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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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Tendência é ter
2º turno, mas
Caiado é favorito

Novos indicadores
mostram perda de
fôlego da economia
Levantamentos mais recentes do
IBGE apontam para desaqueci-
mento no varejo e na indústria,
esbarrando na dificuldade da re-
tomada ao trabalho. Economia 4

Goiás pErdE 
chance de vencer com
um jogador a mais
Em jogo sonolento, equipe es-
meraldina cria pouco e não
consegue ser efetivo nem com
expulsão de jogador do Lon-
drina, na segunda etapa. Em-
pate faz equipe perder a chan-
ce de encostar nos líderes e se
firmar no G-4.
Esportes 8

Abertura de
empresas é a
maior em 60 anos 
Entre janeiro a setembro de 2021,
foram abertas 25.924 novas em-
presas em Goiás. Os dados são da
Junta Comercial do Estado de Goiás
(Juceg) e apontam que os novos
CNPJs no Estado já superam o
montante de empresas abertas no
acumulado de 1941 a 2003, quan-
do, nas seis décadas, foram abertas
19.003 empresas. Cidades 10

Verba de gabinete
foi aprovada 
sem discussão
Numa manobra na inversão de
pauta, os vereadores aprova-
ram, meio à lista de processos
apreciados, sem nenhuma dis-
cussão, a matéria que garante
aumento da verba de gabinete
de R$ 62 mil para R$ 72 mil
para cada vereador. 
Política 5

65 anos escrevendo 
a  história do

cooperativismo goiano

márciO LOpes 

Opinião 3

se não é bom para as
pessoas e o meio ambiente,

não é um bom negócio

Omar rOdriGues

Opinião 3

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Talles Barreto con-
traria cúpula e apoia Doria
nas prévias do PSDB. 
Política 2

Jurídica: Ação sobre crime de
Brumadinho será da compe-
tência da Justiça Federal.
Cidades 10

Esplanada: Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, foge so-
bre o assunto CPI da Saúde.
Política 6

Jota Eurípedes

Capital tem 500 imóveis abandonados

Decreto do prefeito Cruz libera geral shows em Goiânia

Num provável cenário de se-
gundo turno entre Ronaldo Caia-
do e Gustavo Mendanha, o go-
vernador leva vantagem. 
Política 2

Goiânia tem aproximadamente 500 imóveis abandonados, entre prédios e casas conforme o último levanta-
mento da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). Existem obras paradas por diversos
motivos, entre questões judiciais e financeiras. Os locais acabam por atrair mosquitos da dengue. Cidades 9

O clima na Câmara de Vereadores de Goiâ-
nia foi tenso e tumultuado na manhã de ter-
ça-feira (19/10) provocado por uma série de
entraves iniciados na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJ). Setores or-

ganizados da população compareceram
no Legislativo para serem ouvidos nas dis-
cussões sobre o direito de ir e vir,  previs-
tos na Constituição. Isso devido a votação de
um texto alvo de polêmica na Casa limi-

tando o acesso da população em eventos e
shows somente com o ‘passaporte da vaci-
na’. Diante do tumulto gerado pela discus-
são, o  presidente do encontro, Henrique
Alves (MDB) encerrou a renião. Política 5

Decreto do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz publicado ontem (19), libera geral a realização de shows na Capital desde que autorizados antecipadamente
pela Secretaria Municipal de Saúde.  A nova determinaçao coincide com um grande show sertanejo que deve ocorrer no aniversário de Goiânia. Cidades 11

‘Passaporte da vacina’ provoca
discórdia e tumulto na Câmara

Especialistas dão dicas
de como se destacar na
carreira de Chef Essência 13

Governo de Goiás promove
exposição fotográfica em
homenagem ao aniversário
de Goiânia Essência 14

Essência



O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu,
por 8 votos a 2, rejeitar a abertura de uma ação de des-
cumprimento de preceito fundamental (ADPF) que ques-
tionava atos e falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a pan-
demia de covid-19.  

O processo foi julgado no plenário virtual, em que os mi-
nistros têm alguns dias para votar de modo remoto e sem
debate oral. Nesse caso, a sessão de julgamento durou dez
dias e se encerrou às 23h59 de segunda-feira (18).

Ao final, prevaleceu o entendimento da relatora, mi-
nistra Rosa Weber, que rejeitou a ação por entender
ser inadequada a abertura de ADPF no caso. Ela tam-
bém considerou a peça inicial inepta por não especi-
ficar exatamente quais atos estariam sendo questio-
nados e tampouco quais medidas objetivas gostaria de
ver tomadas.  

Ela foi seguida pelos ministros Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Nunes Marques, Cármen
Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Foram votos vencidos os
ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, para quem
haveria ameaça a preceitos fundamentais nos atos e falas
presidenciais.

A ação foi apresentada pelo PSOL em maio do ano pas-
sado. O partido argumentou que o presidente e seu governo
violam a Constituição ao minimizar a pandemia de covid-
19, manifestando-se, por exemplo, contra o isolamento so-
cial e o uso de máscaras. (ABr)
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STF rejeita
ação contra
atos e fala de
Bolsonaro

Marcelo Mariano

Fontes ligadas ao governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM/União
Brasil) e ao prefeito de Apare-
cida de Goiânia, Gustavo Men-
danha (sem partido), provavel-
mente os dois principais no-
mes das próximas eleições, con-
cordam com um ponto: no ano
que vem, a tendência é ter se-
gundo turno.

Em 2018, vale lembrar, a
história foi outra. Caiado con-
seguiu ser eleito no primeiro
turno, com 59,73% dos votos. O
segundo colocado foi Daniel Vi-
lela (MDB), que será o candi-
dato a vice na chapa caiadista
em 2022, com 16,14%. José Eli-
ton (PSDB), com 13,73%, e Ká-
tia Maria (PT), com 9,16%, apa-
recem em seguida.

Desde 1990, ano das pri-
meiras eleições estaduais com
possibilidade de dois turnos, só
houve vencedor em primeiro
turno em três oportunidades:
em 1990, com Iris Rezende
(MDB), em 2002, com Marconi
Perillo (PSDB), e justamente
em 2018, com Caiado.

Em todas as outras cinco

eleições (1994, 1998, 2006,
2010 e 2014), a decisão ficou
para o segundo turno. Isso
quer dizer que a tradição da
política goiana, especialmen-
te a história recente, aponta
para esse caminho.

Além disso, o que mais po-
deria levar Caiado a ter menos
votos do que teve em 2018?
Nos bastidores, circulam no mí-
nimo duas apostas. Primeiro, o
desgaste natural de um governo
no poder, ainda mais com a
pandemia de Covid-19 durante
boa parte do mandato.

O segundo motivo diz res-
peito ao bolsonarismo. Em
2018, Jair Bolsonaro (à época
no PSL e, atualmente, sem par-
tido) teve 1.868.686 votos em
Goiás, um pouco a mais do
que Caiado, com 1.773.185.

Ambos de perfil conserva-
dor, Caiado e Bolsonaro sur-
faram ondas parecidas nas
últimas eleições e iniciaram
seus mandatos como aliados.
Contudo, distanciaram-se a
partir do momento em que to-
maram decisões diferentes
no contexto da pandemia.

Apesar de terem ensaiado
uma reaproximação recen-
temente, os dois não estão
mais em sintonia. Portanto,
em 2022, uma aliança, em-
bora não seja 100% descar-
tada, é improvável.

De qualquer forma, uma
parte considerável dos elei-
tores de Bolsonaro já não vê
Caiado com o entusiasmo de
antes, tanto é que o presi-
dente cogita lançar uma cha-
pa própria em Goiás.

Em outras palavras, o des-
gaste natural de uma gestão e

a perda de votos bolsonaristas
fazem com que Caiado dificil-
mente repita o feito de 2018 e
seja reeleito no primeiro turno.

Mesmo assim, o governa-
dor é o favorito para 2022, in-
clusive na avaliação de men-
danhistas. Com a máquina na
mão, e se tiver uma equipe téc-
nica para elaborar projetos
de qualidade, Caiado terá con-
dições, em pleno ano eleitoral,
de distribuir recursos de peso
pelo interior.

Também joga a favor do
governador o fato de a oposi-
ção estar desarticulada. O
PSDB, desde 2018, não tem a
força que teve no passado. E
o MDB, que poderia bater de
frente, agora faz parte da
base caiadista.

Mendanha deve mesmo ser
o principal nome oposicionista,
até porque os outros estão mais
presos ao passado do que de
olho no futuro. Diferentemen-
te de 2018, os eleitores, em
2022, tendem a buscar candi-
datos propositivos e dar menos
atenção a quem ficar refém de
gestões anteriores, e isso tam-
bém vale para o próprio Caiado.

Resta saber se o prefeito de
Aparecida de Goiânia, teori-
camente com um discurso de
renovação, conseguirá captar
ou não este humor do eleito-
rado. As alianças que fizer, a
depender se estará ao lado de
partidos com rejeição alta,
como o PSDB, certamente aju-
darão a desvendar essa ques-
tão. (Especial para O Hoje)

Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha são os principais players da eleição do ano que vem

Expectativa é
compartilhada
tanto por
governistas quanto
por oposicionistas

Talles contraria cúpula e apoia
Doria nas prévias do PSDB 

Na contramão da linha majoritário da cú-
pula do PSDB, de apoio ao governador Eduar-
do Leite (RS), incluindo o ex-governador e pre-
sidente licenciado do partido José Eliton e ex-
presidentes da legenda em Goiás, o deputado
– ainda tucano – Talles Barreto declara apoio
ao governador João Doria (SP), nas prévias do
dia 21 de novembro que irão definir o candi-
dato à disputa presidencial
em 2022. Justifica os inves-
timentos de Doria em São
Paulo. Barreto não escon-
de com sua insatisfação na
escolha de Eliton para co-
mandar o partido, cujo pro-
cesso contou com o apoio
de Marconi Peril-
lo. Após aderir à
base de apoio ao
governo estadual, na
Alego, Barreto vai dei-
xar a legenda durante o pe-
ríodo da janela partidária,
no ano que vem.  

Divergência  
Enquanto a ex-procuradora-geral da Repú-

blica, a goiana Raquel Dodge, defende a rejeição
da PEC da Vingança, o ministro do STF, Gilmar
Mendes diz em sentença que a independência do
Ministério Público não pode ter caráter ilimita-
do e absoluto. 

Tramitação  
Depois de a Alego rejeitar projeto que indicava

Railton Nascimento Souza, como titular, e Alan
Francisco de Carvalho, como suplente do Con-
selho Estadual de Educação, uma nova matéria
começa a tramitar sobre o mesmo assunto. 

Concreto  
Sonho acalentado por Maguito Vilela, o polo

aeronáutico Antares, em Aparecida de Goiânia,
sai do papel com o lançamento da pedra funda-
mental, em área de mais de 2 milhões de metros
quadrados, podendo gerar até 2,2 mil empregos. 

Oposição  
Dos 35 vereadores, somente Ga-

briela Rodart (DC) e Lucas Kitão (PSL)
votaram contra o aumento do valor da
verba de gabinete na Câmara de Goiâ-
nia, de R$ 62 mil para R$ 78 mil, para
contratação de pessoal. 

Cidadania  
Britânico, naturalizado brasileiro, o

presidente da Anatel, Leonardo Euler de
Morais, receberá cidadania goiana, por ini-
ciativa do deputado Humberto Aidar
(MDB). Ele, que é filho de Euler Morais, ex-
auxiliar de Maguito Vilela, foi indicado para
comandar a agência pelo MDB. 

Retorno  
Em vídeo postado em suas redes sociais

em que se despede de cargo no Governo de
João Doaria (SP), Alexandre Baldy, que pre-
side o PP, diz que volta a Goiás para cuidar
dos goianos, mas não fala se no governo ou
em disputa de mandato eletivo. 

Data-base 
Servidores da Câmara de Goiânia co-

memoram a tramitação do projeto que
concede data-base, de 9,32%, que entrar
em vigor em 1º de novembro de 2021.
Mesa diretora argumenta que teve aval
do TCM. 

Prazo final 
O prazo para empresários negociarem

débitos com o Estado termina na sexta-fei-
ra, 22, com valores superiores a R$ 100 mil
e inferiores a R$ 1 milhão, a serem quita-
dos em pagamento único, com desconto mí-
nimo de 20%. 

2 O deputado tucano Gustavo
Sebba bateu boca com o líder do Go-
verno, Bruno Peixoto (MDB), durante
a sessão de ontem, por ter apontado
interesse dele em compor com a base
aliada na Alego. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Em 2022, tendência é ter 2º
turno, mas com Caiado favorito

Placar ficou 8 a 2 pela rejeição da abertura de ação
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Se não é bom para as pessoas,
não é um bom negócio

Márcio Lopes de Freitas

Quando falamos que esforço, gestão, flexibili-
dade, dedicação pelo que se faz e, sobretudo, pro-
fissionalismo e inovação são ingredientes de uma
receita muito boa - dessas que a gente vai se lem-
brar por muito tempo - imediatamente me lembro
da trajetória da OCB/GO que, em 2021, completa
65 anos de atuação pelo desenvolvimento do
cooperativismo no estado de Goiás.

