 25 27 -2 46.2

35 27 7 14 6 26 26 0 43.2

34 26 10 4 12 32 33 -1 43.6

34 26 8 10 8 22 24 -2 43.6

34 27 7 13 7 22 26 -4 42

32 27 7 11 9 25 29 -4 39.5

31 25 6 13 6 24 27 -3 41.3

29 26 6 11 9 23 32 -9 37.2

28 26 7 7 12 28 38 -10 35.9

28 27 6 10 11 27 36 -9 34.6

27 27 6 9 12 14 22 -8 33.3

26 25 7 5 13 23 30 -7 34.7

13 27 1 10 16 24 46 -22 16

APARECIDENSE

O dia 16 de outubro de
2021 foi uma data histórica
que será marcada por anos
para o torcedor da Apareci-
dense. Um ano após bater na
trave em relação ao acesso, a
Cidinha finalmente alcançou
a Série C após eliminar o
Uberlândia (primeira parti-
da vencendo por 1 a 0 e a se-
gunda empatando em 1 a 1).

O acesso também ficará
marcado para Gabriel Rodri-
gues, criado em Aparecida de
Goiânia e que comentou a
sensação de fazer parte da
história da Aparecidense.

“Eu fico muito feliz, igual
eu falei antes em uma entre-
vista que eu dei. Sou do Ga-
ravelo, sou de Aparecida, en-
tão para mim é muito gratifi-
cante e sinto como se eu ti-
vesse subido minha família”,
ressaltou o lateral-esquerdo.

Após um começo difícil e
pegado para ambos os lados, o
lateral-esquerdo admitiu a an-
siedade de marcar o primeiro
gol logo para tirar aquele peso
das costas. A Aparecidense que
buscou mais o gol em ambos os
tempos, conseguiu fazer no fi-
nal e enfim concretizar o aces-
so que proporcionou uma feli-
cidade para todos que traba-
lham no clube.

“No primeiro jogo tivemos
oportunidade de fazer mais
gols e não conseguimos con-
cluir. Viemos para o segundo
jogo querendo começar os
primeiros minutos ali em
cima para eles não gostarem
do jogo, mas com certeza a
gente fica ansioso, ficamos
na expectativa de subir não só
por nós, mas pelos nossos fa-

miliares de todo mundo, pelos
funcionários que fazem um
trabalho espetacular aqui”,
disse Rodrigues.

Atualmente, Gabriel Ro-
drigues está emprestado à
Aparecidense até o final da
temporada. O jogador que per-
tence ao Goiás e tem contrato
até 2022, agradeceu o clube
que o revelou, mas demons-
trou querer permanecer na Ci-
dinha no próximo ano, para
seguir fazendo história.

“Um lugar que me fez sen-
tir feliz. Agradeço ao Goiás
pela minha formação, por toda
oportunidade que me deram e
a educação que eu tenho hoje
foi forjada deles, mas é um lu-
gar que me pôs na vitrine (a
Aparecidense). Então, agrade-
ço muito a Aparecidense, é
um time que sempre vou tor-

cer, que terei aquele carinho e
pretendo ficar mais aqui sim,
fazer mais história e conseguir
subir para a Série B ano que
vem, se Deus quiser”, pon-
tuou o jogador.

Semifinais definidas
A CBF (Confederação Brasi-

leira de Futebol) publicou nes-
ta segunda-feira a tabela deta-
lhada das semifinais da Série D.
Com isso, a Aparecidense de-
cide fora sua vaga na grande
decisão diante do ABC.

O primeiro jogo acontece já
neste sábado (23), às 16 horas,
no estádio Aníbal Batista de To-
ledo, em Aparecida de Goiânia.
O segundo jogo, uma semana
depois, no dia 30, às 16 horas,
no estádio do Frasqueirão, em
Natal. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Lateral-esquerdo tem contrato com o Goiás até o final de 2022 

Heber Gomes

Rodrigues reitera desejo de
permanecer para a disputa da Série C

Data: 18 de outubro de 2021. Horário: 20h. Local: Estádio oné-
sio brasileiro alvarenga, em goiânia (go). Cartão vermelho: Mart-
hã (38’/1T) - CRb. Árbitro: Diego Pombo Lopez (ba). Assistentes:
Edevan de oliveira Pereira (ba) e Jucimar dos Santos Dias (ba).
VAR: Marco aurélio augusto Fazekas Ferreira (Mg)

t
TéCNiCa

Vila Nova: georgemy; Moacir
(Tiago Real), Rafael Donato, Re-
nato e Willian Formiga (bruno
Collaço); Pedro bambu, Dudu e
arthur Rezende (Pedro Júnior);
Kelvin (Diego Tavares), Clayton
(Rafael Silva) e alesson.
Técnico: Higo Magalhães

CRB: Diogo Silva; Reginaldo,
gum, Caetano e guilherme
Romão; Marthã, Wesley ( Jean
Patrick) e Diego Torres (Clau-
dinei); Pablo Dyego (Roberto),
Nicolas Careca ( Júnior bran-
dão) e Jajá (Celsinho).
Técnico: alan aal

0 x 0Vila Nova CRB

FICHA
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Alzenar Abreu

Escolas do Estado se pre-
param para as mudanças na
nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que o
Ministério da Educação (MEC)
implementará, já no ano que
vem, que proporcionarão
uma revolução no Ensino Mé-
dio no País. Alunos que se
considerarem mais identifi-
cados com as áreas de huma-
nas terão aulas, separada-
mente, dos que gostam mais
de exatas como matemática e
física, por exemplo.

A intenção é formar jovens
que terão maior bagagem pro-
fissional, altas performances e
melhor preparados para o
mercado com perfil mais pro-
fissionalizante. Essa modali-
dade de ensino já é aplicada
há anos nos Estados Unidos.

Para o diretor de uma es-
cola particular em Goiânia,
Thiago Oliveira, a nova forma
de ensino, proposta deste 2017,
deixará o aluno brasileiro me-
lhor preparado para o mer-
cado. “Não que o antigo mo-
delo de aulas deixará de exis-
tir onde todas as disciplinas
serão ensinadas como hoje;
juntas, em sala de aula, com
todos os alunos. Só que o con-
teúdo não será tão aprofun-
dado. O ensino, mais genera-
lista, vai suprir o que é indis-
pensável para que o estudan-
te possa valer-se dele, no fu-
turo, na prática”, explica.

A nova modalidade 
na prática

A essência da mudança será
o protagonismo do aluno que
ingressará no Ensino Médio.
Ele terá de definir quais disci-
plinas gosta mais como artes,
história, geografia (ou seja; na
área de humanas) ou, se iden-
tifica melhor com matemática,
física ou química (exatas), por
exemplo. Tecnicamente, elas
serão definidas no texto da Lei
como ‘itinerários formativos’.

A principal mudança é que
os alunos vão ter de cumprir
os chamados itinerários for-
mativos, que podem come-
çar a ser ofertados ainda em
2022, mas só serão obrigató-
rios a partir de 2023.

As aulas serão divididas
em dois turnos: todos juntos,
pela manhã, ou à tarde, que

devem assistir aos conteúdos
de todas as disciplinas. E, ou-
tro turno, onde o grupo (das
exatas, terá aulas mais apro-
fundadas) em sala separada
do grupo de humanas; que
também mergulhará melhor
no conhecimento específico.

Para a estudante Taene Lia,
de 14 anos, que cursa o 9º ano
– prestes a entrar na nova pro-
posta de ensino - a novidade,

certamente, terá uma adapta-
ção desafiadora. “Vai ser exce-
lente, porque quero fazer me-
dicina veterinária. Vou estudar
o que realmente gosto. Estou
muito animada”, diz.

O jovem poderá mudar de
itinerário ao longo dos três
anos do Ensino Médio caso
haja vagas disponíveis. Com a
proposta, o tempo mínimo do
estudante na escola de 800 ho-

ras subirá para 1.000 horas
anuais (a partir de 2022).

Viver o que se estuda
Para atender a modalida-

de, escolas públicas e priva-
das terão de investir em la-
boratórios, métodos de aula
mais ativas, com equipamen-
tos que ofereçam o que o alu-
no vivenciara na profissão
que está pré-definida.

Aulas de educação física
(que devem contemplar es-
paços aptos ao desporto), te-
rão de ser ampliadas na ofer-
ta de modalidades com a es-
trutura própria para cada
uma delas. Conforme as con-
dições de cada instituição. Os
espaços e os profissionais de
ensino terão de ser prepara-
dos para formar atletas. Caso
seja essa a opção do aluno.

Projeto de Vida
Caso o aluno se sinta, ain-

da, indeciso em que grupo
deve se enquadrar a discipli-
na obrigatória “Projeto de
Vida” será oferecida obriga-
toriamente. Nelas, os jovens
terão conteúdos exclusivos
como aulas sobre carreiras
profissionais e empreende-
dorismo. Para lançar maior
luz no destino a seguir.

A medida exigirá acompa-
nhamento psicopedagógico
mais próximo daqueles que
precisam definir em qual área
vão se encaixar. “Não raro
temos alunos que gostam do
curso de direito e de medici-
na, também”. “Nesse mo-
mento, o professor terá papel
fundamental nesse processo
de escolha”, diz Thiago.

Preparação dos
professores

Para atuar com a nova lei,
professores estão há um ano e
meio realizando cursos de ca-
pacitação oferecidos pelo go-
verno. Esses profissionais te-
rão de mudar o estilo de aula.
Que tende a ser mais curta,
com menos repetição e com
exposições mais enxutas.

“Dos alunos será cobrado
menos passividade. Dos pro-
fessores, a busca para o estí-
mulo à curiosidade e à inves-
tigação”, explica o coordenar
e professor de biologia, Flávio
César Borges. Além disso, os
estudantes de ensino médio
terão que dedicar mais horas
ao ensino escolar: as quatro
horas atuais passam para no
mínimo cinco.

“Qual o sentido de um jo-
vem que deseja formar-se em
engenharia nuclear, estudar,
por exemplo, grupos de clas-
sificação botânica, ou decorar
a anatomia de uma esponja
marinha?”, brinca Flávio Cé-
sar. (Especial para O Hoje)

Reformas estruturais, como divisão de turmas entre alunos por habilidades será a grande novidade

“Dos alunos será cobrado menos passividade. Dos professores, o estímulo à curiosidade e à investigação”, explica o coordenar e professor, Flávio César

Novo Ensino Médio terá
mudanças desafiadoras para 2022
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saIBa maIs sOBRE as mudanças

2 A grade curricular das escolas
públicas e privadas de ensino mé-
dio não terão mais o formato uti-
lizado até então
2 Disciplinas viram áreas do co-
nhecimento
2 Antes, as disciplinas que eram
individuais, agora terão conteúdos
divididos em áreas do conheci-
mento de maneira similar à que
acontece no Enem
2 Elas serão: Linguagens e suas
tecnologias; Matemática e suas
tecnologias; Ciências da natureza e
suas tecnologias e Ciências huma-
nas e sociais aplicadas
2 Estas divisões vão abranger
Língua Portuguesa, Arte, Educação
Física, Língua Inglesa, Matemática,
Biologia, Física, Química, Filosofia,
Geografia, História e Sociologia
2 Ou seja, nenhuma disciplina
será excluída do currículo atual,

elas somente serão trabalhadas
de maneira diferente do que era
feito até então
2 No entanto, das disciplinas
atuais, somente Língua Portugue-
sa e Matemática vão ser obrigató-
rias nos três anos de ensino médio.
2 O objetivo da nova organização
curricular é integrar esses con-
teúdos e fortalecer as relações en-
tre elas para melhor o entendi-
mento da matéria e aplicação na
vida real
2 Como exemplo, a escola pode
oferecer um itinerário de comuni-
cação, no campo de linguagens e
suas tecnologias, e outro de meio
ambiente e sociedade em ciên-
cias da natureza
2 O aluno poderá iniciar o itine-
rário escolhido no 1º ano caso es-
teja disponível em sua escola. Mas
a instituição tem até 2023 para

disponibilizar os itinerários.
2 Vale ressaltar que as redes
públicas e particulares terão
autonomia para definir quantos
e quais itinerários formativos
irão ofertar
2 Uma rede pode decidir ofer-
tar apenas dois itinerários, en-
quanto outra pode oferecer 15,
por exemplo
2 No ensino público é garantido
que o aluno terá vaga assegurada
no itinerário que escolher, espe-
cialmente na formação profissio-
nalizante, já que o número de va-
gas será limitado em cada oferta
disponibilizada
2 Ao final do ensino médio, ele
receberá o certificado de conclu-
são e certificado do curso técnico
escolhido

Fonte: Ministério da Educação

Para a estudante Taene Lia, a novidade certamente terá uma adaptação desafiadora

CIDADES n 9



10 n CIDADES
ohoje.com

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2021

Yago Sales

Nos últimos seis anos toneladas de restos de constru-
ções foram lançadas dentro de um trecho do Rio Meia Pon-
te em uma propriedade no Jardim Califórnia, região Les-
te de Goiânia, conforme flagrado pela reportagem do jor-
nal O Hoje na edição de ontem. 

A reportagem fazia uma inspeção para averiguar as ma-
tas ciliares quando encontrou, por acaso, uma quantida-
de imensurável de entulho que já havia adentrado dez me-
tros do rio. Além do problema, a reportagem soube, por
meio de imagens de satélites, que a área sofre com a der-
rubada de matas ciliares, assoreamento e drenagem. O cri-
me ambiental chamou a atenção do titular da Delegacia Es-
tadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente
(DEMA), Luziano Severiano, e determinou que policiais fos-
sem ao local. 

O despejo ilegal de restos de construções é feito por
caminhões e contêiners desde 2015 em uma proprieda-
de dentro de uma área de proteção ambiental. Além de
imagens de satélite, a reportagem, que percorreu a re-
gião no meio da mata, fotografou o crime. Segundo mo-
radores da região, o dono do local tem fama de ameaçar
qualquer pessoa que tentar espiar a propriedade e tenha
sido esse fator que a situação do despejo não tenha che-
gado às autoridades.

Como constatado, a via que dá acesso à propriedade está
bloqueada por manilhas, o que dificulta o trânsito e, por
isso, evita a fiscalização. O Rio Meia Ponte é a principal Ba-
cia Hidrográfica de Goiânia e tem chamado atenção para
a quantidade de crimes ambientais em seu curso: despe-
jo de esgoto, desmatamento das matas ciliares e constru-
ções irregulares são alguns deles. 

O engenheiro florestal Rodrigo Carlos se preocupa com
os impactos. “Quando deparamos com uma situação de des-
cartes irregulares em leitos de rios, principalmente em um
Rio tão importante como o Meia Ponte, um dos rios mais
importante do Estado, ficamos preocupados com o impacto
que isto pode causar para a biodiversidade e principal-
mente para a cidade de Goiânia”. Para ele,  apesar dos es-
forços de diversas entidades para recuperação e despo-
luição do Rio, como os Guardiões do Meia Ponte, é im-
prescindível uma cobrança por planejamento e execução
de ações pelos órgãos de fiscalização e controle da capital.
“Além disso, torna-se necessário, também, implementação
e reforço das políticas públicas que minimizem essa pro-
blemática.”

Ainda conforme ele, ações são de “extrema urgência”,
para que não ocorram maiores danos durante o curso do
rio. “Isso se faz urgente para que num futuro próximo não
se intensifique problemas de abastecimento público e que
prevaleça também o múltiplo uso da água a fim de não pa-
ralisar o desenvolvimento dessa região importante do nos-
so Estado”, destaca. 

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad),
soube do caso e promete enviar técnicos para averiguar
a situação. Segundo a pasta, existe, desde 2019, um plano
de ações para preservar e restaurar a Bacia do Meia Pon-
te e evitar o desabastecimento de Goiânia e parte da região
Metropolitana. E isso incluiria, segundo nota enviada à re-
portagem, medidas de enfrentamento às irregularidades
ambientais, como instalação de empreendimentos sem a
devida licença, desmatamento criminoso e descarte irre-
gular de resíduos sólidos.

Assim, segue a nota da Semad, é fundamental a parti-
cipação da população no relato dessas irregularidades e
formalização de denúncias para que os agentes verifiquem
no local a existência de algum tipo de empreendimento ou
atividade poluidora ou degradante ao longo do rio. 

Na nota, a pasta adianta que, com os relatos da equipe
de reportagem do Jornal O Hoje, “a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enca-
minhará equipes até o local para que, confirmada a ma-
terialidade dos fatos, dê andamento à apuração e possível
responsabilização dos envolvidos”. Conforme a Secretaria,
além das ações punitivas, “que seja cessada imediatamente
as ações que colocam em risco a vida do Rio Meia Ponte''.
(Especial para O Hoje)

Em seis anos, toneladas de entulho foram lançados dentro do rio

A Operação Moiras, do Mi-
nistério Público de Goiás (MP),
cumpriu ontem (18) seis man-
dados de busca e apreensão e
dois de prisão temporária nos
municípios de Formosa, Goiâ-
nia e Brasília. O ex-secretário
de saúde de Formosa foi um
dos alvos da operação. A in-
vestigação apura fraude de R$
3,5 milhões relacionadas à
aquisição de medicamentos e
produtos odontológicos.

Algumas ações foram de-
cretadas contra a empresa Pró
Saúde distribuidora de medi-
camentos Eireli-Me, com sede
em Brasília (DF), pelo juiz
Eduardo Ricco, da 3ª Vara Cri-
minal. Também contra a em-
presa de contabilidade JBV as-
sessoria e contabilidade públi-
ca governamental Eireli-Me,
situada em Goiânia e com es-
critório em Formosa, e que
prestou serviços de contabili-
dade para o município no pe-

ríodo da investigação.
De acordo com o MP, o em-

presário Francisco Carlos Soa-
res de Souza é proprietário da
empresa Pró Saúde. O ex-se-
cretário de saúde Tibério Fá-
bio Soares de Freitas e sua es-
posa, a ex-chefe do almoxari-
fado da Secretaria de Saúde
Verônica da Silva Soares tam-
bém alvos da operação. Fran-
cisco e Tibério foram presos
temporariamente.

Esquema
As investigações apontam

que o esquema funcionou en-
tre 2017 e 2019. A ação con-
sistia na emissão, pela em-
presa Pró Saúde, de notas fis-
cais em nome do Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Formosa
que eram pagas em duplici-
dade pelos cofres públicos
com o envolvimento dos in-
vestigados Tibério Soares e
Verônica Soares. A reporta-

gem não conseguiu localizar
a defesa dos acusados.

Também foram identifica-
dos pagamentos de notas fiscais
referentes a supostos forneci-
mentos de medicamentos sem
devido processo de pagamento,
e em uma ordem de privilégio
determinada pelo então secre-
tário de saúde que favorecia as
empresas por ele escolhidas,
dentre estas a Pró Saúde, em de-
trimento das demais.