O que também sempre vem à minha memó-
ria é o excelente relacionamento entre a unida-
de nacional da OCB e a unidade goiana, que sem-
pre contribuiu, com sua visão técnica e arrojada,
com as decisões mais importantes para as coo-
perativas de todo o país.

Vale destacar aqui, que, assim como as outras
unidades do Sistema OCB, a de Goiás também
teve de enfrentar muitos desafios, superados à
base de muito trabalho dos homens e mulheres
que fizeram do cooperativismo um propósito de
vida. É por isso que destaco o comprometimen-
to das pessoas que, ao longo da história, deixa-
ram seu esforço gravado nos registros e mentes
de todos os que, assim como eu, testemunham o
crescimento do cooperativismo goiano - hoje o
sexto maior do Brasil, com 263 cooperativas e
mais de 300 mil cooperados.

Já somos muitos? Sim! Mas podemos ser mais.
E eu digo isso porque acredito que o cooperati-
vismo é mais do que, simplesmente, uma opção.
Acredito que é o melhor caminho para atender às
necessidades de um público consumidor cada vez
mais exigente, dinâmico e que cobra inovação, fa-
cilidades e muita, muita transparência.

Esse é o mesmo público que escolhe consumir
uma marca ao invés da outra porque pesquisa o
impacto dos hábitos do próprio consumo. É al-
guém que quer ter a certeza de que os recursos
naturais estejam sendo preservados ao longo de
todo o processo produtivo. É essa mesma gente
que faz com que nós, cooperativistas, sejamos
cada vez melhores na hora de produzir, comu-
nicar e contribuir com o desenvolvimento do
país, do nosso jeito Coop de fazer negócios, de ge-
rar emprego e de distribuir riquezas.

É por isso que digo que alcançar o marco de
65 anos é um feito importante não só para
Goiás, mas para todo o movimento cooperativista
brasileiro, pois mostra que esse jeito de trabalhar
intercooperando, focado nas pessoas, na di-
mensão local, no aperfeiçoamento das práticas
gerenciais, na boa governança e numa gestão de
qualidade só pode resultar em uma coisa: na cer-
teza da construção de um mundo mais coopera-
tivo, mais justo, feliz, equilibrado e com melho-
res oportunidades para todos.

Por fim, registro o meu reconhecimento ao tra-
balho incansável do amigo Luís Alberto Pereira, pa-
rabenizando também
toda a equipe da OCB/GO
pela dedicação de exce-
lência que coloca as coo-
perativas goianas no pa-
tamar de referência na-
cional. Que possamos ce-
lebrar estes e outros 65
anos com a certeza de
que, juntos, somos mais
fortes. Parabéns!

Omar Rodrigues

Que o mundo está mudando, não é novidade
para ninguém. Percebemos uma geração mais
consciente social e ambientalmente, disposta a
provocar transformações, acelerando movimen-
tos que antes levavam décadas para, de fato, mu-
dar algo na prática. É uma geração que impul-
siona mercados, empresas, academia, governos
e organizações em um caminho sem volta.

São ícones que, corajosamente, levantam
bandeiras por causas que acreditam de forma ge-
nuína, mobilizando outros atores que compar-
tilham dos mesmos interesses coletivos. A força
dessa juventude consciente que atua com de-
senvoltura de forma local ou global pode ser vis-
ta na ativista sueca Greta Thunberg, que aos 15
anos chamou a atenção da comunidade inter-
nacional para a necessidade de governos nacio-
nais atuarem de forma mais incisiva para miti-
gar os efeitos do aquecimento global.

Mas não precisamos procurar fora do país
exemplos dessa ação renovadora em prol do bem
comum. A oceanógrafa paraense Raqueline Mon-
teiro, de 29 anos, é uma dessas mulheres da nova
geração que precisam ser mais ouvidas. Nomea-
da Jovem Embaixadora do Oceano Atlântico no fi-
nal de 2020, com a função de promover a conser-
vação e proteção para as futuras gerações, Ra-
queline estuda sobre a poluição ocasionada por
plásticos na Amazônia. Antes, a jovem pesquisa-
dora, doutoranda em Ecologia Aquática e Pesca na
Universidade Federal do Pará, havia pesquisado so-
bre a poluição por plásticos em ilhas oceânicas e
no Oceano Atlântico, além de ter atuado em pro-
jetos de educação ambiental em áreas costeiras.

Outra referência é o empreendedor social
Eduardo Lyra, fundador e CEO da ONG Gerando
Falcões. Criado na periferia de Guarulhos, na
Grande São Paulo, Edu é considerado um dos jo-
vens mais influentes do Brasil, tendo recebido di-
versas premiações nacionais e internacionais –
entre elas uma condecoração do Fórum Econô-
mico Mundial. Utilizando métodos inovadores na
gestão de programas sociais, Lyra construiu
pontes com grandes empresas e conseguiu in-
vestimentos para reproduzir o modelo de sua
ONG em outras comunidades, beneficiando até
agora mais de 100 mil crianças e adolescentes
com ações de promoção do esporte, cultura e ge-
ração de renda.

O que talvez tenha sido a grande sacada des-
sa evolução é a convergência entre velocidade e
abrangência. Antes, saía na frente quem identi-
ficava uma oportunidade para crescer e ganhar
sozinho. Hoje, essa receita não funciona. Se não
há um bem comum, é muito mais difícil se sus-
tentar no longo prazo. Já escutamos isso faz al-

gum tempo, mas está claro que só é bom quan-
do é bom para todo mundo. Para quem produz,
para quem vende, para quem compra. Para
quem ensina e para quem estuda. Para quem em-
prega e para quem trabalha. Para quem ajuda e
para quem é ajudado.

Empresas em diferentes setores já perceberam
que a geração de valor econômico deve ser capaz
de gerar também um valor para a sociedade, atre-
lando o sucesso empresarial ao progresso de to-
dos. Um bom exemplo dessa evolução são os ne-
gócios de impacto socioambiental positivo, que
já nascem com o objetivo de contribuir para a so-
lução de algum desafio ecológico ou social, como
a conservação de áreas naturais e da biodiver-
sidade, ao mesmo tempo que podem gerar re-
sultado financeiro e inúmeras oportunidades
para pessoas em suas comunidades.

Um verdadeiro ecossistema de negócios de
impacto positivo está surgindo no Brasil, reu-
nindo jovens bem preparados com propósitos
claros e genuínos, atraindo também a atenção
de investidores. O avanço da gestão que valoriza
as melhores práticas ambientais, sociais e de go-
vernança, sintetizado na sigla ESG (Environ-
mental, Social and Governance), é um dos sinais
de que essa busca pelo valor compartilhado está
cada vez mais forte.

Isso demonstra que os cidadãos e as instituições
devem sim pensar no outro. E por este “outro” en-
tende-se seus familiares, amigos, vizinhança e em
uma instância mais ampla, seus consumidores, par-
ceiros de negócios, sociedade. Ou seja, este outro
está mais perto de nós do que pensamos.

São mudanças de mindset que projetam a in-
clusão de uma lente adicional, refletindo uma ex-
tensão mais ampla da percepção de mundo, de
como impacta e é impactado pelas suas próprias
decisões, bem como de terceiros. Essa nova so-
ciedade vem para nos mostrar a necessidade ur-
gente de criar um senso de coletividade nas mais
diversas esferas. Há uma real motivação que de-
veríamos sempre tomar decisões hoje, melhor do
que ontem, e assim continuamente.

Portanto, a responsabilidade maior para cons-
truir continuamente uma sociedade que está em
constante transforma-
ção é qualificar a toma-
da de decisão em uma
perspectiva menos in-
dividual e mais altruísta.
Só assim haverá uma
chance de equilíbrio e
harmonia, duas pala-
vras que são quase equa-
ções, se conectarem com
as pessoas, o meio am-
biente e a sociedade.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Omar Rodrigues é gerente
sênior de Comunicação e
Relações Institucionais da
Fundação Grupo Boticário 

Márcio Lopes de Freitas é
Presidente do Sistema
OCB

Mais fiscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a li-

beração dos comércios de bares e restaurantes
em Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de to-
dos. Basta dar uma volta na cidade, principal-
mente aos finais de semana, para se deparar com
diversas regras sanitárias sendo desobedeci-
das. Fico me perguntando a razão de existir um
decreto se não há uma fiscalização adequada. É
óbvio que ambos precisam andar na mesma li-
nha, pois se não for assim, não faz sentido me-
didas serem estabelecidas. Da mesma forma, a
população precisa se conscientizar, e entender
de uma vez por todas que o vírus ainda está aí,
as mortes continuam imensas e os casos regis-
trados também. Somente com uma colaboração
conjunta entre as pessoas e o governo que um re-
sultado satisfatório virá. 

Stefany Matos
Goiânia

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e pre-
sente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente tam-
bém corrobora para invisibilidade e permanen-
te exclusão da população negra. A abolição da es-
cravatura não garantiu de fato a liberdade. Cas-
tigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Goiás respeita a
iniciativa privada
e cumpre a
responsabilidade
de proporcionar
segurança
jurídica a todos
que aqui investem

Ronaldo Caiado sobre a abertura de
empresas em Goiás em 2021 já su-
pera o montante de CNPJs abertos
no acumulado de 1941 a 2003. 

65 anos escrevendo a  história
do cooperativismo goiano

@jornalohoje
com desfalque do brasileiro por dores
musculares, os franceses enfrentam o
time alemão para tentar recuperar o pri-
meiro lugar do grupo a, que ficou com o
manchester city. 
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“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.
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Os dados apurados pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV), por meio do Monitor do PIB-
FGV, confirmam o que outros levanta-
mentos têm demonstrado – ao menos até
onde se pode considerar que esse tipo de in-
dicador captura de fato o comportamento
no lado real da economia. Mais claramen-
te, a economia, depois do mergulho regis-
trado nos primeiros momentos da pande-
mia, veio ensaiando alguma melhora en-
quanto os números eram comparados aos
piores momentos observados durante a
fase mais dura das medidas de distancia-
mento social. A comparação, daí em dian-
te, num momento em que aquelas medidas
vieram sendo gradualmente relaxadas,
mostra resultados modestos, aparente-
mente com retorno aos padrões de baixo
crescimento observadas desde a recessão
encerrada em 2016.

O avanço da vacinação, neste ano, ain-
da ajudou a injetar algum ânimo nas ativi-
dades de serviços, setor mais duramente
atingido pela crise sanitária e seus impac-
tos. Mas, mesmo nesta área, os levanta-
mentos mais recentes do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) apontam
para certo desaquecimento, com o varejo e
a indústria igualmente acompanhando de

forma mais preocupante a desaceleração
em cena, esbarrando, mais nitidamente, no
desemprego muito alto, na dificuldade
para trabalhadores conseguirem retornar
ao mercado, com alongamento do tempo de
desocupação, na queda real da renda das fa-
mílias e no processo de alta inflacionária
(novamente contribuindo para achatar o po-
der de compra dos salários).

Perdendo vapor
O monitor do Produto Interno Bruto

(PIB) da fundação chegou a apresentar, por
volta de abril deste ano, alta de 15,0% em
relação ao mesmo mês de 2020, com a taxa
limitando-se a uma variação de 4,4% em
agosto, na medição mais recente, divulga-
da ontem pela instituição. Como os nú-
meros dos dois meses anteriores ainda ha-
viam sido melhores, registra-se um avan-
ço de 6,7% no trimestre encerrado em agos-
to diante de igual período de 2020. A série
dessazonalizada (quer dizer, descontados
fatores que se repetem em certos períodos
do ano e que poderiam distorcer compa-
rações) continua derrapando, chegando a
uma queda de 1,1% em agosto frente a ju-
lho. Entre o trimestre finalizado em agos-
to e os três meses até maio deste ano, o PIB
teria avançado 0,7%.

2 Para o economista Clau-
dio Considera, coordenador
do Monitor do PIB-FGV, se-
gundo nota da assessoria de
imprensa do Ibre, “a econo-
mia brasileira continua em
trajetória de recuperação
em relação À forte queda
de 2020 devida à pandemia”.
Conforme ainda Considera,
nos 12 meses concluídos em
agosto deste ano, o PIB teria
avançado 3,6% frente aos
12 meses imediatamente an-
teriores, quando havia so-
frido baixa de 3,1%. Mais
claramente, o PIB teria reto-
mado os níveis observados
por volta de 2019.

2 Claro, melhor assim do
que um processo de perdas
continuadas, diriam analis-
tas e consultores mais ali-
nhados aos mercados. A
questão é que a atividade
continua derrapando e as
perspectivas de uma recu-
peração mais duradoura pa-
recem distantes, diante da
ausência de condições obje-
tivas para que se realizem as
previsões mais otimistas em
relação à economia.

2 O setor de serviços, que
sofreu perdas mensais su-
cessivas e bastante severas
entre março de 2020 e o
mesmo mês deste ano, pon-
dera ainda o economista,

passou a registrar números
positivos de abril em diante,
acumulando elevação de
2,6% nos 12 meses termi-
nados em agosto. O seg-
mento “outros serviços”, que
responde por 15,0% do PIB
geral, chegou a desabar
22,8% em seu pior momen-
to e voltou a crescer a partir
de abril deste ano, refletin-
do, na visão do Ibre, a
“maior abrangência da va-
cinação”, o que “possibilitou
a maior interação entre as
pessoas com idas a hotéis,
bares, restaurantes, via-
gens”, entre outras ativida-
des. O consumo de serviços
pelas famílias, por sua vez,
avançou 8,2% em agosto.