Ainda de acordo com a in-
vestigação, a conciliação ban-
cária e contábil, assim como o
maquiamento das contas irre-
gulares e das informações en-
caminhadas ao Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM-
GO) via sistema eletrônico,
ocultando as ilegalidades se
dava com a supervisão, orien-
tação e apoio da empresa de
contabilidade JBV, contratada
sem licitação. (Daniell Alves,
Especial para O Hoje)

Fraude na Saúde de Formosa
causa prejuízo de R$ 3,5 milhões

Semad e Polícia
Civil apuram
despejo de
entulho no 
Meia Ponte

tRÁPIDAS

Prescrições de penas não impedem
ressarcimento aos cofres públicos

A Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que é possí-
vel o prosseguimento da ação civil pública por
ato de improbidade administrativa para plei-
tear o ressarcimento do dano ao erário, ainda
que sejam declaradas prescritas as demais
sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/1992.
Com a definição da tese – que consolida posi-
ção pacífica entre os colegiados do STJ –, poderão
voltar a tramitar os processos em que perma-
necia em aberto a discussão quanto à necessi-
dade do ajuizamento de ação autônoma para
fins de ressarcimento aos cofres públicos. Re-
latora dos recursos, a ministra Assusete Ma-
galhães explicou que, de acordo com o artigo
5º da Lei 8.429/1992, ocorrendo lesão ao patri-
mônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiros, deverá ha-
ver o ressarcimento integral do dano. Essa res-

tituição, segundo a magistrada, é ressaltada nos
incisos I, II e III do artigo 12 da lei, de forma que
o ressarcimento integral do dano sempre será
imposto em conjunto com alguma das demais
sanções previstas para os atos ímprobos. Como
consequência, a relatora destacou que é lícito
ao autor da ação cumular o pedido de res-
sarcimento dos danos causados ao erário –
que é imprescritível, de acordo com enten-
dimento do Supremo Tribunal Federal (STF)
– com o de aplicação das demais sanções pre-
vistas no artigo 12 da Lei de Improbidade.
Com base nessas premissas, Assusete Maga-
lhães apontou que o STJ firmou jurispru-
dência no sentido de que a declaração de pres-
crição das sanções aplicáveis aos atos de im-
probidade administrativa não impede o pros-
seguimento da demanda no tocante ao plei-
to de ressarcimento ao erário.

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

Jurídica

A Segunda Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
rejeitou o exame do recur-
so da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia contra
a condenação ao ressarci-
mento dos valores gastos
por uma técnica de enfer-

magem com calçados bran-
cos, cujo uso era exigido na
sala de cirurgia. A norma
coletiva previa o forneci-
mento obrigatório de uni-
formes e de calçados, e a
instituição não comprovou
ter cumprido a obrigação.

Sapato branco

Alteração de custas do TJGO

Foi sancionada a  Lei
Estadual nº 21.113 (origi-
nalmente projeto de lei nº
6025/21), encaminhado
pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJ-GO),
que revoga o artigo 38-B
da Lei Estadual nº 14.376,
de 27 de dezembro de
2002, que trata do Regi-

mento de Custas e Emolu-
mentos da Justiça do Es-
tado de Goiás. A justifica-
tiva da nova redação da
lei destaca que a revoga-
ção tem como finalidade a
realização de estudos e
posterior elaboração de
eventuais minutas ou re-
comendações necessárias.

2 Informativo 711, STJ –
Adotando-se a teoria objetivo-
formal, o rompimento de ca-
deado e destruição de fecha-
dura da porta da casa da vítima,
com o intuito de, mediante uso
de arma de foto, efetuar sub-
tração patrimonial da residên-
cia, configuram meros atos pre-
paratórios que impedem a con-
denação por tentativa de roubo
circunstanciado.

Será hoje o evento de lan-
çamento da Chapa 5 na OAB
de Anápolis. O evento conta-
rá com o candidato a presi-
dência da OAB/GO, Pedro
Paulo Medeiros, e o candida-
to à Presidência da OAB/Aná-
polis Samuel Santos. “Essa
disposição em tem um olhar
diferenciado para as subse-
ções e suas necessidades foi
o que me motivou a apoiar
Pedro Paulo que tem clara
percepção e disposição de
trabalhar por todos nós”,
pontua Samuel Santos.

Candidato Pedro
Paulo prestigia
lançamento da
chapa 5 em Anápolis

Pode ser votada hoje proposta
que altera composição do CNMP

A Câmara dos Deputa-
dos pode votar hoje (19) a
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 5/21,
que altera a composição
do Conselho Nacional do
Ministério Público
(CNMP).  Os parlamenta-
res já concluíram a fase de
discussão do parecer do
relator da PEC, deputado
Paulo Magalhães (PSD-
BA).  Segundo o texto, o
CNMP terá 17 integrantes
(ante os atuais 14), sendo 5
indicados ou eleitos pelo
Poder Legislativo (hoje são

2). O mandato dos inte-
grantes continuará a ser
de dois anos, permitida
uma recondução, e cada
indicado precisará passar
por sabatina no Senado.
Entre outros pontos, o tex-
to do relator também exi-
ge que o Ministério Públi-
co crie, em 120 dias, um
código de ética que vise
combater abusos e desvios
de seus integrantes. Se
esse prazo não for cum-
prido, caberá ao Congres-
so elaborar o código por
meio de uma lei ordinária. 

Jota Eurípedes



Mesmo com a chegada
de uma massa de ar polar
no Brasil, em Goiás, as tem-
peraturas não deverão bai-
xar, significativamente. É
o que aponta o Centro de In-
formações Meteorológicas
e Hidrológicas de Goiás (Ci-
mehgo que prevê ainda a al-
ternância de temperatura.
Isto é, umidade combinanda
com calor, o que gerará
áreas de instabilidade e po-
derá resultar em novas pan-
cadas de chuva.

Apesar das chuvas, o ge-
rente do Cihmego, André Amo-
rim, explica que não haverá
queda significativa na tempe-
ratura no Estado. “Aqui em
Goiás as temperaturas estarão
mais amenas, mas não chega-
rá a uma queda tão expressiva.
A massa de ar polar atingirá
mais o Sul do País. Aqui no Es-
tado não teremos ocorrência
de frio, propriamente. O clima
pode ficar abafado, e com isso,
volta a chover novamente.
Além disso, o final de semana
prevê a chegada de outra fren-
te fria, mas com a alternância,
não teremos chuva em todos os
locais”, afirmou André.

“Mesmo que as pessoas
estejam esperando uma
grande chuva, esta não virá
tão intensa como já veio. As
chuvas ainda são irregulares.
Por exemplo, choveu muito
em Goiânia, mas em outros

locais não choveu tanto. Den-
tro da própria Capital, para
se ter uma ideia, no final de
semana houve áreas em que
choveu 30 milímetros e ou-
tras, entre 9 e 20 milíme-
tros”, afirmou o gerente do
Cihmego. Segundo ele, o mes-
mo aconteceu com outras re-
giões do Estado. “Mineiros
registrou 12.6 milímetros de
chuva, enquanto Morrinhos
registrou 31. Isso exemplifi-
ca a irregularidade de chuva
neste período”, destaca.

Corredor de umidade
No último final de semana,

o avanço de uma frente fria
pelo Brasil propiciou a for-
mação de um corredor de
umidade sobre o Estado. Com
isso, tivemos a possibilidade
de pancadas de chuvas isola-

das localmente fortes que pu-
deram vir acompanhadas de
rajadas de vento, raios e even-
tualmente, granizo.

Segundo o Cihmego, hoje o
dia será de sol a parcialmen-
te nublado. A combinação ca-
lor e umidade,  irá propiciar
a formação de áreas de ins-
tabilidade e pancadas de chu-
vas isoladas que poderão vir
com rajadas de vento e raios.
A Capital também poderá va-
riar de sol a parcialmente
nublado, com temperatura
máxima que pode chegar aos
31ºC, com uma umidade re-
lativa do ar entre 45% a 90%.
Hoje, haverá, a possibilidade
de pancadas de chuvas isola-
das, com o sol nascendo às
05h46 e se pondo às 18h17.
(Maiara Dal Bosco, especial
para O Hoje)

Próximos dias terão temperaturas
amenas e chuvas irregulares

CLIMA

Maiara Dal Bosco

Goiás terá cautela para es-
tabelecer o fim da obrigato-
riedade do uso de máscaras
no Estado. Foi o que afirmou
o governador Ronaldo Caiado,
na manhã de ontem (18). Com
meta de vacinar 70% da po-
pulação para desobrigar o
uso de máscara, o Estado va-
cinou apenas 41,69% com
duas doses ou dose única.  O
uso de máscara é obrigatório
desde abril de 2020, quando a
medida foi normatizada em
decreto estadual. 

De acordo com o governa-
dor, a retirada da obrigatorie-
dade depende da cobertura
vacinal da população. “Estamos
com uma meta  [de cobertura
vacinal] de 70%. Todo esse tra-
balho está sendo feito pela nos-
sa área da Saúde e seguimos
dentro de um protocolo. Nós
não temos pressa para dizer
que somos o primeiro, o se-
gundo, ou o terceiro lugar [a
desobrigar o uso de másca-
ras]”, afirmou Caiado.

Dados da Secretaria Esta-
dual de Saúde de Goiás (SES-GO)
referentes à vacinação dão con-
ta de que os 3.004.445 milhões
de goianos totalmente imuni-
zados com duas doses ou vaci-
na em dose única contra a Co-
vid-19 equivalem a 41,69% da

população. O que representa
59,56% da meta de 70% da po-
pulação vacinada, estimada
pelo governo do Estado para de-
sobrigar o uso de máscara. “Nin-
guém está disputando ‘pole po-
sition’ nesse assunto. Estamos
disputando segurança para a
população. No momento em
que tivermos esse nível de se-
gurança, as medidas serão to-
madas”, reforçou Caiado.

Na Capital, onde o uso de
máscaras é obrigatório desde
junho de 2020, o superinten-
dente em Vigilância em Saúde
Yves Mauro Ternes declarou,
também neste mês que, para
que fosse discutida a desobri-
gação do uso, a cobertura va-
cinal em Goiânia precisaria
chegar, ao menos, também a
70%. De acordo com a Secre-

taria Municipal de Saúde
(SMS) de Goiânia, estão total-
mente imunizados na Capital
contra a Covid-19, com duas
doses de vacina, ou com o
imunizante em dose única,
655.930 goianienses. O que
equivale a 56,10% da popula-
ção acima de 18 anos.

Brasil
Em outros Estados, há go-

vernadores que têm defendi-
do a desobrigação do uso de
máscaras. Mato Grosso do
Sul, por exemplo, estuda li-
berar o uso delas nas próxi-
mas semanas. Já em Minas
Gerais, a expectativa é que,
devido à melhora dos índices
da pandemia no Estado, a de-
sobrigação do uso de másca-
ra em locais abertos poderá

ocorrer em dois meses.
Em nível municipal, levan-

tamento realizado pela Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM) sobre a Covid-19,
apontou que, mesmo com a
vacinação, mais da metade dos
gestores municipais preten-
dem manter o uso obrigatório
de máscaras. Segundo a 27ª
pesquisa realizada pela CNM
entre os dias 27 e 30 de setem-
bro com 2.165 prefeituras, mes-
mo com toda a população va-
cinada, 1.348 (62,3%) gestores
municipais pretendem man-
ter o uso obrigatório de más-
caras e apenas 69 (3,2%) dos
municípios devem flexibilizar
o equipamento de proteção in-
dividual. Outros 708 (32,7%)
ainda decidiram sobre a ma-
nutenção da obrigatoriedade.

O último levantamento se-
manal da entidade mostra
que, atualmente, o uso de
máscaras é obrigatório em lu-
gares coletivos de 2.097
(96,9%) municípios e em 2.080
(96,1%) nos ambientes públi-
cos. Quase 100% dos 2.108
gestores afirmam manter co-
municados a respeito da ne-
cessidade da importância do
equipamento. O que repre-
senta 97,4% dos municípios
que responderam a pesquisa.

Sobre punições pelo des-
cumprimento da obrigatorie-
dade, 826 (38,2%) das prefei-
turas respondentes afirmam
ter instituído penalidades e
,1.290 (59,6%), não instituíram
infrações para o não uso de
máscaras nos locais obrigató-
rios. (Especial para O Hoje)

A meta é vacinar
70% da população
para desobrigar
uso de máscara,
Goiás vacinou
apenas 41,69%

Enquanto outros estados estudam desobrigar o uso de máscaras, governador de Goiás afirmou não ter pressa

Uso obrigatório de
máscaras está longe do fim
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Apesar das chuvas, não haverá queda significativa na temperatura

Arquivo / O Hoje
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A China testou um
veículo espacial em ju-
lho, não um míssil hi-
persônico com capaci-
dades nucleares como
relatado pelo Financial
Times, disse o Ministé-
rio das Relações Exte-
riores chinês nesta se-
gunda-feira (18).

Citando cinco pessoas
familiarizadas com o as-
sunto, o Financial Times
afirmou no sábado (16)
que a China testou um
míssil hipersônico com
capacidade nuclear que
voou para o espaço, an-
dando ao redor do globo
antes de cair em dire-
ção ao seu alvo e não
atingi-lo. O jornal disse

que o fato "pegou a inte-
ligência dos Estados Uni-
dos (EUA) de surpresa".

"Não foi um míssil, foi
um veículo espacial", dis-
se o porta-voz do ministé-
rio, Zhao Lijian, sobre a
reportagem, acrescentan-
do ter sido um "teste de ro-
tina" com o propósito de
testar tecnologia para reu-
sar o veículo.

A importância de um
teste de reúso é que ele
pode "fornecer um método
barato e conveniente para
humanos viajarem pacifi-
camente de e para o espa-
ço", disse Zhao, acrescen-
tando que muitas empre-
sas realizaram testes si-
milares. (ABr)

China desmente teste
de míssil hipersônico

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) informou nesta
segunda-feira (18) que foram
detectados três novos casos de
ebola na República Democrá-
tica Oriental do Congo. Já são
cinco os casos identificados
em apenas dez dias.

Para as autoridades de saú-
de, o surto está relacionado ao
de 2018-20, que matou mais
de 2.200 pessoas e infectou
mais de 3 mil.

Os casos mais recentes fo-
ram detectados no distrito
sanitário de Butsili, perto da
cidade de Beni, onde ocorreu
o último surto, informou a
OMS em nota.

Do cinco casos confirma-
dos até agora, três pessoas
morreram. De acordo com a
OMS, após grandes surtos po-
dem ocorrer outros, causados   
por infecções latentes que

permanecem no sêmen dos
sobreviventes. 

Em fevereiro deste ano,
foi detectado um aumento
de casos, controlado em
maio. Nesse período, seis pes-

soas morreram.
No país, as vacinas têm

mostrado impacto significativo
no controle do ebola. Na se-
mana passada, os médicos co-
meçaram a vacinar os contatos

das pessoas que estavam in-
fectadas, usando um imuni-
zante da Merck, uma das duas
vacinas contra disponíveis con-
tra o ebola. A outra é fabricada
pela Johnson & Johnson. (ABr)

Segundo a
Organização
Mundial de Saúde
(OMS), cinco
casos foram
diagnosticados
em dez dias

Novos casos de ebola 
são detectados no Congo

O general Colin Powell ,
primeiro secretário de Estado
afro-americano dos Estados
Unidos (EUA), morreu hoje
(18), aos 84 anos, vítima de
complicações da covid-19, in-
formou a família em sua pá-
gina no Facebook.

"Ele estava totalmente va-
cinado. Queremos agrade-
cer à equipe médica do Wal-

ter Reed National Medical
Center pelo tratamento cui-
dadoso. Perdemos um notá-
vel e amoroso marido, pai,
avô e um grande america-
no", disse a família de Powell
no comunicado.

Como general quatro es-
trelas do Exército, ele foi che-
fe do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas no go-

verno do presidente George
H.W. Bush durante a Guerra
do Golfo de 1991, quando as
forças lideradas pelos EUA
expulsaram as tropas ira-
quianas do vizinho Kuwait.

Powell, que era um repu-
blicano moderado e pragmáti-
co, atuou mais tarde como se-
cretário de Estado do presi-
dente George W. Bush. (ABr)

Morre, aos 84 anos, o
general Colin Powell

Mesmo totalmente vacinado, Colin foi vítima de complicações da covid-19

A média das reservas de
gás na Europa era de 90% an-
tes da pandemia de covid-
19. Os dados oficiais de outu-
bro reduzem essa capacidade
para 75% . A Rússia, principal
fornecedora de gás dos países
europeus, está também a dis-
ponibilizando a produção
para a Ásia.

A Europa poderá enfrentar
escassez energética quando o
consumo aumentar durante
o inverno. O preço do gás já re-
gistra uma subida, em média,
de 350% na fatura da energia

dos europeus.
O abandono do uso do car-

vão diante das exigências am-
bientais fez com que os países
recorram ao gás para suprir as
necessidades energéticas. To-
dos querem gás agora, desde
os consumidores domésticos
às atividades industriais.

As empresas de distribui-
ção de energia multiplicam
esforços procurando recursos
de gás para enfrentar as ne-
cessidades.

A Europa importa cerca de
90% do gás da Rússia. O se-

gundo gasoduto que ligará esse
centro distribuidor à Alema-
nha, contornando a Ucrânia,
ainda não está concluído.

Entre a diversidade na ge-
ração de eletricidade com
carvão, capacidade hídrica
e nuclear e uma proporção
significativa de energia pro-
veniente de fontes renová-
veis, como eólica e solar, o
gás desempenha papel fun-
damental em alguns dos
maiores mercados de energia
do continente.

A empresa russa Gazo-

prom, que tem mantido esse
fornecimento, trabalha no má-
ximo há dez anos e não tem,
aparentemente, margem para
aumentar a produção.

Na equação, entra outro gran-
de consumidor de gás, a Ásia.

O inverno está chegando ao
hemisfério norte, por isso, se
"um inverno frio na Europa
combinar com outro na Ásia,
as reservas europeias serão es-
vaziadas. Então, não haverá
gás disponível para atender às
necessidades, a não ser que a
Rússia adicione mais capaci-

dade na produção" afirma o
analista de energia John
Kemp, citado na publicação es-
panhola La Vanguardia.

Kemp adverte ainda que
"as reservas podem se esgo-
tar na primavera, portanto
os cortes de oferta serão ine-
vitáveis".