2 Entre os grandes setores
que compõem a demanda
na economia, a desacelera-
ção também vigora. O con-
sumo das famílias havia ex-
perimentado salto de 10,8%
no segundo trimestre deste
ano em relação ao mesmo
período de 2020. Em agosto,
a taxa trimestral havia ano-
tado variação de 6,5%. Ajus-
tado sazonalmente, o indi-
cador do consumo variou
1,9% no trimestre finalizado
em agosto na comparação
com os três meses imedia-
tamente anteriores.

2 O investimento (ou for-

mação bruta de capital fixo,
em economês castiço), na
mesma linha, chegou a ex-
perimentar um salto tri-
mestral de 32,9% em junho
(comparado ao segundo tri-
mestre do ano passado), pas-
sando a anotar variação de
18,5% no trimestre finaliza-
do em agosto deste ano. Ob-
viamente, trata-se de um
taxa alentada, mas deve-se
considerar que o desempe-
nho de 2020 deixou muito a
desejar, para dizer o míni-
mo. Adicionalmente, o mo-
nitor do investimento da
FGV apresentou retração de
3,5% entre os trimestres fi-
nalizados em maio e em
agosto deste ano.

2 No setor externo, en-
quanto as importações ex-
perimentaram salto de
32,7% em volume na com-
paração entre o trimestre
junho-agosto e os três meses
anteriores (com alta de
40,8% para a entrada de
bens intermediários impor-
tados), as exportações avan-
çaram apenas 3,0%. O des-
compasso sugere uma con-
tribuição negativa da ba-
lança comercial (exporta-
ções menos importações) de
bens e serviços para o PIB.
Na comparação com o tri-
mestre março-maio, as ven-
das externas caíram 7,0%.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Novos indicadores mostram
perda de fôlego da economia
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A atividade econômica registrou em agosto um recuo
de 1% em relação ao mês anterior e alta de 0,7% no tri-
mestre móvel encerrado no oitavo mês do ano, se com-
parado ao período concluído em maio. Foi o que apontou
a análise da série dessazonalizada do Monitor do PIB-FGV,
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Já na comparação inte-
ranual, a economia avançou 4,4% em agosto e 6,7% no tri-
mestre móvel terminado no mesmo mês. Em termos mo-
netários, a estimativa é de que no acumulado do ano até
agosto de 2021, em valores correntes, o Produto Interno
Bruto (PIB, a soma dos bens e dos serviços produzidos no
país), ficou em R$ 5,680 trilhões.

Para o coordenador do Monitor do PIB-FGV, Cláudio
Considera, a economia brasileira continua em trajetória
de recuperação em relação à forte queda de 2020 causada
pela pandemia da covid-19. Os dados indicam que até
agosto a taxa de crescimento do PIB em 12 meses ficou
em 3,6%, em relação à verificada nos 12 meses até agos-
to de 2020, que apresentou queda de 3,1%.

Considera disse que o setor de serviços, que registrou
quedas mensais consecutivas e altas entre março do ano
passado e igual mês deste ano, desde abril apresenta de-
sempenhos positivo com a taxa acumulada positiva em 12
meses a partir de junho, sendo em agosto de 2,6%. “No se-
tor de serviços tem relevância a atividade de outros ser-
viços, que representa cerca de 15% do PIB, que chegou a
ter taxa mensal negativa de 22,8% e que apresentou taxas
positivas elevadas desde abril deste ano”, disse.

De acordo com o coordenador, o desempenho posi-
tivo do setor de serviços é um reflexo da vacinação con-
tra a covid-19. “Esse desempenho se deve à maior
abrangência da vacinação, que possibilitou a maior in-
teração entre as pessoas com idas a hotéis, bares, res-
taurantes, viagens etc. Isso é compatível com o consu-
mo de serviços por parte das famílias que no mês de
agosto cresceu 8,2%”, explicou.

Pandemia
Segundo o Ibre, “por causa da influência da pandemia

da covid-19 nos fatores sazonais de 2020, que podem não
estar realmente relacionados à sazonalidade, foi realiza-
do no relatório divulgado nesta terça-feira um exercício adi-
cional com relação a série com ajuste sazonal”.

O Ibre informou que alguns institutos de estatística
internacionais estão analisando esses impactos e, “por
essa razão, além do ajuste sazonal habitual que con-
templa o período de janeiro de 2000 a agosto de 2021, foi
realizado adicionalmente o ajuste sazonal para 2020 e
2021 considerando os fatores sazonais referentes a
2019 e o fator calendário corrente”.

Conforme os pesquisadores, os resultados mostram
que, se forem utilizados os fatores sazonais da série do
PIB do período de 2000 até 2019, a taxa de variação em
agosto de 2021 aponta para queda de 2,3%, inferior à de
1% observada considerando todo o período de 2000 até
agosto de 2021. “Esses resultados sugerem que as taxas
ajustadas sazonalmente devem ser analisadas com cau-
tela, pois a pandemia pode ter influenciado os fatores
sazonais não apenas por razões econômicas como tam-
bém estatísticas”, indicou o relatório.

Consumo das famílias
No trimestre móvel terminado em agosto, o consumo

das famílias subiu 6,5%, se comparado ao mesmo período
do ano passado. O resultado foi influenciado, princi-
palmente, pelo crescimento de 9,8% nos serviços. Na sé-
rie com ajuste sazonal, o consumo das famílias avançou
1,9% no trimestre móvel de junho a agosto, em relação
ao concluído em maio.

Também no trimestre móvel terminado em agosto, a
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que representa
os investimentos, cresceu 18,5% na comparação ao
mesmo período do ano passado. De acordo com o Ibre,
todos os componentes mantiveram a trajetória de cres-
cimento. Apesar disso, na série ajustada sazonalmente,
a FBCF registrou recuo de 3,5% no trimestre móvel de
junho a agosto, na comparação entre março e maio.

A exportação teve alta de 3% no trimestre móvel de ju-
nho a agosto, em relação ao mesmo período do ano pas-
sado. “Apenas os componentes da agropecuária e da ex-
trativa mineral não contribuíram positivamente para
esse crescimento. Na análise da série dessazonalizada, a
exportação apresentou retração de 7% no trimestre mó-
vel findo em agosto, em comparação ao findo em maio”,
apontou o relatório.  (ABr)

Na comparação interanual, a economia avançou 4,4%

Intenção de compra cresce 0,68%
no 4º trimestre, diz pesquisa

PIB recua 1%
em agosto,
aponta
Ibre/FGV

Pesquisa sobre intenção
de compra no país, feita pelo
Instituto Brasileiro de Execu-
tivos de Varejo e Consumo
(Ibevar), mostra que o varejo
deverá ter alta de 0,68% no
quarto trimestre (outubro, no-
vembro e dezembro) de 2021,
em comparação com igual pe-
ríodo de 2020. Em relação ao
trimestre anterior (julho, agos-
to e setembro), o aumento de-
verá ser de 0,52%.

Segundo o levantamento, o
crescimento do último semes-
tre deverá ser sustentado pe-
las categorias de veículos, com-
bustíveis, produtos farmaco-

lógicos, artigos de uso pessoal
e vestuário.

“Deve-se observar que esta
recuperação está muito asso-
ciada ao auxílio emergencial.
Note-se que a expansão do
quarto trimestre em relação ao
terceiro do corrente ano é bas-
tante discreta, ou seja, apenas
0,52%. O mesmo pode-se dizer
ao comparar os quartos tri-
mestres deste ano em relação
a 2020”, explicou o economis-
ta e presidente do Ibevar, Clau-
dio Felisoni de Angelo.

Alta do consumo
Segundo a pesquisa, a pro-

jeção para o acumulado de
2021, de janeiro a dezembro, é
de aumento do consumo em
7,15% relativo a 2020.

“A aceleração da inflação, a
queda da massa real de paga-
mentos, em que pese a recu-
peração limitada do emprego,
e o movimento ascendente das
taxas de juros não indicam um
crescimento sustentável do
consumo. Portanto, o cresci-
mento de 2021 sobre 2020 deve
ser observado com cuidado.
As razões que o explicam não
estarão presentes no futuro
imediato”, acrescentou o pre-
sidente do instituto. (ABr)
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Felipe Cardoso

A Câmara Municipal de
Goiânia foi palco de um clima
tenso ao longo de toda a manhã
da última terça-feira (19/10).
Antes mesmo da abertura dos
trabalhos em plenário, uma
série de entraves foram ini-
ciados na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJ)
- encontro que antecede a prin-
cipal reunião do grupo de 35
parlamentares. 

As discussões abarcaram,
inclusive, parte da sociedade
civil organizada que compa-
receu ao Legislativo para re-
vindicar seus direitos. Isso
porquê, logo cedo, o presi-
dente da CCJ, Henrique Alves
(MDB), iniciou o processo de
votação de um texto alvo de
polêmica na Casa.

A matéria, assinada pelo ve-
reador Marlon (Cidadania),
como já mostrado pelo O Hoje,
garante a participação popular
em shows e eventos mediante a
apresentação do cartão de va-
cina. Porém, a matéria foi en-
carada com certo receio, haja
vista que uma parcela signifi-
cativa da sociedade se man-
tém contrária à vacinação.

Pensando nisso, o texto ini-
cial foi alterado pelo vereador
autor da proposta de forma a
aceitar também a apresenta-
ção do exame PCR negativo ou
IGG, capaz de atestar a imu-
nidade do cidadão, como subs-
titutos do cartão de vacina.
Ainda assim, a proposta não

agradou a todos.  
Entre gregos e troianos, fato

é que ninguém levou a melhor.
Acontece que diante do tu-
multo gerado pela discussão do
tema, o  presidente do encon-
tro achou oportuno encerrá-lo.
A decisão se deu por dois mo-
tivos: o primeiro pela discussão
acalorada entre os vereadores
Mauro Rubem (PT) e Gabriela
Rodart (DC); o segundo, pela
entrada de uma parcela dos
manifestantes ao espaço onde

acontecia a reunião, o que,
consequentemente, resultou
em uma aglomeração. 

Quanto ao primeiro motivo,
ambos os vereadores foram
procurados pela reportagem
onde puderam narrar sua ver-
são sobre os fatos. “O debate es-
quentou pois estávamos todos
com as emoções à flor da pele.
É uma pauta que defendo com
unhas e dentes pois tange a mi-
nha liberdade e das pessoas
que estão ao nosso redor. 

Segundo a vereadora, tudo
começou quando o vereador
Mauro Rubem pediu para que
ela ‘ajeitasse’ a máscara de
proteção facial. “Houve uma
excedeu  comigo e eu também
me excedi com ele. Eu estava
com a máscara aqui [abaixo do
nariz] e ele me falou para le-
vantar a máscara, nesse mo-
mento pedi a ele que se afas-
tasse. Depois ele começou a
gritar comigo e eu fiquei brava.
Esse foi o ponto”. 

Por outro lado, Mauro Ru-
bem argumentou que para
conversar com ele qualquer
pessoa deve estar usando a
proteção. “Ela estava sem más-
cara, sendo assim, não con-
versa comigo. É muito sim-
ples, vocês veem aqui que dia-
riamente ela está sem máscara.
Ela estava com os assessores
dela constrangendo os verea-
dores que são a favor do pas-
saporte. Estamos com 600 mil
mortes por conta desse nega-
cionismo”, resumiu. 

Depois do encerramento da
sessão plenária, o presidente
da CCJ pediu que o encontro da
Comissão fosse reaberto para
apreciação da matéria. Dessa
vez, a reunião ocorreu em ple-
nário, local que conta com es-
trutura adequada para parti-
cipação não apenas dos verea-
dores, mas também dos mani-
festantes. 

Ao submeter, porém, o pro-
cesso à votação, o autor da ma-

téria, vereador Marlon, pediu a
palavra e anunciou o pedido de
retirada do processo de pauta.
Segundo ele, o decreto divul-
gado pela prefeitura de Goiânia
ao longo daquela manhã, con-
templava o texto em discussão
a partir de medidas semelhan-
tes às propostas.

“Esse passaporte era sim-
plesmente uma forma de fazer
a retomada de forma mais se-
gura e o quanto antes. Também
apresentamos emendas para
que os não vacinados não fi-
cassem de fora dos eventos,
através da apresentação de tes-
tes PCR e IGG. (...) Na próxima
semana teremos um evento tes-
te, que é o show do Gusttavo
Lima, onde será necessário o
comprovante de vacinação.
Com esse novo decreto e com
esse evento teste, teremos a re-
tomada do setor de eventos de
forma segura. Nós vencemos”,
disse, por fim, o autor do texto.
(Especial para O Hoje)

Enquanto o plenário ainda
se mostrava inclinado sobre a
discussão do passaporte da
vacina, os vereadores apro-
varam, uma inversão de pau-
ta de modo a acrescentar
meio à lista de processos apre-
ciados naquele momento a
matéria que garantia um au-
mento da verba de gabinete
de R$ 62 mil para R$ 72 mil
para cada vereador. 