À mesa, está a compra con-
junta de gás natural liquefeito
(GNL) pelos países europeus,
mas os governos ainda não en-
contraram solução para o ar-
mazenamento e quem distri-
bui para quem.(ABr)

Reservas de gás são as mais baixas da década

Em fevereiro foi

detectado um

aumento de casos,

controlado em maio

EUROPA

VEÍCULO ESPACIAL
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Lanna Oliveira

O Brasil é conhecido por proporcionar destinos
de tirar o fôlego. Com paisagens que vão de mon-
tanhas às praias, as cachoeiras são um dos atrati-
vos mais procurados. A cidade de Bonito (MS), tem
atraído cada vez mais turistas que estão à procu-
ra de águas doces para relaxar. Ela oferece aque-
le ar pacato e acolhedor característico das cidades
do interior e mais, o ecoturismo do lugar é de im-
pressionar. Para agregar o roteiro já amado pelos
brasileiros, a cidade recebeu em outubro o Museu
Subaquático de Bonito.

Já existente em destinos como Cancún, Chipre
e Cannes, o Brasil ganha um inédito museu debaixo
d’água. Localizado em Bonito, capital brasileira do
ecoturismo no Mato Grosso do Sul, o museu foi
aberto ao público dia 9 de outubro dentro de um
lago que faz parte da Nascente Azul, propriedade
privada que oferece flutuação, mergulho com ci-
lindro e balneário com diversas atividades. O úni-
co do mundo em um ambiente de água doce, pos-
sui cerca de 4 metros de profundidade.

Localizado em um local que já disponibiliza o
mergulho de cilindro, o museu tem como principal
proposta a integração da arte com a natureza. Além
de ser um espaço onde os artistas podem se ex-
pressar sobre temas relacionados ao meio am-
biente, como a sustentabilidade e a preservação da
natureza, estimulando o visitante a refletir sobre
esses importantes assuntos. Junto das obras, os vi-
sitantes poderão nadar lado a lado com peixes de
diferentes espécies comuns na região, como o pi-
raputanga, pacu, lambari, dourado e o piau.

Na primeira exposição, chamada de ‘CICLOS’,
há um circuito de estátuas submersas assinadas
por artistas locais, que exploram de forma críti-
ca as dinâmicas presentes na relação entre a hu-
manidade e a natureza, assunto muito discutido
nos últimos anos. Para conhecer o Museu Suba-
quático de Bonito, o visitante deve realizar o mer-
gulho com cilindro, este, que é o único mergulho
do Brasil certificado com o ISO 21101 emitido pela
ABNT, que trata do sistema de gestão da segurança
no turismo de aventura.

Por ser realizado em um ambiente controla-
do, o mergulho na Nascente Azul não requer ne-
nhum tipo de curso ou certificado prévio e é in-
dicado inclusive para iniciantes. Os grupos,
compostos por até quatro pessoas, são acompa-
nhados por um instrutor credenciado e crianças
a partir de 10 anos já podem mergulhar. A ini-
ciativa traz para os visitantes uma nova forma
de interagir e entender a natureza. Ponto im-
portante na mudança de comportamento do
humano para com o organismo vivo que apre-
senta o início de um caos.

Ainda é Bonito
Além da nova instala-

ção, o Museu Subaquático
de Bonito, a cidade ainda
oferece as paisagens que
por muitos anos encanta-
ram os brasileiros. Locali-
zada na região Centro-Oes-
te do Brasil, entre os muni-
cípios de Jardim e Bodo-
quena, que também são re-
ferência em turismo no
Mato Grosso do Sul, Bonito
é a mais famosa entre as
três cidades. Além das três,
Porto Murtinho e Miranda,
integram o complexo turís-
tico do Parque Nacional da
Serra da Bodoquena, uma
área de conservação am-
biental localizada na borda
do Complexo do Pantanal. 

Mas vale a pena viajar
para Bonito? Sim, e não é só
pelo fato de que o lugar é
realmente impressionante
pelas belezas naturais, pela
quantidade de cavernas
que possui, de cachoeiras
que se multiplicam, da
quantidade de peixes colo-
ridos nadando junto com os
visitantes ou pelas inúme-
ras nascentes de águas
transparentes brotando da
terra. Bonito ainda tem a
vantagem da posição geo-
gráfica, é fácil de chegar, as
águas são mesmo muito
limpas, é um destino mo-
derno, que investe em prá-
ticas sustentáveis e conser-
vação ambiental para as
próximas gerações.

Ao conhecer o destino
você percebe que há mui-
to o que fazer, e que não é à toa que a cidade
é considerada o principal polo de ecoturismo
do País. Para ter uma noção da quantidade, em
Bonito há tantas atrações, que é possível visi-
tar um passeio por dia durante 30 dias sem re-
petir nenhum e agora, o museu também faz
parte dessa programação. Enfim, há uma série
de motivos que podemos listar para você in-
cluir essa cidade na sua lista de prioridades
para conhecer em 2022. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

É inaugurado o 1º museu subaquático do Brasil em Bonito (MS), um dos principais polos de ecoturismo do País

Essência

Arte debaixo d’água

Na primeira exposição,

chamada de ‘CICLOS’, há

um circuito de estátuas

submersas assinadas

por artistas locais, que

criticam a relação entre

a humanidade 

e a natureza
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Malhação - Sonhos
gael avança para defen-

der Duca e Dandara tenta im-
pedi-lo. Jade leva Cobra para
jantar em sua casa. o evento
de João é um grande sucesso.
Heideguer chega para o jantar
de Lucrécia e Edgard fica irri-
tado. João se declara a bianca
no palco e os dois se beijam,
deixando Duca arrasado. Lo-
bão segura Duca ao vê-lo sair
da aquazen. Lucrécia prepara
uma comida sofisticada e se
diverte com o desespero de
Cobra. Dandara empurra Lo-
bão para dentro da piscina e
Joaquina grava toda a cena.
Cobra fica constrangido. 

Nos Tempos do Imperador
Tonico diz que quer ficar

com zayla. Nélio começa a dar
aulas para Dolores. Luísa co-
menta com Pedro sobre o fim
de seu relacionamento. Sa-
muel afirma que seu segredo
do passado deve ficar escon-
dido. Lupita convence Lota a
voltar para Pindamonhangaba,
mas a baronesa insiste para
que a moça a acompanhe.
Nino faz uma importante des-
coberta sobre os imperado-
res. Luísa conclui que Leopol-
dina gostou de augusto. Sa-
muel exige que Tonico se afas-
te de zayla. Teresa incentiva
isabel a ficar com augusto. 

Gênesis
asenate segue presa. José

decifra o sonho que o faraó
teve e o alerta. Potifar é sur-
preendido de maneira negati-
va ao entrar em casa. No pa-
lácio, José é acalmado, cau-
sando a ira de adurrá. Lúcifer
assiste o triunfo de José. Ne-
feríades sofre um castigo cruel.
Pentephres pede perdão a Me-
ritre. asenate cai na armadilha
de Mahamid. Sheshi recebe
uma mensagem preocupan-
te. asenate é surpreendida
pela presença de Teruel. Poti-
far se entende com adja. Judá
nota a presença de Rúben.
Sheshi se surpreende. 

Coração Indomável
Maricruz pergunta a Santa

se pensa que alvaro seria um
bom pai e marido. Maricruz
comenta com o Padre o que
aconteceu com Perico. Simone
propõe a Miguel que denuncie
alvaro e a companhia mineira
de apoio a Maricruz. Clorinda
diz a Esther que Simone está
condenada. Simone exige que
Miguel a diga qual sua verda-
deira enfermidade. o Padre
chega a fazenda Estrela para
falar com Natasha. o Padre
pede a Natasha que deixe Pe-
rico em paz, ela responde que
já não será mais preciso, pois
já encontrou outra pessoa. 

Império
João Lucas intercede por

José Pedro junto ao pai. José
Pedro percebe que está preso
na sauna e grita por socorro.
Enrico tenta se reaproximar de
Maria Clara. o funcionário da
limpeza encontra José Pedro
caído na sauna e chama a
emergência. Juliane estranha
o comportamento de orville.
Salvador dorme com mora-
dores de rua. Téo pede para
Lorraine convencer Silviano a
lhe dar uma entrevista. José
Pedro se recusa a voltar para
a casa de José alfredo. Hele-
na e orville saem à procura
de Salvador. 

RESUMO
t

DE NoVELaS

Exposições
locais
Governo de Goiás promove
exposição fotográfica e semana 
de eventos em homenagem 
ao aniversário de Goiânia  

Elysia Cardoso

Em comemoração ao
aniversário de Goiânia, ce-
lebrado no dia 24 de outu-
bro, a Secretaria de Estado
de Cultura realiza dois even-
tos na próxima quarta-feira
(20/10): a exposição foto-
gráfica ‘Eu Vi Goiânia Cres-
cer’ e a mesa redonda ‘Me-
mórias Identitárias da Mu-
lher na Literatura Goiana’.
Organizados pelo Museu da
Imagem e do Som e pela Bi-
blioteca Estadual Pio Vargas,
unidades da Secult Goiás, as
comemorações terão início
às 8h30, no Centro Cultural
Marietta Telles, localizado
na Praça Cívica.   

Marcando a abertura
da I Semana das Narrati-
vas Goianas, organizada
pela Biblioteca Estadual
Pio Vargas, a mesa redon-
da será uma homenagem a
três grandes escritoras
goianas: Marietta Telles
Machado, Ada Curado e
Rosarita Fleury. Composta
pelos palestrantes Miguel
Jorge, Bento Fleury e Beth
Fleury, estudiosos das
obras das escritoras, a me-
diação será da professora
Thaíse Monteiro.