A votação da matéria, em
segunda fase, foi rápida e o tex-
to terminou aprovado sem dis-
cussão. Foram registrados ape-
nas dois votos contrários: o
de Gabriela Rodart e Lucas
Kitão (PSL). Além do aumento
do orçamento para cada gabi-
nete, a proposta de iniciativa
da mesa diretora também ins-
tituiu o ponto biométrico para
servidores e a criação de novos
cargos na Casa.

Segundo o vereador Lucas
Kitão (PSL), este não é o mo-
mento de se criar cargos e au-
mentar os custos da Câmara
Municipal, onerando os con-
tribuintes. “Ainda estamos
em um período de pande-
mia, inflação e desemprego
crescentes, deveríamos estar
discutindo projetos que for-
talecem a retomada econô-
mica e não assuntos de inte-
resse interno, como são a
criação de cargos e aumento

da despesa”, opinou.
Rodart, por sua vez, defen-

deu que sempre irá votar con-
forme sua consciência e prin-
cípios. “Para mim, meu gabi-
nete está funcionando perfei-
tamente bem com os cargos
que ali estão. Acredito que to-
dos aqui poderiam trabalhar
muito bem com o efetivo que já
possuem. Apesar do projeto
não aumentar as despesas da
Câmara, por estar de acordo
com o que diz o duodécimo, o
teto de gastos dos gabinetes
sim, o que reitero não ser fa-
vorável”. Questionada sobre a
sutileza da votação, disparou:
“essa é a política”.  

Pela redação, os vereadores

estão autorizados a contratar
de 10 a 25 comissionados, de li-
vre nomeação, com salários
que variam entre R$ 1,8 mil e
R$ 8,8 mil. Porém, os cargos po-
derão ser ocupados também
por servidores efetivos da ad-
ministração direta e indireta do
Executivo ou do Legislativo.
Para estes casos, os efetivos
receberão salários de carreira
e mais uma gratificação que irá
corresponder a 90% do salário
do cargo que ocupa.

Atualmente, cada parla-
mentar pode contar com até 13
servidores comissionados, com
remunerações que variam en-
tre R$ 2,9 mil e R$ 8,4 mil. Não
podendo ultrapassar os R$ 62

mil mensais. Mas, em cada ga-
binete é comum ter até dois
servidores efetivos, que é dis-
ponibilizado pela própria Câ-
mara, pela administração di-
reta ou indireta do Executivo
ou outros órgãos.

Após a aprovação definitiva
do texto na Casa de Leis, pou-
quíssimos vereadores falaram
abertamente sobre o assunto.
Dentre os que falaram, ainda
que em off, a esmagadora
maioria defendeu que a maté-
ria, apesar de reajustar as des-
pesas dos gabinetes, ainda se-
gue os parâmetros fixados pelo
duodécimo e repassados à Câ-
mara. “Nós, na verdade, de-
volvemos dinheiro ao Executi-

vo todos os anos”, disse um dos
parlamentares em alusão às
boas práticas da Câmara. 

Logo após o encerramento
do encontro, o presidente do
Legislativo, vereador Romá-
rio Policarpo (Patriota) foi pro-
curado em plenário para co-
mentar a votação, porém, dis-
se que não iria falar com a im-
prensa por estar “cheio de
gente para atender”. 

Mesmo após a aprovação
da matéria em definitivo, al-
guns parlamentares disseram
que ainda precisavam “estu-
dar” as mudanças para, pos-
teriormente, falarem aberta-
mente sobre o assunto. É o
caso do vereador Sargento
Novandir (Republicanos) e
Pastor Wilson (PMB), por
exemplo. Pedro Azulão Jr
(PSB) também foi convidado a
comentar o texto, mas prefe-
riu ficar “fora disso”.

O espaço também foi aber-
to a Ronilson Reis (Podemos)
que, por sua vez, reagiu com
truculência por entender que a
reportagem estaria “pressio-
nando” os vereadores a falar
sobre o assunto: “Não vou falar.
A boca é minha, falo o que eu
quiser. Não vem com essa de
pressionar vereador não”, dis-
se o parlamentar que ameaçou,
inclusive, solicitar a retirada do
repórter do plenário.

Cortina de fumaça favoreceu aprovação
REFORMA DE GABINETES

Texto foi aprovado sem discussão e votação foi relâmpago. Nenhum vereador comentou a matéria

Vereadores
aprovaram inversão
de pauta e validaram
aumento da verba
de gabinete para 
R$ 72 mil para cada
parlamentar

Passaporte da vacina amplia
tensão entre vereadores

"Entre gregos e

troianos, fato é que

ninguém levou a

melhor. Presidente

do encontro,

vereador Henrique

Alves, decidiu

encerrá-lo"
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TRF virou problema
O que é uma grande conquista para o Ju-

diciário de Minas Gerais e um alento (tam-
bém prêmio) para juízes e desembargadores
locais pode se tornar um sério problema com
efeito dominó para o presidente Jair Bolso-
naro. Ele tem até hoje para sancionar, ou não,
o Projeto de Lei 5919/19 aprovado no Con-
gresso Nacional, que cria o Tribunal Regio-
nal Federal da 6ª Região, para atender o Es-
tado mineiro. O problema é que o projeto que
avançou no Parlamento com forte lobby de
Antonio Anastasia, Aécio Neves e uma trupe
suprapartidária esbarra no interesse de ou-
tros importantes Estados, que já mandaram
recados para o Palácio do Planalto: também
querem ter o “seu” TRF.

Você paga
Minas hoje compõe o TRF da 1ª Re-

gião, junto com outros 11 Estados da fe-
deração. O senador Anastasia, relator fi-
nal do PL, jura que não terá custo algum.
Claro que terá. 

E paga também
No mesmo projeto, por exemplo, foi

aprovado que os juízes substitutos que
hoje atuam no TRF em Minas vão se tornar
automaticamente titulares. E com isso vêm
todas as benesses da carreira, como nova
sede, carros com motoristas etc etc

Poderoso demais
A executiva nacional do PT quer enqua-

drar o manda-chuva do partido no Estado do
Rio de Janeiro, Washington Quaquá. Há até
abaixo-assinado circulando na turma.

Só na dele
Escanteado do Governo e descartado

para a vice da chapa do presidente Jair Bol-
sonaro na corrida à reeleição em 2022, o
vice-presidente Hamilton Mourão reto-
ma, nos bastidores, as conversas com le-
gendas para pavimentar sua candidatura
ao Senado no ano que vem. O PRTB do Rio
sonha com sua candidatura ao Governo e
faz pesquisas.

A seu tempo
Mourão não descarta migrar para outra le-

genda – PL e Republicanos, com quem con-
versou dias atrás, são opções – para outro pro-
jeto: concorrer pelo Rio Grande do Sul ao Se-
nado Federal. Os políticos que passam pelo ga-
binete de Mourão para convidá-lo à filiação
notam o permanente semblante de chateação
do general com o presidente.

Voto separado
Em voto em separado na CPI da Pandemia,

ao qual a Coluna teve acesso, o senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sugere o in-
diciamento do presidente Jair Bolsonaro. A fi-
cha é corrida, segundo o documento de 149
páginas: 1. Crime de responsabilidade (art. 7º,
número 9, da Lei n. 1079/50); 2. Incitação ao
crime (art. 286 do Código Penal); 5. Crime con-
tra a humanidade (art. 7º do Estatuto de
Roma), entre outros.

Mais gente
Vieira também recomenda o indiciamento

de ex-ministros e atuais: Eduardo Pazuello,
ex-Saúde; Paulo Guedes, da Economia; Onyx
Lorenzoni, ex-ministro da Cidadania; Er-
nesto Araújo, ex-Itamaraty; Fábio Wajngar-
ten, ex-Secom; Osmar Terra, ex-Cidadania; e
deputado Ricardo Barros, líder do Governo na
Câmara dos Deputados.

Mais poder a elas
Pelo menos 7 de 10 brasileiros acreditam

que o mundo seria mais pacífico e bem-su-
cedido se tivéssemos mais líderes políticas
mulheres. É o que aponta pesquisa sobre li-
derança global, da Ipsos, com entrevistados
de 28 nações, incluindo o Brasil. Enquanto
72% concordam com a afirmação, 18% dis-
cordam e 10% não souberam opinar.

Apagão
O Grupo Facebook previa entregar ontem

resposta à notificação do Ministério da Justiça
sobre o ‘apagão virtual’, ocorrido há duas se-
manas, que causou prejuízos a usuários e con-
sumidores das suas redes sociais. A notificação
foi enviada pela Secretaria Nacional.

A nova versão do Plano
Setorial de Adaptação e Bai-
xa Emissão de Carbono na
Agropecuária (Plano ABC+)
pretende cortar a emissão
de carbono em 1,1 bilhão de
toneladas até 2030. Isso re-
presenta um aumento de
sete vezes ao valor definido
no plano original, cuja pri-
meira etapa foi executada
na última década.

As metas revisadas foram
divulgadas ontem (18) pela
ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Tere-
za Cristina. A nova etapa do
plano pretende introduzir tec-
nologias de produção susten-
tável em 72,68 milhões de hec-
tares no Brasil nos próximos
nove anos. A área equivale a
pouco mais que o dobro da su-
perfície do Reino Unido.

O plano também preten-
de aumentar em 208,4 mi-
lhões de metros cúbicos o
volume de resíduos animais
tratados e ampliar para 5
milhões o número de cabe-
ças de gado engordadas
com o método de termina-
ção intensiva a pasto, que
prevê o fornecimento de ra-
ções aos animais durante o
período de seca e a melho-
ria da adubação dos pas-

tos. A engorda mais rápida
reduz a emissão de gás car-
bônico pelo gado.

Na cerimônia de lança-
mento do plano, a ministra Te-
reza Cristina disse que, apesar
das metas ambiciosas, o agro-
negócio brasileiro tem condi-
ções de cumpri-las. “Temos
uma das mais ambiciosas po-
líticas públicas da agrope-
cuária do mudo, que traça
metas ousadas para aprimo-
rar a sustentabilidade da pro-
dução brasileira ao longo da
próxima década e manter o
agro na vanguarda dos esfor-
ços de enfrentamento da mu-
dança do clima”, declarou.

Em relação ao Plano ABC,
executado entre 2010 e 2020,
o Ministério da Agricultura in-
formou que os resultados su-
peraram as previsões. Nos úl-
timos dez anos, as ações con-
seguiram evitar a emissão de
170 milhões de toneladas de
gás carbônico e beneficiou
52 milhões de hectares com
tecnologias mais modernas
de produção. Isso significa
46,5% além da meta original,
segundo a pasta.

Os valores anunciados hoje
serão somados às metas exe-
cutadas na última década. Des-
sa forma, as metas atingidas

pelo Plano ABC original estão
mantidas. O Plano ABC+ será
apresentado pelo governo bra-
sileiro na próxima Conferência
das Nações Unidas para as
Mudanças Climáticas (COP-26).

Ações
O novo plano estabelece

uma abordagem integrada das
áreas produtivas, poupando o
máximo possível de terra e
cumprindo o Código Flores-
tal, a manutenção da saúde do
solo e a conservação de água e
da biodiversidade. Segundo o
Ministério da Agricultura, essa
abordagem melhora a gera-
ção de renda por meio dos
serviços ambientais gerados

pelos ecossistemas durante a
produção agropecuária.

A promoção de oito formas
de tecnologia está prevista no
Plano ABC+: a recuperação de
áreas degradadas; o plantio de
4 milhões de hectares de flo-
restas; o tratamento de resíduos
animais; a terminação intensi-
va de pastos; o uso de micro-or-
ganismos a partir de bioinsu-
mos; plantio direto de grãos
com o mínimo de reviramento
de solo e cobertura perma-
nente com plantas vivas ou pa-
lhada; sistemas de irrigação
eficientes que consumam pou-
ca água; e sistemas integrados
de plantio entre culturas di-
ferentes e hortaliças.

A nova etapa do plano pretende
introduzir tecnologias de produção
sustentável em 72,68 milhões de hectares
no Brasil nos próximos nove anos

Elton Chaves disse que ficou surpreso com o adiamento 

Último a depor na Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Pandemia, Elton da Silva Chaves, representante
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems), disse, nesta terça-feira (19), que ficou surpreso
com o adiamento da votação do relatório técnico que po-
deria barrar o uso da cloroquina em pacientes com covid-
19 e afirmou que os municípios cobraram uma definição
sobre a questão na Conitec para orientar os profissionais
na ponta. A demora na análise do uso dessas drogas em
meio à pandemia gerou indignação de senadores. Eles afir-
maram que o órgão “lavou as mãos” e serviu de “escudo”
para médicos e membros do governo seguirem recomen-
dando o uso de cloroquina e outros medicamentos com-
provadamente sem eficácia.

O documento seria analisado no dia 7 de outubro, mas
foi retirado de pauta a pedido do coordenador do grupo,
o médico Carlos Carvalho. Representante dos municípios
na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do
Sistema Único de Saúde (Conitec), Elton Chaves disse que
a justificativa para o adiamento seria a inclusão no rela-
tório técnico de novos estudos sobre o tema. Apesar de não
ser inédita, a retirada de pauta no curso da reunião não é
“comum” de acordo com Elton.

“Nós nos surpreendemos com a manifestação do dou-
tor Carlos Carvalho e pedimos justificativas plausíveis para
o pedido de retirada de pauta. Há uma expectativa dos ges-
tores de ter uma orientação técnica para que a gente pos-
sa organizar os serviços e orientar os profissionais na pon-
ta. Por isso, nossa surpresa”, disse Elton, que se posicionou
contra a retirada de pauta da discussão. 

Conitec serviu 
de escudo para
governo propagar
cloroquina

Plano pretende reduzir emissão
de carbono em 1,1 bi de toneladas

Tereza Cristina

disse que, apesar

das metas

ambiciosas, o

agronegócio

brasileiro tem

condições de

cumpri-las



ESPORTES n 7
ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Breno Modesto

Na última segunda-feira
(18), o Vila Nova chegou a sete
jogos de invencibilidade na Sé-
rie B do Campeonato Brasilei-
ro. Jogando diante de seu tor-
cedor, no Estádio Onésio Bra-
sileiro Alvarenga, o time co-
mandado pelo técnico interino
Higo Magalhães ficou no 0 a 0
contra o CRB. Apesar do bom
desempenho recente da equi-
pe colorada, o torcedor vila-
novense voltou para casa com
o sentimento de que poderia
ter visto o Tigre derrotar o
Galo, que estava com um joga-
dor a menos durante todo o se-
gundo tempo do confronto.

Na visão do treinador, seus
comandados, mesmo sem
conseguirem derrotar os ala-
goanos, o deixaram orgulho-
so pelo trabalho e por tudo
que fizeram em campo. Ape-
sar de toda a dificuldade na
logística de retorno à Goiânia,
por conta de uma queda de
energia durante o jogo contra
o Brasil de Pelotas, que co-
meçou na sexta-feira (15) e
terminou apenas no sábado
(16), Higo conta que os joga-
dores estavam empenhados
em disputar a partida.

“Era uma situação que nos
preocupava muito. Mas en-
tendíamos que a vontade deles
(jogadores) de estarem em

campo, representando o Vila
Nova, era muito grande. Com
toda sinceridade, eu saio or-
gulhoso do trabalho e de tudo
que os atletas fizeram. Tivemos

um grande problema na ro-
dada passada e chegamos em
Goiânia na véspera do jogo
(contra o CRB), mas mostramos
que somos fortes. Nós esta-
mos fortes. Muito mérito dos
atletas, que incorporaram o
que representa jogar no OBA,
na frente da torcida, o que re-
presenta vestir a camisa do
Vila Nova. Por detalhe, não
ganhamos o jogo”, disse Higo.

Copa Verde
Após o empate com o Galo

da Pajuçara, o Tigre terá de

“mudar a chave” e voltar seu
foco para outra competição.
A Copa Verde, onde fará sua
estreia nesta quinta-feira
(21). Às 19h30, o Colorado
recebe, no OBA, a equipe do
Rio Branco de Venda Nova,
no Espírito Santo. O con-
fronto, que será disputado
em jogo único, é válido pela
segunda fase do torneio.

Vindo de uma maratona de
dois jogos em três dias e tendo
que jogar novamente pela Se-
gundona já no próximo do-
mingo (24), Higo Magalhães

diz que não poderá usar força
máxima diante do Brancão.

“Humanamente, é impos-
sível colocá-los em campo.
Principalmente quem jogou
contra o Brasil de Pelotas e
contra o CRB. Tivemos que
terminar o jogo em dois dias
em Pelotas (por falta de ener-
gia). Chegamos na véspera
de mais um jogo, valorizo
nosso departamento físico e
nosso departamento médi-
co, além do nosso fisiologis-
ta”, comentou o treinador.
(Especial para O Hoje)

Higo Magalhães
enaltece empenho
de atletas após
“maratona”

Dois jogos nesta quarta-fei-
ra (20) agitam a sexta rodada
do primeiro turno da Divisão
de Acesso do Campeonato Goia-
no. O primeiro deles acontece
às 15h30, na cidade de Inhu-
mas. Depois de bater o líder
Morrinhos, na última rodada,
o Inhumas, do técnico Edson
Júnior, tem a chance de dimi-
nuir a diferença para o próprio
Tricolor dos Pomares. Para
isso, terá de vencer o Apareci-
da, lanterna da competição e
que ainda não pontuou, no Es-
tádio Zico Brandão.

Titular da meta do Pantera,
o goleiro Gabriel Félix avalia
como positiva a atuação da
equipe na última partida e pro-
jeta o encontra com o Apareci-
da. Segundo o arqueiro, a in-
tenção do Inhumas é continuar
subindo na tabela, para estar

próximo de seu objetivo prin-
cipal, que é o acesso à primeira
divisão do futebol goiano.

“Foi uma grande atuação
de toda equipe. Entramos
cientes daquilo que quería-
mos e não faltou disposição
para conquista da vitória. In-
dividualmente falando, acre-
dito que fiz um grande jogo.
Pude ajudar minha equipe
num momento crucial da par-
tida e, logo depois, consegui-
mos aumentar o placar. Ago-
ra, já temos outro grande de-
safio. Espero que possamos
sair vitoriosos. Precisamos
vencer para subir na tabela e
continuar sonhando com o
objetivo principal, que é o
acesso”, disse o goleiro.

No outro jogo do dia, o Goiâ-
nia, que folgou na última ro-
dada, tem a chance de voltar à

liderança. Às 19h30, o Galo re-
cebe o Goiatuba, no Estádio
Olímpico. Para o duelo contra
o Azulão, o técnico Vitor terá o
retorno de dois atletas. Expul-
sos diante do Inhumas, ainda
na terceira rodada, o volante
Eduardo e o meia Kaio Wilker
cumpriram suspensão auto-
mática no duelo com a Anapo-
lina, há uma semana, e voltam
a ficar à disposição da comis-
são técnica alvinegra. 

Com dois gols marcados até
aqui, Kaio Wilker é, ao lado do
atacante Diney, um dos arti-
lheiros do Galo Carijó na com-
petição estadual. A tendência é
de que o meia seja titular hoje
à noite. Já Eduardo deve dis-
putar posição com Leandro
Bulhões, que foi seu substituto
na última partida. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Embalado após derrotar a Rubra, o Goiatuba tenta bater o Goiânia, fora de casa

A Aparecidense já sabe
que decidirá a semifinal
do Campeonato Brasileiro
da Série D fora de casa. A
CBF anunciou nesta últi-
ma segunda-feira (18) a
tabela e assim, a Cidinha
joga sua primeira partida
no estádio Aníbal Batista
de Toledo, já neste sábado
(23), às 16 horas.

Um dos destaques da
campanha da Aparecidense
em 2020, o atacante Lucas
Negueba sofreu com lesões
em 2021 e não teve o mesmo
rendimento na atual tem-
porada, ficando fora dos
gramados por três meses,
desde sua última lesão. Após
dar a volta por cima, ele
agradece ao treinador e os
demais que confiaram em
sua recuperação, para en-
trar em campo e fazer o gol
que deixou a Cidinha mais
perto do acesso.

“Tenho muito que exal-
tar o Thiago (Carvalho),
porque ele foi um cara que
foi fundamental na minha
volta e algumas pessoas
tentaram me segurar para
mais um ou dois jogos e ele
falou que queria me ver
em campo, me deu minu-
tos e sempre que eu estava
na fisioterapia, ele falava

que eu seria importante e
você vai ajudar. Estou fa-
lando dele, mas falo no ge-
ral, assim como toda a co-
missão, preparador físico,
todo pessoal do nosso staff
que me priorizaram e eu só
tenho que agradecer a
Deus, porque foi um gol
que entrou para a história
da Aparecidense e história
da minha vida também”,
disse Lucas Negueba.

Com contrato com a
Aparecidense até o final
de 2022, o atacante sonha
mais alto em busca de ob-
jetivos maiores com a ca-
misa da Cidinha. Negueba
não escondeu a felicidade
de estar vestindo as cores
do clube e prometeu hon-
rá-la sempre em campo.

“Meu próximo objetivo
é ser campeão da Série D
com esse grupo, continuar
fazendo história com esse
grupo e a Aparecidense foi
a equipe que mais me deu
oportunidades, minutos de
jogo e olhou para mim com
outros olhos e enquanto
eu tiver aqui, jogar aqui,
honrarei essa camisa da
melhor forma”, concluiu o
atacante da Aparecidense.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Lucas Negueba traça
próximo objetivo pela
Aparecidense: “Ser
campeão da Série D”

SÉRIE D

Jogando em casa, Goiânia tem
chance de reassumir liderança

DIVISÃO DE ACESSO

Afonso Cardoso

orGulhoso pelo trabalho

Goiatuba EC

Para o comandante

vilanovense, seus

atletas estão

provando que 

são “fortes”

JOGOS DE HOJE

brasileiro - série a
19hs - ceará x palmeiras

brasileiro - série b
20h30 - botafogo x brusque

copa do brasil
21h30 - athletico x flamengo

21h30 - atlético-mg x fortaleza



40%

A Prefeitura de Goiânia
divulgou um novo decreto
que já está em vigor e que traz
uma mudança em relação aos
eventos esportivos na capital.
Mesmo mantendo a situação
de emergência na saúde pú-
blica, a nova atualização au-
mentou a capacidade liberada
nos estádios de futebol, que
anteriormente era de 30% e
agora será de 40%, ou seja,
um acréscimo de 10% para as
próximas partidas.

O item 24 do novo decreto
confirma a mudança e deixa
claro ainda a necessidade de
manter e obedecer os protoco-
los sanitários nos estádios de
futebol. Em Goiânia, três equi-
pes disputam as duas primeiras
divisões nacionais, além do
próprio Goiânia Esporte Clube,
que está em atividade na Divi-
são de Acesso do Campeonato
Goiano e que vai contar com o

evento-teste hoje, diante do
Goiatuba e por isso ainda só irá
comercializar 1.500 ingressos.

O primeiro profissional clu-
be a contar com essa nova
quantidade de torcedores será
o Atlético Goianiense. O rubro-
negro recebe o Grêmio na pró-
xima segunda-feira (25), no es-
tádio Antônio Accioly, às 20h
(horário de Brasília) e deve co-
meçar a venda de ingressos
nos próximos dias. O Goiás terá
o duelo contra o Botafogo na
próxima terça-feira (26), no es-
tádio da Serrinha, às 21h30.
Enquanto isso, o Vila Nova rea-
liza os dois próximos confron-
tos pela Série B como visitante.

Torcida visitante
A Confederação Brasilei-

ra de Futebol (CBF) atualizou
o protocolo de segurança e
passou a permitir a presença
de torcedores visitantes no

Campeonato Brasileiro. Após
eventos que contaram com
pessoas “infiltradas”, como
aconteceu no duelo entre
Cuiabá e São Paulo e mais
recentemente entre Atlético-
GO e Atlético-MG, já que em
ambos os casos a Polícia Mi-
litar precisou intervir e criar
um setor separado para evitar
maiores problemas.

Essa nova decisão tem efei-
to imediato e a partir da pró-
xima rodada os clubes já po-
dem disponibilizar ingressos
para a torcida visitante. As exi-
gências serão as mesmas para
o público mandante, sendo ne-
cessário apresentar a carteira
de vacinação completa com as
duas doses, ou dose única, ou
um teste RT-PCR de até 72 ho-
ras antes da partida ou um
teste antígeno de até 48 horas
antes do jogo. (Felipe André,
especial para O Hoje)
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Atlético-GO vai contar com 40% da capacidade do Accioly contra o Grêmio

Bruno Corsino/ACG

No dia de ontem o Atlé-
tico Goianiense celebrou
50 anos da primeira con-
quista nacional do estado.
No dia 19 de outubro de
1971, o rubro-negro con-
tou com gol de Luizinho
para celebrar o título, que
agora pretende homologar
junto a CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) um
reconhecimento maior,
como um título da Série B
ou até mesmo um torneio a
parte, como foi o caso da
Primeira Liga anos atrás.

Um das provas inequí-
vocas de que o Atlético
pode fazer a reivindicação
de reconhecimento desse tí-
tulo como equivalente a
uma série B é que esse tor-
neio foi apoiado pela Con-
federação Brasileira de Des-
portos (CBD) à época, atual
CBF, e, portanto foi muito
mais que uma competição
amistosa, conforme trecho
da Revista Placar.

A competição durou mais
de um mês, teve duas cida-
des sede, sendo Goiânia e
Anápolis, trinta e nove jogos,
setenta e sete gols, contou
com 16 clubes de 11 Estados
diferentes, fases classifica-
tórias e depois eliminató-
rias. Os times que participa-
ram foram: Goiânia, Flumi-
nense-BA, Vila Nova, Des-
portiva-ES, Anápolis, União
Bandeirante-PR, Ponte Preta,
Campo Grande-RJ, Goiás,
Fast-AM, Moto Clube-MA,

Náutico-PE, Campinas, For-
taleza e Botafogo-PB.