O evento em formato
presencial integra a I Se-
mana das Narrativas Goia-
nas, que contará, ainda,
com outras atrações reali-
zadas, entre os dias 20 e 22
de outubro, em formato
online, por meio de trans-
missões ao vivo no canal
oficial da Secult Goiás no
YouTube e pelo Facebook.

Além da mesa redonda
em homenagem a escritoras
goianas, outro homenagea-
do no evento de quarta-fei-
ra será o fotógrafo Hélio de
Oliveira, que registrou Goiâ-
nia e o dia a dia dos gover-
nadores por mais de 40
anos, desde Pedro Ludovico
Teixeira. Parte do rico acer-
vo do fotógrafo, que é com-
posto por mais de 100 mil fo-
tografias, será apresentado
pelo Museu da Imagem e do
Som na exposição “Eu Vi

Goiânia Crescer”.
Ao todo são 22 fotogra-

fias em preto e branco fei-
tas entre as décadas de
1950 e 1970 e que contarão
com descrição voltada
para a política de inclu-
são das populações defi-
cientes visuais como parte
da iniciativa #ParaCego-
Ver. A exposição ficará em
cartaz até 31 de dezembro
na Sala Belkiss Spenziere
do Museu da Imagem e do
Som, com visitas de terça a
sexta-feira, das 9h às 17h.
(Especial para O Hoje) 

Aniversário de Goiânia terá programação 
especial nas unidades da Secult Goiás A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
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Alexandre Boide fez faculdade de Letras e era
cercado de desenhos, traduzindo livros e HQs

para adultos e crianças

LIVRARIA
t

Uma história para leitores a
partir de oito anos e também
para cada criança dentro de um
adulto que viveu a infância na
década de 1980: ‘Capitão Mimo’
é o lançamento do escritor e tra-
dutor Alexandre Boide, publi-
cado pela VR Editora. O finalista
do Prêmio Barco à Vapor 2018
juntou referências da época (gi-
bis, videogames, a vida livre pe-
las ruas) com temas universais,
como amizade, os desafios do
crescimento e as marcas que os
animais deixam ao entrarem e
saírem da vida das pessoas.

Nico e seus amigos têm dez
anos e estão às portas de uma
nova etapa da vida, a pré-adoles-
cência. A relação entre os garotos
começa a desmoronar quando,
nas longas férias de verão, o fer-
ro-velho do bairro, aquele local
mágico e secreto onde a galera se
reúne para viver várias aventuras,
corre o risco de ser descoberto. É
aí que ressurge Mimo, ou ‘Capitão
Mimo’, cachorro do protagonista,
para salvar o dia.

É no meio deste turbilhão de
acontecimentos que o persona-
gem lida com a percepção de
que tudo pode se desfazer em um
instante, afinal, crescer é passar
pelo luto de abandonar uma ex-
periência e iniciar outra. Conhe-
cimento das emoções, o poder das
amizades, noções de ganhos e as
perdas são inseridas na vida de
Nico e do pequeno leitor que
acompanha a história.

Em uma narrativa que ecoa
as clássicas histórias protagoni-
zadas por crianças diante dos de-
safios do crescimento, Alexandre
Boide transporta os leitores para
um tempo e lugar específicos,
sem deixar de ser universal e
atemporal. Uma verdadeira ce-
lebração da amizade, nos bons e
nos maus momentos.

Sobre o autor
Alexandre Boide nasceu em

São Paulo em 1979. Cresceu em
uma época em que as calçadas e
ruas paulistanas ainda eram lu-
gar de brincadeiras, mas sem
nunca deixar de lado o gosto pe-
los videogames, livros e gibis.
Tanto que, não muito depois de
entrar na faculdade de Letras, foi
trabalhar em uma editora que
publicava não só livros, mas tam-
bém histórias em quadrinhos e
revistas sobre games. Duas dé-
cadas mais tarde, continua cer-
cado de papéis, desenhos e ele-
trônicos, traduzindo livros e HQs
para adultos e crianças, como a
série Diário de um Banana (VR
Editora) e tirinhas de persona-
gens icônicos como Snoopy e
Garfield. Vive em São Carlos (SP),
com sua família e um casal de ga-
tinhos vira-latas adotados.

Livro infantojuvenil
Narrativa mescla referências dos anos 1980, amizade,
brincadeiras de rua e as marcas deixadas pelos animais 

ROtEIRO

20/10 (QUARTA-FEIRA)
8H30: VISITAçãO à ExPOSI-
çãO – CENTRO CULTURAL
MARIETA TELLES: A RETO-
MADA PARA O AMANHã E
ABERTURA DA ExPOSIçãO –
HÉLIO DE OLIVEIRA: EU VI
GOIâNIA CRESCER
9H: SOLENIDADE DE ABER-
TURA
9H15: MESA REDONDA –
MEMóRIAS IDENTITáRIAS
DA MULHER NA LITERATURA
GOIANA: HOMENAGEM A
ADA CURADO, MARIETA TEL-
LES E ROSARITA FLEURy 

21/10 (QUINTA-FEIRA)
9H: VISITA GUIADA àS RE-
SERVAS TÉCNICAS DO
MUSEU DA IMAGEM E DO
SOM (MIS)
10H: VISITA GUIADA àS UNI-
DADES DE INFORMAçãO BI-
BLIOTECA BRAILLE,
GIBITECA E BIBLIOTECA PIO
VARGAS)
14H: LIVE: DIVERSIDADE NA
LITERATURA GOIANA 

22/10 (SExTA-FEIRA)
9H: LIVE: PUBLICAçãO DE
LIVROS POR AUTORES INDE-
PENDENTES
PALESTRANTES: DENISE
FLEURy E RONAN TADEU DE
MENDONçA 
14H: LIVE: ESCRITORES E
ILUSTRADORES GOIANOS
NA PRODUçãO LITERáRIA
INFANTIL 
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Músicos que atuam na Or-
questra Sinfônica de Goiâ-
nia, Orquestra Filarmônica
de Goiás e Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG) se uni-
ram em prol do projeto: ‘Pe-
dro e o Lobo’.  Essa fábula sin-
fônica promete descontrair o
público do Terça no Teatro,
nesta terça-feira (19). A apre-
sentação será híbrida, por-
tanto o público poderá acom-
panhar de forma presencial
ou pelo canal do Teatro SESI
no YouTube (www.youtu-
be.com/teatrosesigo), a partir
das 20h. O projeto é uma rea-
lização da Lei de Incentivo à
Cultura, Secretaria Especial
da Cultura e Ministério do
Turismo, com o patrocínio
do Instituto Cultural Vale.

Mistura de música ao vivo,
contação de histórias e teatro
de fantoches para oferecer às
crianças uma programação
envolvente e multidiscipli-
nar. Trata-se da apresentação
de uma fábula musical do
compositor russo Sergei Pro-

kofiev, cujos personagens são
representados pela voz de
determinado instrumento.
Na dramaturgia tem-se como
protagonista o Pedro (violi-
no), um garoto que mora
com seu avô (fagote) próxi-
mo a um bosque, onde um
pássaro (flauta), um gato
(clarinete) e uma pata (oboé),
seus melhores amigos, vi-
vem sob a ameaça da pre-
sença do Lobo (trompa), nas
redondezas do local.

“A junção de música, his-
tória e fantoches se comple-
tam e tem a finalidade de
mostrar um pouco do mundo
orquestral de forma lúdica. Os
personagens, representados
por instrumentos musicais,
mostram um pouco do timbre
de cada instrumento e os fan-
toches ajudam a materiali-
zar a história”, explica o
maestro Isaac Gonçalves.

De acordo com o maes-
tro, a versão original é para

uma orquestra completa.  Só
que essa adaptação não per-
de para a original, pois todos
os personagens estão inseri-
dos na música. Além disso, os
efeitos são os mesmos para
gerar boas impressões, tanto
para o público presencial
quanto para o online.

“Retornar aos palcos está
sendo uma sensação de que
é o primeiro concerto da
vida. Todos estão engajados
nos ensaios e com grande ex-
pectativa. Acho que o públi-
co irá se divertir assim como
nós nos divertimos”, finaliza
Isaac Gonçalves.

SERVIÇO
Fábula Musical: Pedro e o
Lobo
Quando: terça-feira, às 20h
Ingresso: 1kg de alimento
não perecível
Onde: av. João Leite, nº 1.013,
Setor Santa genoveva;
Transmição Online:
www.youtube.com/teatro-
sesigo  

Terça no Teatro apresenta 'Pedro
e o Lobo: uma fábula sinfônica'

Repertório inédito
a maior iniciativa brasi-

leira de circulação musical
está de volta e começa hoje
(19). Promovido pelo Sesc,
o Sonora brasil chega a
sua 23ª edição com a apre-
sentação de um repertó-
rio inédito, composto por
músicas de mais de cem
compositoras brasileiras e
21 grupos indígenas de di-
versas etnias, que mostram
toda a potência do projeto
em divulgar as mais dife-
rentes manifestações mu-
sicais do país. Quando: ter-
ça-feira (19). onde:
(www.sesc.com.br/sonora-
brasil) Horário: 18h30 (Po-
vos originários) | 20h (Lí-
ricas Femininas).