“Quando surgiu a ideia,
foi um rebuliço em Goiânia.
Mas, depois, as dificulda-
des foram aparecendo…”.
Esta semana a grande notí-
cia chegou, vindo simulta-
neamente do Rio e do Go-
verno do Estado de Goiás:
do Rio, a aprovação da CBD.
João Havelange achou mui-
to boa a ideia, prometendo
oficializar o torneio, desde
que prove ser rentável. E,
ainda do Rio, a promessa do
brigadeiro Jerônimo Bastos
de que o CFD vai estudar
uma fórmula para ajudar
quanto aos transportes. Do
governo goiano, a libera-
ção de Cr$ 105.000,00 para
as despesas de estada das
delegações de outros esta-
dos”, disse trecho da Revis-
ta Placar sobre a competi-
ção, em 1971.

A grande decisão, com o
gol marcado por Luizinho,
foi diante da Ponte Preta e
aconteceu no estádio Olím-
pico. O Atlético Goianiense
era comandado pelo técni-
co Paulo Gonçalves e con-
tou com os seguintes joga-
dores em seu elenco: Zé
Geraldo, Raimundinho, Lui-
zinho, Lico, Claudinho, Pag-
hetti, Dadi, Dezoito, Poli,
Pedro Bala, Beloianes, Nel-
são, Vavá, Jota Alves, Mar-
cos, Ronaldo, Dida, Tung e
Celso. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

Atlético-GO vai
solicitar junto a CBF
maior reconhecimento
de título de 1971

TORNEIO DA INTEGRAÇÃO

Victor Pimenta

O Goiás perdeu mais uma
chance de encostar nos líderes
e distanciar dos rivais na bri-
ga pelo acesso à Série A. O time
esmeraldino empatou em 0 a
0, na noite desta terça-feira
(19), diante do Londrina, no es-
tádio do Café. O jogo ainda
teve Marcelinho, do time pa-
ranaense, expulso no segundo
tempo. O resultado pode fazer
com que a equipe goiana caia
na tabela, porém, ainda per-
manecendo no G-4. 

Primeiro tempo
Quarenta e cinco minutos

bem sonolentos por parte das
duas equipes. O Goiás pouco
atacou e o Londrina pouco le-
vou perigo. Com vinte e cinco
segundos de jogo, o Apodi re-
cebeu um amarelo que tirou do
confronto diante do Botafogo.
César e Tadeu nem chegaram a
ser muito acionados. A jogada
mais bem trabalhada do Goiás,
veio em tabela de Élvis, com
Apodi que cruzou para Nicolas,
mas a defesa do Londrina che-
gou antes. Marcelo Freitas de
longe defendeu querendo en-
ganar o goleiro esmeraldino
que foi bem no lance. Por par-
te do Goiás, uma jogada de pe-
rigo que chegou até Diegui-
nho, mas o chute fraco des-

viou e facilitou para César.
Nem mesmo os gritos de

Marcelo Cabo acordaram o
Goiás que parecia não se impor
no confronto, mesmo também
sofrendo zero perigo. Zeca, ex-
Goiás, foi quem tentou mais
chegar ao gol esmeraldino, mas
sem sucesso. De longe foi a ma-
neira do Londrina levar perigo
e Jhonny Lucas arriscou, mas o
desvio só fez com que o time pa-
ranaense ganhasse escanteio. 

Segundo tempo
Na volta do intervalo, o trei-

nador Marcelo Cabo mudou
Artur no lugar do Hugo, mas
não fez nenhuma diferença.
Um jogo muito fraco tecnica-
mente, porém, com mais chan-
ces de gols por parte das equi-

pes que jogavam por uma bola.
O goleiro César trabalhou mais
que na primeira etapa e se es-
ticou todo no que poderia ser o
gol de David Duarte em um lin-
do cabeceio. O mesmo de lon-
ge finalizou, fazendo com que
a bola passasse próxima da
trave. Uma das poucas chances
do Londrina veio em erro da
defesa esmeraldina e Zeca fi-
nalizou mal. 

Com dois cartões amarelos
em cinco minutos, o atacante
Marcelinho acabou indo mais
cedo para o chuveiro. Com um
a mais o Goiás chegou mais
próximo do gol, mas a última fi-
nalização do ataque esmeral-
dino deixou a desejar. Nem as
trocas no time que fizeram com
que a equipe tivesse Dadá Bel-

monte, Wellinton, Bruno Me-
zenga e Pedro Bahia, o gol não
saiu. Luan Dias e Apodi quem
chegaram próximo de abrir o

placar, mas César defendeu as
duas finalizações, assim termi-
nando a partida em 0 a 0. (Es-
pecial para O Hoje)

Goiás empata sem
gols com Londrina
e perde mais uma
chance de encostar
nos líderes;
paranaenses
seguem no Z-4

dEixou a desejar, mais uma vez 

David Duarte teve a melhor chance de gol para a equipe esmeraldina, mas parou na defesa de César

Ricardo Chicarelli/ Londrina EC.

Novo decreto aumenta quantidade de

torcedores nos estádios de Goiânia

Data: 19 de outubro de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio
do café, Londrina. Arbitragem: douglas schwengber da silva
(rs); assistentes: mauricio coelho silva penna (rs) e Tiago au-
gusto Kappes diel (rs); quarto árbitro: Leonardo sígari Zanon
(pr). Cartão vermelho: marcelinho 28’2T (Londrina)

t
TÉcNica

Londrina: césar; matheus Bian-
qui (Tárik), marcondes, augus-
to e eltinho; João paulo, Jhonny
Lucas e marcelo Freitas (celsi-
nho); marcelinho, Zeca (Luiz
Henrique) e roberto (caprini).
Técnico: márcio Fernandes.

Goiás: Tadeu; apodi, david
duarte, reynaldo, Hugo (ar-
tur); diego, Fellipe Bastos (pe-
dro Bahia), Luan dias, Élvis
(Bruno mezenga); alef manga
(dadá Belmonte) e Nicolas (Wel-
linton). Técnico: marcelo cabo.

0 x 0Londrina Goiás

FICHA
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Daniell Alves

Goiânia tem cerca de 500
imóveis abandonados, entre
prédios e casas, de acordo
com o último levantamento da
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Habitação (Se-
planh). Os edifícios particula-
res têm obras paradas por di-
versos motivos, entre ques-
tões judiciais e financeiras.
Os locais acabam por atrair
mosquitos transmissores da
dengue e usuários de drogas.

Em entrevista ao O Hoje, a
arquiteta e urbanista do Con-
selho de Arquitetura e Urba-
nismo de Goiás (CAU/GO),
Adriana Mikulaschek, explica
que os imóveis abandonados
estão por toda a cidade. Uma
grande parte se encontra no
Centro. Segundo ela, o cenário
é muito prejudicial, pois são
imóveis que se encontram em
uma cidade com uma infraes-
trutura pronta. “Tem rede de
saneamento, eletricidade,
transporte público, tudo aces-
sível. A partir do momento
em que eles ficam desocupa-
dos há uma demanda para ou-
tras regiões, implicando no
crescimento da cidade e, con-
sequentemente, na necessida-
de da instalação dessa infra-
estrutura nova e todos pagam
por isso. É um cenário bastan-
te problemático”, avalia.

Nos últimos anos, os imó-
veis do Centro vêm passando
por uma desvalorização imo-
biliária e começaram a ser
abandonados pela população
por causa do uso praticamen-
te comercial. “A partir das 18
horas não há pessoas mais
circulando. Isso gera uma si-
tuação de esvaziamento e in-
segurança. Então, o público
vai deixando esses locais. São
prédios mais antigos que pre-
cisam ser reformados, o que
muitas vezes não acomodam
as famílias”, explica.

Para ela, o poder público

poderia reverter este problema
incentivando o retrofit, que é
uma reforma de base. O termo
surge como uma solução para
edifícios abandonados ou de
péssimas condições de utili-
zação. A proposta preserva o
patrimônio histórico e dá vida
adequada aos antigos espa-
ços. “Essa situação já acontece
em outras cidades. Pessoas
coerentes com essa realidade
voltam para estes locais. A
gente teria uma concentração
e o retorno de segurança seria
inerente”, diz.

A reportagem entrou em
contato com a Seplanh para so-
licitar dados de 2021 sobre a
quantidade de imóveis aban-
donados, mas o assessor de
imprensa da pasta, Willian As-
sunção, afirmou que não con-
seguiria levantar informações
antes do fechamento desta edi-

ção, mesmo tendo quase uma
semana de prazo, desde a soli-
citação da reportagem.

Cultura
Além disso, explica Adria-

na, outra forma de incentivar
o retorno do movimento nes-
tes lugares seria com a pro-
moção da cultura, a exemplo
da gastronomia. “Sempre ha-
verá pessoas andando na rua.
O poder público pode agir
nesse sentido na requalifica-
ção do espaço público, ruas,
calçadas. Transeuntes voltam,
naturalmente, sem a necessi-
dade de novos edifícios”.

Por sua vez, a sociedade
deve exigir seus direitos. “O
Plano Diretor propõe uma ex-
pansão da cidade e o que isso
acarreta. Quando se com-
preende que Goiânia pode ser
expandida, sendo que temos

não só edifícios abandona-
dos, mas uma quantidade gi-
gantesca de lotes vagos, su-
bentende-se que isso não é
necessário. E começa a exigir
do poder público atitudes
mais coerentes com a reali-
dade”, afirma.

A recomendação é para
que a população cobre medi-
das mais realistas para revi-
talização não apenas dos edi-
fícios e imóveis vazios, mas do
espaço público. “As pessoas
não deixam os imóveis vazios
à toa. Está relacionado com a
falta de público (quando é co-
mercial) e falta de infraestru-
tura, já que o espaço não tem
melhorias ou por questão de
insegurança”, completa.

Riscos
De acordo com a Conselho

de Arquitetura e Urbanismo

(CAU), de Goiânia, toda edifi-
cação sem uso e sem manu-
tenção oferece prejuízo à saú-
de humana”.  O Conselho aler-
ta que é fundamental que o
poder público e a sociedade ar-
ticulem-se em torno de uma
política urbana para solucio-
nar o problema.

“Também é grave o fato
dos edifícios abandonados
não cumprirem com sua fun-
ção social na cidade”, afirma
a conselheira Adriana Miku-
laschek. “Em sua maioria, es-
sas obras se encontram em
áreas consolidadas e com
acesso à infraestrutura ur-
bana. Sem uso, não abrigam
moradia, emprego ou lazer.
Prejudicam a paisagem ur-
bana e desvalorizam todo o
seu entorno”.

Ausência prolongada
Segundo o Ministério Pú-

blico de Goiás (MP-GO) são
considerados imóveis aban-
donados “aquele que de-
monstre ausência prolonga-
da de uso. O que pode ser ve-
rificado por características fí-
sicas, por  inexistência de con-
servação, pelo relato de mo-
radores da área ou por outros
indícios que evidenciem a de-
socupação”, diz documento.

No caso de ausência do
responsável que permita a
entrada, agentes públicos po-
dem vistoriar os imóveis. Em
dias e períodos alternados,
no intervalo de 10 dias. No
caso de ingresso forçado, o
agente deve preservar as con-
dições físicas do imóvel e emi-
tir relatório circunstanciado.
Ele poderá solicitar auxílio
de autoridades policiais, caso
julgar necessário.

No caso da proliferação
do mosquito da denque, a
medida se aplica. Divido a
doença terforte poder de dis-
seminaçãopotencial que re-
presenta risco à saúde públi-
ca. (Especial para O Hoje)

Falta de melhorias no espaço público é um dos fatores que explica este cenário, diz especialista

Centro da Goiânia abriga maior parte de prédios abandonados Locais viram abrigo  para usuários de drogas e focos para mosquitos da dengue

Os edifícios têm obras paradas por diversos motivos, entre questões judiciais e financeiras

Capital ‘coleciona’ cerca 
de 500 imóveis abandonados

Fotos: Jota Eurípedes

O cenário de abandono desvaloriza a
arquitetura do Centro da cidade com

infraestrutura pronta que fica sem proveito
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Maiara Dal Bosco

Em 2021, entre os meses de janeiro a setembro, foram
abertas 25.924 novas empresas em Goiás. Os dados são
da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e apontam
que os novos CNPJs no Estado já superam o montante de
empresas abertas no acumulado de 1941 a 2003, quan-
do, nas seis décadas, foram abertas 19.003 empresas.
Além disso, os novos empreendedores goianos em 2021
já são mais do que os registrados no ano anterior à pan-
demia. Em 2019, nos nove primeiros meses do ano, fo-
ram abertas 18.024 empresas em Goiás.

As 25.924 novas empresas abertas neste ano entre
janeiro a setembro, representam quantidade 36%
maior do que o somatório de 1941 a 2003. Incluindo
MEIs, o Estado tem mais de 900 mil empreendimentos
ativos. “Goiás respeita a iniciativa privada e cumpre a
responsabilidade de proporcionar segurança jurídica
a todos que aqui investem”, destaca o governador Ro-
naldo Caiado. Além disso, o montante correspondente
à janeiro e setembro de 2021 já representa 99,25% do
total registrado em todo o ano de 2020, quando foram
abertas 26.121 empresas.