Novo polo aeronáutico
uma cerimônia marcada

para hoje (19), a partir das
9h30, recebe convidados
para o lançamento da pedra
fundamental do maior em-
preendimento aeroportuá-
rio do Centro-oeste brasi-

leiro, o antares Polo aero-
náutico. Com as obras ini-
ciadas em julho deste ano, o
evento será uma oportuni-
dade para que autoridades
públicas e empresários de di-
versos setores possam co-
nhecer de perto o projeto.
Entre os convidados, está o
prefeito de aparecida de
goiânia, gustavo Mendanha,
o presidente da anac.Quan-
do: terça-feira (19). onde:
avenida Santana Logística
Fracionada - aparecida de
goiânia. Horário: 9h30.

Terra dos Primatas
o quinto episódio inédi-

to da série ‘Terra dos Pri-
matas’, que vai ao ar nesta
terça (19), às 21h30, na TV
brasil, mostra como vivem
os geladas, macacos raros
que só são encontrados en-
tre os picos e planaltos das
montanhas Simien da Etió-
pia. Cordilheira milenar de
incrível beleza e biodiversi-
dade, a região etíope abriga
grandes grupos da espécie,
com centenas de indivíduos.
os geladas são carismáti-

cos, vocais e misturam ati-
tudes de afeição e de con-
fronto. Durante a edição de
terça, o seriado revela que
esses primatas enfrentam
diversos desafios em seu
habitat. Quando: terça-feira
(19). onde: TV brasil. Horá-
rio: 21h30.

Beleza e negócios 
o ‘Senac beauty Day –

beleza e Negócios’ será rea-
lizado nos dias 18 e 19 de ou-
tubro, 100% gratuito e onli-
ne. Serão dois dias de pa-
lestras e oficinas com pro-
fissionais como Robson Trin-
dade, Tábata boccatto, ivo
Vilela, Tiago Parente, Lara
Frantz, Vitor Pinho olenka e
gabriel gustavo, dentre ou-
tros. Na programação, te-
mas que estão em alta no
mundo da beleza e que irão
contribuir para a profissio-
nalização e reciclagem dos
profissionais da área. Para
participar, basta inscreva-se
pelo site: (am.senac.br/se-
nacbeautyday).

Projeto Sonora Brasil traz a música dos povos originários brasileiros

Espetáculo oferece às crianças uma programação envolvente 
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Marília Mendonça usa ves-
tido lápis com estampa
de leopardo e preço sur-
preende

Marília Mendonça capri-
chou na produção para par-
ticipar do ‘Domingão com
Huck’ neste domingo (17). a
cantora usou um vestido lá-
pis com estampa de leopardo
da grife Dolce & gabbana,
disponível pelo valor de R$ 17
mil no site da multimarcas
Farfecth. a peça evidenciou o
corpão da sertaneja. Já Maia-
ra e Maraisa apostaram um
look Vitor zerbinato para
apresentar sucessos do mais
novo projeto do trio, o ‘Pa-
troas 35%’, e mostraram que
estão em ótima forma. (Pa-
trícia Dias, Purepeople)

Luiza Possi anuncia nasci-
mento do segundo filho:
'Meu doce Matteo'

Luiza Possi deu à luz seu
segundo filho, Matteo, nes-
te domingo (17). a cantora
compartilhou registros com
o bebê e fez um texto na le-
genda relatando como foi o
parto normal. "Nasceu meu
doce Matteo. Tão esperto,
tão querido, tão perto de
mim. Nasceu de parto nor-
mal, está agora nos meus

braços e abraços. Vida lon-
ga ao meu pequeno. obri-
gada a todos que vibraram
por nós! Funcionou! amém.
Muito amor por aqui", es-
creveu. Casada com Cris go-

mes, Luiza contou que o di-
retor de TV permaneceu ao
seu lado o tempo todo. E a
mãe, zizi Possi, ficou em
casa com o filho mais velho
do casal, Lucca, de 2 anos.

(Patrícia Dias, Purepeople)

Rômulo Estrela prevê 'pú-
blico enlouquecido' com
cenas ousadas de 'Verda-
des Secretas 2'

a segunda parte da nove-
la ‘Verdades Secretas’ estreia
esta semana e um dos novos
protagonistas da trama, Rô-
mulo Estrela, que vai viver o
modelo e detetive Cristiano,
garantiu que está com a ex-
pectativa alta para a conti-
nuação da história. "o públi-
co vai ficar enlouquecido. Eu
ouso dizer isso. Enlouqueci-
do", frisou em entrevista ao
"Fantástico". "a gente tá [en-
louquecido]! a gente tá mui-
to", completou agatha Mo-
reira, que volta ao folhetim
na pele de giovanna, agora
loiríssima e de cabelo curto.
um dos motivos para o fris-
son do público, garantem
elenco e direção, são as ce-
nas de sexo, ainda mais pi-
cantes. "Nas cenas de sexo a
gente vai falar sobre tudo. o
que é legal pra gente, o que
não é, onde está nosso limi-
te", prometeu a namorada de
Rodrigo Simas, com quem
passou a morar junto duran-
te a pandemia. (Carmen Mo-
reira, purepeople)

CELEBRIDADES

Jade Picon
gerou suspei-
tas de roman-
ce com João
Guilherme, fi-
lho de Fausto
Silva. Os dois
estão juntos
em Ibiza, na
E s p a n h a ,
onde curtiram passeio em
um iate na Ilha da da For-
mentera. Nos Stories do
Instagram, ambos posta-
ram fotos no mesmo lu-
gar. Jade anunciou o fim
do namoro com João Gui-
lherme, filho de Leonar-
do, em agosto e foi apon-
tada como affair do joga-
dor Neymar. Na web, Jade
compartilhou registros de
sua chegada no barco. "Es-

tou em Ibiza. Primeiro
destino surpresa da via-
gem. Meu irmão e eu pla-
nejamos a viagem ape-
nas até Barcelona e eu fa-
lei para ele: 'A partir daí a
vida vai nos surpreender'.
A gente está em Ibiza e a
partir daqui não sei para
onde vou", relatou a in-
fluencer. Os internautas fi-
caram eufóricos. (Patrí-
cia Dias, Purepeople)

Jade Picon levanta suspeitas 
de romance com filho de
Fausto Silva em viagem

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia voltado para os arianos e
librianos, pois a Lua em Áries e
Marte em Libra trazem muita co-
nexão, porque Marte é o regente
de Áries. é um dia em que você
precisa seguir em frente, agindo
com fluidez e diplomacia.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia traz muita lideran-
ça e você precisa agir com auto-
ridade, mas sem ser frio e auto-
ritário demais. é ter confiança, ter
uma certeza, mas não ser auto-
ritário. Dia em que você pode li-
dar com situações opostas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje você precisa trabalhar a
favor da sua emoção, precisando
seguir o coração. Tudo o que você
fizer e for contra o que realmente
deseja o seu coração trará resul-
tados negativos. Para o dia de
hoje, é preciso ser muito sincero.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia traz para você uma
necessidade de finalizar as tare-
fas que já foram iniciadas. Você
pode sentir excesso de cansaço,
mas é preciso ter equilíbrio e sa-
ber discernir o que é realmente
importante e o que pode esperar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia traz alguma irrita-
ção e a sensação de desconfor-
to, então você precisa fingir para
não entrar em conflito com os
outros, pois se começar a dar
muito ouvido para críticas e opi-
niões alheias, você se irritará.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pode trazer boas notí-
cias e tem alguma coisa nova
chegando na sua vida, trazendo
muita alegria e satisfação para
você. Hoje você tem a capacida-
de de trabalhar de forma criati-
va. acredite nesse caminho novo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Você precisa abandonar com-
parações. Valorize a própria ex-
periência e a sua bagagem. o dia
traz lentidão e obstáculos, pois
você precisa abrir a mente para
o novo. Velhas atitudes não te le-
varão para lugares novos.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Necessidade de rompimento
e de mudança brusca em algu-
mas situações. Não tenha medo
de mudar e transformar. os as-
tros pedem para você tomar
uma atitude em relação às coisas
que não aguenta mais.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Dia de libertação. é possível
que você tenha algum embate,
alguma discussão com alguém
ou uma situação que se mostra
duvidosa e você precisa refletir
antes de se comprometer. Seja
mais pragmático e não misture
as emoções.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o seu dia tem expansão
e produtividade. Tudo está se
abrindo e uma energia vem à
tona, trazendo novas ideias que
devem ser colocadas em prática.
o dia traz movimento e você
consegue resolver várias coisas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje você precisa trabalhar
em prol de si mesmo, dos seus
objetivos e das suas metas. Você
pode fazer um planejamento
para o futuro, colocando a sua
energia criativa no papel. bom
dia para estudos e passeios.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia de realização e que pode
fazer com que as coisas que você
tem em mente se concretizem.
Existe um certo movimento e as
coisas começam a ganhar forma.
Dia em que você pode ter bons
lucros e boas parcerias.
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Elysia Cardoso

A música, além de trazer
muitas memórias à tona, é ca-
paz de despertar emoções e
causar as mais diferentes sen-
sações. E, em tempos difíceis,
acaba ganhando ainda mais
sentido para algumas pessoas.
E foi justamente pensando em
levar positividade e propor-
cionar uma sensação de paz de
espírito que a banda goiana
Mustache Records trabalhou
em seu mais novo álbum au-
toral, intitulado ‘Ninguém Vai
Te Segurar’.

Neste segundo EP, que já
está disponível nas plataformas
digitais, o grupo segue na mes-
ma pegada, mas agora mistu-
rando o rock e o reggae com o
samba e o rap. “Estamos indo
na contramão do que é mais
ouvido em nosso estado, mas
trabalhamos duro e com mui-
to amor nesse projeto. Acredi-
tamos que podemos fazer di-
ferença na vida das pessoas
com nossas mensagens positi-
vas. Por mais que alguém esteja
em um dia difícil, esperamos
que ela possa melhorar seu
estado de espírito ao ouvir nos-
sas músicas, nem que seja ape-

nas naquele momento”, conta
Artur Tamandaré.