De acordo com o presidente da Juceg, Euclides Bar-
bo Siqueira, os dados demonstram que o nosso Estado,
sob a gestão do governador Ronaldo Caiado, conseguiu
planejar-se frente ao cenário pandêmico e não somente
retomar a economia, mas apresentar saldos positivos.
“Nesse panorama, as empresas ativas em Goiás já so-
mam 913.801, ao incluir os microempreededores in-
dividuais, os chamados MEIs. Os municípios que mais
atraíram investimentos foram Goiânia, com 283 mil em-
presas, Aparecida de Goiânia (64 mil), Anápolis (52 mil)
e Rio Verde (27 mil).

Para o Titular da Secretaria de Indústria, Comércio
e Serviços (SIC), José Vitti, os números apresentados pela
Juceg em 2021 são o sinal claro de que a gestão Estadual
está no caminho certo, ao gerar empregos e renda. O que
é resultado da confiança que os empreendedores têm no
governo e dos investimentos no Estado.

Recorde em setembro
Apenas em setembro 2.656 empresas foram criadas, sen-

do o recorde de consolidação de CNPJs para o mês, supe-
rando o número histórico de setembro de 2020, quando
2.609 empresas foram abertas no Estado. Antes disso, os me-
ses de setembro haviam registrado, respectivamente, em
2019 e em 2018, 2.118 e 1.707 novas empresas.

As atividades mais expressivas das constituições do
mês são de serviços combinados de escritório e apoio ad-
ministrativo (254); construção de edifícios (180); co-
mércio varejista de bebidas (164); e comércio varejista
de artigos do vestuário e acessórios (163).

O perfil das novas empresas evidencia aqueci-
mento de setores mais afetados pela pandemia, a
construção civil e o comércio, que ficaram por lon-
gos períodos paralisados como forma de conter no-
vos casos de Covid-19. O crescimento dos serviços
combinados de escritório e apoio administrativo
também mostra a nova tendência de mercado, com
ascensão de serviços remotos.

Já o perfil das 25.924 constituídas no acumulado de
2021 tem crescente liderança feminina. 10.207 empre-
sas registradas no Estado entre janeiro e setembro têm
mulheres no quadro societário; outras 881 têm capital
social acima de 500 mil.

Menos burocracia
Para o presidente da Juceg, o crescimento do núme-

ro de novas empresas abertas nesse período confirma
que o empreendedorismo tem sido visto como alterna-
tiva em meio à pandemia, além de ser reflexo dos in-
centivos oferecidos pelo governo de Goiás para abrir e
manter novos negócios.

“Estamos colhendo os frutos do investimento feito pelo
governo estadual na modernização e desburocratização do
processo de abertura de empresas. O cidadão tem perce-
bido as vantagens em trabalhar com o próprio negócio”,
destaca Euclides. Goiás lidera, pela segunda vez conse-
cutiva, o ranking de agilidade na abertura de empresas
no País. (Especial para O Hoje)

O Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás determinou a
suspensão da greve dos pro-
fissionais da Saúde de Aná-
polis organizada pelo Sindi-
cato dos Médicos de Anápolis
(Simea). A Justiça prevê mul-
ta diária de R$ 5 mil caso o Si-
mea desconsidere a decisão
do Poder Judiciário.

A decisão foi tomada pela
juíza substituta em segundo
grau, Camila Nina Erbetta
Nascimento, que entendeu
que o Sindicato não apresen-
tou um plano efetivo para a
continuidade do serviço, “que
representa relevante sobre-
carga para a comunidade,
considerando o quadro de
pandemia”, afirmou. Para a
juíza, “a greve deflagrada
acarretará em um colapso
para o sistema de saúde mu-
nicipal, principalmente, con-

siderando o quadro de pan-
demia enfrentado”, destaca.

De acordo com o Sindicato
mais de 250 profissionais que
atuam nos hospitais públicos
de Anápolis estavam em gre-
ve desde às 7h da última sex-
ta-feira (15). Ainda segundo o
Simea, enquanto durou a gre-
ve, os atendimentos eletivos
estavam suspensos. Já os aten-
dimentos de urgência e emer-
gência foram mantidos nas
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA). Entre as recla-
mações dos médicos, a cate-
goria destaca más condições
de trabalho, falta de Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs), degradação da
estrutura das unidades de
saúde, a não convocação dos
médicos aprovados em con-
curso, além de salários defa-
sados e a retirada da gratifi-

cação concedida em 2017
para amenizar o problema
salarial à época.

Em nota de repúdio ao pre-
feito de Anápolis divulgada
nas redes sociais ontem (19), o
Simea ressaltou que nenhum
médico deixou de cumprir seu
ofício. “O Simea faz publicar
nesta data nota de repúdio
pela retaliação aos médicos
lotados nas unidades de Es-
tratégia de Saúde da Família,
com o cancelamento unilateral
dos seus contratos de creden-
ciamento. A justificativa do
distrato unilateral foi em de-
corrência da utilização, pelos
médicos, da garantia legal de
participação da greve e o cum-
primento das determinações
contidas no Código de Ética
Médica”, diz o comunicado.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)

Justiça declara ilegal greve
dos médicos de Anápolis

Abertura de
empresas em
Goiás é a maior
em 60 anos

NúmErO DE EmprESaS abErtaS DESDE 2016

mês 2016 2017 2018 2019 2020
Janeiro 1212 1619 1592 1851 2051
fevereiro 1510 1566 1735 1992 2009
março 1775 2117 1906 2062 2171
abril 1600 1434 1913 2082 1328
maio 1553 1492 1754 2038 1833
Junho 1815 1704 1678 1635 2112
Julho 1513 2013 1624 2128 2528
agosto 1410 2049 2074 2118 2565
setembro 1600 1723 1707 2118 2620
outubro 1285 1403 1705 2094 2379
novembro 1447 1606 1505 2017 2350
dezembro 1403 1339 1357 1422 2175
total 18.123 20.065 20.550 23.557 26.121

fonte: Junta comercial do estado de goiás (Juceg)

tRÁPIDAS

Ação sobre crime de Brumadinho será
da competência da Justiça Federal

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) reconheceu a competência da Justi-
ça Federal de Minas Gerais para julgar a ação
penal contra Fábio Schvartsman, ex-presi-
dente da Vale, em razão da tragédia de Bru-
madinho (MG), ocorrida em 2019. Para o co-
legiado, o interesse da União no processo cri-
minal tem relação, entre outros fatores, com
as atribuições da Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) e com os possíveis danos a sítios
arqueológicos. Relator do recurso em ha-
beas corpus no STJ, o desembargador convo-
cado Olindo Menezes apontou que há na de-
núncia informações de que os acusados teriam
apresentado falsas declarações sobre a esta-
bilidade da barragem ao antigo Departa-
mento Nacional de Produção Mineral, autar-

quia federal extinta após a criação da ANM,
e omitido informações essenciais à fiscaliza-
ção da segurança da barragem, a cargo da
agência reguladora. Para o relator, o caso "evi-
dencia ofensa a bem e interesse direto e es-
pecífico de órgão regulador federal e da
União". Considerando o interesse de autarquia
federal na apuração de algumas das condutas
criminosas apontadas pelo Ministério Públi-
co e os indícios de danos a sítios arqueológi-
cos em virtude do desastre ambiental, o relator
entendeu ser o caso de aplicação da Súmula
122 do STJ, segundo a qual compete à Justiça
Federal o julgamento unificado dos crimes co-
nexos de competência federal e estadual,
não se aplicando a regra do artigo 78, inciso
II, alínea "a", do Código de Processo Penal.

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

Jurídica

Magistrados e servido-
res aposentados e pensio-
nistas do Tribunal Superior
do Trabalho terão uma nova
forma de realizar a atuali-
zação cadastral e a prova de
vida. A distância e por meio
digital desde o início deste
ano, o recadastramento tra-
rá mais uma novidade: o
reconhecimento facial por

meio do GOV.BR. A iniciati-
va, inédita no Poder Judi-
ciário. É um serviço que
melhora o atendimento aos
servidores inativos e aos
pensionistas, pois permite
que todo o processo seja
executado de forma remota,
segura e célere,” destaca a
presidente do TST, ministra
Maria Cristina Peduzzi.

Reconhecimento facial

Sem dolo, sem improbidade

A 3ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1) decidiu que
a prestação de contas em
atraso só configura ato de
improbidade administrati-
va quando na conduta do
agente houver a compro-
vação de dolo ou má-fé. O

Colegiado suspendeu a sen-
tença que condenou por
improbidade administrati-
va um prefeito que demo-
rou a prestar contas da
construção de uma unida-
de de saúde no Pará, reali-
zada com recursos do Mi-
nistério da Saúde.

2 Efeito da PEC 5/21? - O Ple-
nário do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP),
por oito votos, entendeu estar
presente justa causa para aber-
tura de procedimento admi-
nistrativo disciplinar (PAD)
contra um grupo de procura-
dores da "lava jato" pela di-
vulgação de notícia de um pro-
cesso que estava sob sigilo.

2 Jurisprudência do STJ –
Provas compartilhadas anu-
ladas pelo STJ não servem
para processo administrativo.

O ministro Dias Toffoli, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), foi homenageado, em
sessão extraordinária do
Conselho Federal da Ordem
do Advogados do Brasil
(OAB), com a Medalha Ray-
mundo Faoro, destinada ao
reconhecimento de perso-
nalidades que se destacam
na preservação do Estado
Democrático de Direito.

Ministro do 
STF recebe
homenagem 
da Ordem dos
Advogados

Mesmo sem ingestão, corpo estranho
em alimento caracteriza dano moral 

A Segunda Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) firmou o entendimento
de que é irrelevante a efetiva
ingestão do alimento conta-
minado por corpo estranho –
ou do próprio corpo estranho
– para a caracterização do
dano moral, pois a compra do
produto insalubre é poten-
cialmente lesiva à saúde do
consumidor. Por maioria, o
colegiado de direito privado
dirimiu a divergência exis-
tente entre as duas turmas
que o compõem – Terceira e
Quarta Turmas – quanto à ne-
cessidade de deglutição do ali-
mento contaminado ou do

corpo estanho para a carac-
terização do dano moral in-
denizável. Relatora do re-
curso especial, a ministra
Nancy Andrighi afirmou que
"a distinção entre as hipóte-
ses de ingestão ou não do ali-
mento insalubre pelo con-
sumidor, bem como da de-
glutição do próprio corpo
estranho, para além da hi-
pótese de efetivo compro-
metimento de sua saúde, é
de inegável relevância no
momento da quantificação
da indenização, não surtin-
do efeitos, todavia, no que
tange à caracterização,  a
priori, do dano moral".



Ao menos 12.211 crianças
de até seis anos de idade no
Brasil ficaram órfãs de um
dos pais vítimas da Covid-19
entre 16 de março de 2020 e
24 de setembro deste ano. Se-
gundo a Associação Nacional
dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil), 25,6%
das crianças de até seis anos
que perderam um dos pais na
pandemia não tinham com-
pletado um ano.

Já 18,2% tinham um ano
de idade; 18,2%, dois anos de
idade; 14,5%, três anos; 11,4%,
quatro anos; 7,8% tinham cin-
co anos e 2,5%, seis anos. São
Paulo, Goiás, Rio de Janeiro,
Ceará e Paraná foram os es-
tados que mais registraram
óbitos de pais com filhos nes-
ta faixa etária.

Os dados foram levantados
com base no cruzamento en-
tre os CPFs dos pais nos re-

gistros de nascimentos e de
óbitos feitos nos 7.645 cartó-
rios de registro civil do País

desde 2015, ano em que as
unidades passaram a emitir o
documento diretamente nas

certidões de nascimento das
crianças recém-nascidas em
todo o território nacional.

Os números obtidos pela
Arpen-Brasil, entidade que
representa os cartórios de re-
gistro civil do Brasil e admi-
nistra o Portal da Transpa-
rência, mostram que 223 pais
morreram antes do nasci-
mento de seus filhos, en-
quanto 64 crianças, até a ida-
de de seis anos, perderam pai
e mãe vítimas da covid-19.

“A base de dados dos cartó-
rios tem auxiliado constante-
mente os poderes públicos, os
laboratórios e os institutos de
pesquisas a dimensionar o ta-
manho da Covid-19 em nosso
País e o fato de termos esta par-
ceria com a Receita Federal
para a emissão do CPF na cer-
tidão de nascimento dos recém-
nascidos nos permitiu chegar a
este número parcial, mas já im-
pactante”, disse, em nota, o
presidente da Arpen-Brasil,
Gustavo Renato Fiscarelli.

Covid-19 deixou 12 mil órfãos de até 6 anos no País
PAI E MÃE

Goiás está entre os estados que mais registraram mortes de pais com filhos nesta idade

Daniell Alves

De forma gradativa, Goiânia
tem liberado atividades no mu-
nicípio após mais de um ano do
início da pandemia de Covid-
19. Foi publicado, ontem, (19)
pela prefeitura um novo de-
creto. De acordo com o docu-
mento fica liberada a realiza-
ção de shows na Capital desde
que autorizados antecipada-
mente pela Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS). A nova fle-
xibilização, coincidentemente,
antecede a um grande show
sertanejo que deve ocorrer no
aniversário de Goiânia.