O álbum ‘Ninguém Vai Te Se-
gurar’ traz seis faixas autorais.
A maioria foi construída em
conjunto, tanto no que diz res-
peito à letra quanto à melodia.
Já a criação de arranjos e a
produção musical são encabe-
çadas por Nathan que, além
de multi-instrumentista e com-
positor, também atua como
produtor musical. Ele conta
que, nesse segundo EP, apenas
duas músicas foram produzidas
em parceria com um estúdio de
Itumbiara, cidade onde ele e
Thales residem. “No início des-
se ano, decidimos ficar total-
mente independentes e as ou-
tras quatro músicas foram pro-

duzidas na minha própria casa,
no meu home studio”.

Nos próximos meses, o gru-
po planeja trabalhar na gra-
vação dos clipes desse novo
EP, mas já adianta que a in-
tenção é não parar mais de
produzir suas próprias músi-
cas. “Já estamos escrevendo
novas canções para lançar
um novo álbum no próximo
ano”, revela Matheus.

Sobre a Mustache
Records

Apesar de ser conhecida na
cena musical alternativa goiana,
a Mustache Records começou
em agosto de 2017 como uma
brincadeira entre Victor Au-
gusto e Artur Tamandaré, que

hoje dividem os vocais da ban-
da. Quando o som começou a
ganhar força nas festas de ami-
gos, eles passaram a se apre-
sentar em bares junto a outros
músicos freelancers, mas logo
enxergaram a necessidade de
investir em uma formação fixa
e profissionalizar o projeto.

Foi aí que os músicos Nathan
Moisés, Thales Mortoza, Luciano
Lulu e Matheus Mandruvas se
somaram ao dueto e o grupo co-
meçou a se dedicar à gravação
de suas músicas autorais e à pro-
dução do primeiro EP. Em 2020,
diante da pandemia da COVID-
19 e a consequente pausa nos
shows, decidiram investir to-
dos seus esforços na “organiza-
ção da casa”, definindo as fun-

ções de cada integrante e traba-
lhando na captação de agendas
de shows e na construção do se-
gundo álbum.

Além das composições au-
torais, o setlist do grupo tam-
bém conta com releituras de
artistas como Natiruts, SOJA,
Planta & Raiz, O Rappa, Char-
lie Brown Jr, Lagum, Maneva,
Raimundos e Cidade Negra,
entre outros. “Quem compa-
rece aos nossos shows, conse-
gue sair com a energia lá em
cima porque é um show ani-
mado e com grande interação
com o público”, garante Thales
e todos os outros membros da
banda de reggae e rock “good
vibes” Mustache Records. (Es-
pecial para O Hoje) 

Segundo EP da
Mustache Records
leva o nome de
‘Ninguém Vai Te
Segurar’ e traz
uma mistura de
rock, reggae,
samba e rap

Segundo EP da Mustache Records leva o nome de 'Ninguém Vai Te Segurar' e traz uma mistura de rock, reggae, samba e rap

Ritmos e pegada ‘good vibes’



Alexandre Paes

Com as inovações tecnoló-
gicas e as mudanças provoca-
das pela pandemia da covid-
19, o mercado de trabalho
tem passado por transforma-
ções. Para quem pensa em
iniciar um curso técnico, es-
pecialistas apontam algumas
opções em alta para começar
a partir do ano que vem.

Um levantamento realizado
pela Robert Half, empresa de
recrutamento que seleciona
profissionais especializados
para cargos de média e alta ge-
rência, traz os cargos em alta
para 2022 e as variações sala-
riais das cinco áreas de atuação
da empresa: Engenharia, Fi-
nanças e Contabilidade, Re-
cursos Humanos, Tecnologia, e
o ramo da Beleza (estética).

Entre os cursos, existem
aqueles tradicionais na área
da indústria, até cursos na
área de saúde, gastronomia,
estética e recursos humanos,
além da tecnologia, que tem
inovado cada vez mais todas
as áreas mercadológicas. 

Atuar com a estética e ter
uma carreira consolidada é o
desejo de muitos jovens. Estu-
dantes do curso de estética
corporal do IESE, Danyele Sil-
va Costa, de 21 anos, e Raídila
Araújo de Souza, 30 anos, acre-
ditam que o setor está aqueci-
do. "É uma área que está em
alta, e a busca pela saúde cor-
poral tem crescido muito, onde
até os homens estão buscando
se cuidar", afirma Raídila. 

Profissionais ligados às
áreas de tecnologia, finanças
e contabilidade, engenharia,
vendas e estética têm possi-
bilidades de conseguir em-
pregos com as melhores re-
munerações, com salários que
podem chegar próximo dos
R$ 30 mil. A projeção se ba-
seia no Guia Salarial 2022 da
consultoria Robert Half.

A busca pela qualificação
profissional durante a
pandemia 

Embora o País tenha cerca
de 14 milhões de desemprega-
dos, existe uma carência de

profissionais bem preparados
e, por isso, é importante que
quem esteja sem emprego bus-
que se aprimorar. Da mesma
forma, os que estão emprega-
dos precisam se atualizar para
permanecer em seus cargos
atuais. Investir no conheci-
mento e no próprio negócio
pode gerar grandes lucros

O Coronavírus impactou a
forma de se trabalhar, e con-
tribui para a demanda na bus-
ca dessas qualificações profis-
sionais. O economista Luiz Car-
los Ongaratto comenta que
com uma fraca retomada eco-
nômica, teremos uma recupe-
ração lenta dos postos de em-
pregos formais, e a informali-
dade tem tendência de crescer
cada vez mais no cenário atual.

“Não há um plano econô-
mico focado na geração de em-
prego, então o emprego au-
mentará ou diminuirá confor-
me o crescimento ou não da
economia no país”, afirma. “A
qualificação de profissionais

que já possuem emprego tam-
bém está em alta, principal-
mente de formações e cursos
de soft skills, voltados ao com-
portamento humano” comple-
menta o economista.

Para o gerente do Senac, Fa-
bricio Borges, as expectativas
para o próximo ano são de
uma retomada gradual da eco-
nomia. “Precisamos estar pre-
parados, tanto as empresas
quanto os profissionais que
deverão encontrar uma reali-
dade bem diferente e terão
que se adaptar às novas exi-
gências do mercado” explicou.

Áreas de destaque 
e a geração de 
emprego em 2022

As principais áreas que já
estão se destacando são de TI
(Tecnologia da Informação) e
Saúde. 

Fabricio Borges pontua que
a busca por cursos técnicos e
profissionalizantes nessas
áreas que o indivíduo possa ge-

rar uma microempresa, tem
caído no gosto da sociedade,
que busca sempre uma alter-
nativa melhor. “A área da Be-
leza cresce a cada ano e pude-
mos observar a alta procura
por pessoas se aperfeiçoando
neste segmento” comentou.

Para o economista, as áreas
dos cursos profissionalizantes
ou graduais precisam estar li-
gadas ao mercado de trabalho
para que o estudante possa
ser empregado em um curto
prazo. “É importante ter uma
força de trabalho capacitada e

atualizada para trazer mais
competitividade e produtivi-
dade às empresas”, ressalta.

Tendo uma perspectiva das
áreas mercadológicas de des-
taque para 2022, o gerente do
Senac afirma que muitos bus-
cam neste período uma se-
gunda fonte de renda para
complementar a atual. “Quan-
do o indivíduo faz isso, ele aca-
ba se identificando com outra
área e superando ou colocando
em prática aquele sonho que
não se torna realidade” conclui.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Confira profissões
que garantem
qualificação pro-
fissional e se tor-
nam seguridade
trabalhista

Expectativa do mercado 
de trabalho para 2022 é positiva

Especialistas
apontam algumas
opções entre 
áreas da saúde e
tecnologia

CuRsOs E PROFIssõEs Em aLta 

1 - Técnico em Informática e Tec-
nologia
Desenvolve sistemas computacio-
nais e constrói e realiza manuten-
ção de banco de dados. A área de
TI é uma das mais promissoras,
com demanda crescente.
2 - Técnico em Enfermagem
Realiza, sob a supervisão do en-
fermeiro, cuidados de enferma-
gem. A pandemia de covid-19
intensificou a procura por profis-
sionais na área da saúde. A de-
manda por auxiliares de
enfermagem cresceu 165% no
ano passado, e esse cenário não
deve se alterar.
3 - Técnico em recursos humanos
Organiza rotina dos processos de
gestão de pessoas e processa cál-
culos de folha de pagamento. As
empresas têm valorizado esses
profissionais, ao perceber que o

capital humano é algo de muito
valor.
4 - Engenharia Civil 
Atua na construção urbana, es-
truturas e fundações, gerência de
recursos prediais, infraestrutura
ou obras de saneamento; pro-
move mais qualidade de vida,
conforto e organização à socie-
dade urbana.
5 - Curso Técnico/Profissionali-
zante em Estética facial e corporal 
O profissional se capacita no
aprendizado de um conjunto de
tratamentos para melhorar a
aparência da pele, combater gor-
dura localizada, flacidez e qual-
quer incômodo estético que
comprometa o corpo do paciente

Fonte: Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos, do Ministério da Educa-

ção, e especialistas consultados