Sem delimitação de públi-
co, a orientação da prefeitu-
ra é que cada local receba
pessoas conforme a capaci-
dade. Além disso, o Executivo
ampliou a quantidade de pú-
blico em academias, bares, ci-
nemas, circos, clubes recrea-
tivos, celebrações religiosas e
competições esportivas, res-
taurantes e shoppings cen-
ters. “Com o avanço da vaci-
nação das duas doses contra
o Covid no nosso município,
em alguns casos, três doses,
aos poucos, vamos retomar
nossas atividades diárias e
coletivas”, comenta o prefei-

to de Goiânia, Rogério Cruz.
Decreto publicado no final

de setembro alcançava esta-
belecimentos de ensino e boa-
tes. Isso quando a prefeitura
liberou o funcionamento das
casas de espetáculo e de artes
cênicas e congêneres, com
ocupação de, no máximo,
50% do espaço, com a pre-
sença de até 500 pessoas, res-
peitados os protocolos esta-
belecidos pela SMS.

Na ocasião, o Executivo tam-
bém liberou estabelecimentos
de ensino, públicos e privados,
Infantil, Fundamental, Médio
ou Superior, para aulas pre-
senciais com distanciamento
de um metro entre alunos e de
dois metros entre professores e
outros funcionários.

“Essas liberações não sig-
nificam que a pandemia aca-
bou. Todos os cuidados pre-
cisam ser tomados. Uso de
máscara, álcool em gel, dis-
tanciamento. Ou seja, os pro-
tocolos permanecem. Mes-
mo com a vacinação, as me-
didas sanitárias devem ser

respeitadas”, afirma Cruz.

Boates
No último mês, foi flexibi-

lizada a realização de eventos
sociais e corporativos e o fun-
cionamento de boates, na Ca-
pital. O presidente da Agência
Municipal de Turismo, Lazer
e Eventos (Agetul), Valdery
Junior, comemorou a decisão
do prefeito Rogério Cruz.

Entre as mudanças esta-
belecidas pelo decreto nº
4.018 está a liberação de even-
tos sociais e coorporativos
com até duas mil pessoas em
locais abertos. Os eventos em
locais fechados agora têm ca-
pacidade limitada a mil pes-
soas, respeitando a ocupação
máxima de 50%. 

“Esse é um grande passo
para este setor que tanto
aguardou a retomada. Sem
dúvidas, é o momento de vol-
tar com segurança para que
não tenhamos novas restri-
ções e sim afrouxamentos até
a normalidade”, ressaltou Val-
dery. O documento também li-

berou o funcionamento de
boates com ocupação máxima
de 50% da capacidade do am-
biente e limite de até 500 pes-
soas por vez. A apresentação
de música ao vivo em bares e
restaurantes também está au-
torizada, desde que o espaço
de apresentação permita o
distanciamento de 2,25 m².

“Goiânia recebe visitantes
de todo o país e este decreto
veio para dar mais fôlego e fo-
mentar o setor de eventos, tu-
rismo e lazer.  Goiânia é co-
nhecida por suas boates e
grandes festas. Somos uma
das cidades que é destaque na-
cional na música. A volta des-
sas atividades nos colocará
nesse cenário novamente”,
considerou Valdery Junior.

Setor hoteleiro
Já o setor hoteleiro terá li-

mite de 80% da capacidade de
acomodação; e o serviço de
café da manhã no restaurante
deverá ser limitado à capaci-
dade máxima de acomodação
do estabelecimento, obedecida

a distância mínima de 1,5 me-
tros entre as pessoas.

Os parques Mutirama e o
Zoológico passaram a rece-
ber visitantes com a capaci-
dade de até 50%, no decreto
anterior o limite era de 30%.
“A boa notícia é que estamos
retomando as atividades que
foram as primeiras afetadas
pela pandemia, mas é preciso
cautela e respeito às medidas
de segurança, como uso de
máscara, álcool em gel e dis-
tanciamento social”, desta-
cou o presidente da Agetul.

Estabelecimentos gerais
Ficou permitido o funcio-

namento de bares, restauran-
tes, lanchonetes, pit-dogs, food
trucks e congêneres, de acordo
com alvará. Aos estabeleci-
mentos autorizados a funcio-
nar durante 24hs, nos termos
da legislação vigente, são re-
comendadas trocas de turnos
de maneira a não sobrecarre-
gar o transporte público cole-
tivo. Esses locais precisam obe-
decer com rigor a quantidade
de mesas e mínima de 1,5 me-
tros entre elas, contados de
qualquer ponto de suas bordas
sem consumo de pessoas em
pé. (Especial para O Hoje)

Eventos podem acontecer desde que autorizados 
com antecedência pela SMS

“Aos poucos, vamos retomar nossas atividades diárias e coletivas, graças ao avanço da vacinação contra a Covid 19”,diz prefeito de Goiânia, Rogério Cruz

Às vésperas de grande show,
prefeitura flexibiliza eventos
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A Coreia do Sul infor-
mou que a Coreia do Norte
lançou um míssil balístico
para o mar do Japão. Pyon-
gyang tem desenvolvido vá-
rios testes com mísseis nas
últimas semanas, incluindo
um com armas hipersônicas
e de longo alcance.

O lançamento partiu da
localidade de Sinpo, no les-
te da Coreia do Norte, e te-
ria sido lançado a partir de
um submarino ou de uma
plataforma submersa, di-
zem os analistas.

Alguns dos testes reali-
zados pela Coreia do Norte
estão proibidos pelas Na-
ções Unidas, como os de
mísseis balísticos e com ar-
mas nucleares.

Os mísseis balísticos são
considerados mais perigo-
sos e ameaçadores do que
os misseis de cruzeiro, uma
vez que podem transportar
maior peso, têm mais al-
cance e são mais rápidos.

O míssil lançado hoje ti-
nha sido apresentado em ja-
neiro por Pyongyang como
“a arma mais poderosa do
mundo”. A Coreia do Sul
anunciou ter armamento
semelhante há apenas al-
gumas semanas, numa cor-
rida às armas em plena Pe-
nínsula coreana.

Tecnicamente, as Co-
reias continuam em guer-
ra, uma vez que a Guerra

da Coreia, que dividiu a
península em dois países,
terminou em 1953 com um
armistício.

A informação sobre o
lançamento do míssil foi
confirmada por responsá-
veis militares da Coreia do
Sul, que acreditam que o
míssil em causa voou cerca
de 450 quilômetros e atingiu
altura de 60 quilômetros.

“Os nossos militares es-
tão monitorando de perto a
situação e mantendo uma
postura de prontidão, em
estreita colaboração com
os Estados Unidos, de for-
ma a preparar possíveis
lançamentos”, adiantam os
chefes militares em Seul,
em comunicado.

O Japão já reagiu. O pri-
meiro-ministro Fumio Kis-
hida considera que o lan-
çamento dos mísseis ba-
lísticos e os testes realiza-
dos por Pyongyang são “la-
mentáveis”.  

Esforços diplomáticos
Esta não é a primeira

vez que a Coreia do Norte
testa um míssil a partir de
uma plataforma subaquá-
tica. Em outubro de 2019, o
país lançou o míssil sub-
marino Pukguksong-3. A
agência estatal de notícias
KCNA informou que a ação
pretendia minimizar uma
“ameaça externa”. (ABr)

A Coreia do Sul informou que a
Coreia do Norte lançou um míssil
balístico para o mar do Japão

Um mês depois da erupção
do vulcão Cumbre Vieja, a ilha
de La Palma, na Espanha, está
irreconhecível em algumas
áreas, como a Ilha das Caná-
rias. O vulcão continua a ex-
pelir lava e cinza.  Com a ati-
vidade vulcânica, a visibilida-
de no território torna-se difícil
e a quantidade de matéria
que continua a sair do vulcão
impressiona.

É nessa região que o ma-
deirense Luís Ramos traba-
lhava numa plantação de ba-
nanas, uma das principais fon-
tes de riqueza da ilha.

O português perdeu o em-
prego e a casa e agora vive na
casa do patrão da mulher, com
o sogro, a mulher e os filhos.

Luís Ramos já nem sabe
identificar bem o local onde
morava. 

Trinta dias depois do início
da erupção, continua sem nada,
recorreu às seguradoras e ain-
da não obteve resposta. Agora,
só pede um sítio para ficar nem
que seja provisório.

Vulcão
O Cumbre Vieja continua

com atividade intensa, apesar
de, nas últimas horas, ter en-
trado numa fase de "estabili-
dade e lentidão". O dia de hoje
transcorre sem incidentes. As
autoridades alertaram, em co-
municado, que dada a previsão

da chegada ao mar de uma
frente ativa de lava, e da pro-
vável emissão de mais gases
nocivos para a saúde, poderá
ser determinado um confina-
mento da população em áreas
próximas.

Esse rio de lava acabou por,
nas últimas horas, desacelerar
a velocidade para apenas dois
metros por hora, adiando por
mais alguns dias o contato com
as águas do Oceano Atlântico.

Há sinais de alguma nor-
malização no dia a dia dos mo-
radores. As autoridades res-
ponsáveis pela educação nas
Ilhas Canárias permitiram que
as aulas nas escolas fossem re-
tomadas nos municípios mais
afetados pelo vulcão (Tazacor-
te, Los Llanos de Aridane e El
Paso), com um número de alu-
nos superior a 90%.

A Ilha de La Palma trnas-

formou-se, neste mês, em um
dos locais mais observados do
mundo, com os cientistas apro-
fundando os conhecimentos
sobre a evolução do planeta.

Foi um mês sem descanso
para a população da ilha, con-
frontada com uma catástrofe
social e econômica, sendo no
entanto um alívio o fato de
não ter havido até agora qual-
quer morte em consequência
da atividade do vulcão. A soli-
dariedade, assim como a erup-
ção, tem sido constante

Um mês após o início da
erupção, ocorreu neste fim de
semana o terremoto de maior
magnitude (4,6), a 37 quilôme-
tros de profundidade. Segundo
o Plano de Emergência Vulcâ-
nica da Ilhas Canárias (Pevol-
ca), é possível que se repita.

A área de terrenos destruí-
da pelo vulcão de La Palma é

de 811,8 hectares, segundo os
últimos números divulgados
pelo sistema de satélites Co-
pernicus da União Europeia.

Por outro lado, estima-se
em 1.956 o números de edifí-
cios destruídos. O número de
quilômetros de estradas afeta-
das é de 64,3, dos quais 60,5 es-
tão totalmente destruídas.

O presidente da comunida-
de autônoma espanhola das
Ilhas Canárias, Ángel Víctor
Torres, disse que não acredita
que o fim da erupção em La
Palma está iminente.

Segundo os cientistas, a pos-
sibilidade de a erupção enfra-
quecer "não está perto", uma
vez que ainda existem defor-
mações na área do cone do vul-
cão. A possibilidade de haver
novas saídas de lava não está
totalmente excluída.

"Estamos à mercê do vul-

cão, é o único que pode decidir
quando ele termina", disse o
presidente das Canárias, asse-
gurando que "o maior desejo"
do arquipélago, neste momen-
to, é que a força do vulcão co-
mece a enfraquecer.

A atividade sísmica asso-
ciada à erupção vulcânica em
La Palma continua ativa, com
dezenas de tremores de terra
sendo registrados diariamente,
alguns deles sentido pela po-
pulação da ilha.

Mesmo assim, o comitê
científico, que aconselha as
autoridades, atribui a ativida-
de sísmica à realimentação do
vulcão em camadas profun-
das de terra e exclui, de mo-
mento, a possibilidade do apa-
recimento de novas bocas
eruptivas nas áreas onde os tre-
mores ocorrem em grandes
profundidades. (ABr)

O Cumbre Vieja
continua com
atividade intensa,
apesar de, nas
últimas horas, ter
entrado numa fase
de "estabilidade e
lentidão"

Vulcão deixa Ilha de La Palma,
na Espanha, irreconhecível

Segundo os cientistas, a possibilidade de a erupção enfraquecer "não está perto"

O Parlamento da China
trabalha em uma proposta
de lei para punir os pais por
mau comportamento dos fi-
lhos ou a prática de crimes. O
projeto é de promoção da
educação e da família. 

Se avançar, os pais podem
ser repreendidos e obrigados
a passar por programas de
educação familiar, caso os fi-
lhos estejam envolvidos em si-
tuações de mau comporta-
mento ou atos criminosos.

“Existem muitas razões
para os adolescentes se com-
portarem mal, e a falta de
educação familiar inadequa-
da é a principal causa”, disse
Zang Tiewei, porta-voz da Co-
missão de Assuntos Legislati-
vos do Congresso Nacional
do Povo, o mais alto órgão do
Poder Legislativo da Repúbli-
ca Popular da China.

O projeto vai ser analisado
na sessão do Comitê Perma-
nente do Congresso Nacional
do Povo esta semana.

O documento, segundo a
Reuters, estimula também os
pais a providenciarem tempo
para os filhos descansarem,
brincarem e se exercitarem.

Nos últimos tempos, Pe-
quim tem adotado uma série
de iniciativas indicadas para
os mais novos - desde res-
trições aos jogos online, con-
siderados uma forma de
"ópio espiritual", até mes-
mo uma espécie de repres-

são à adoração "cega" de ce-
lebridades da internet.

O Ministério da Educação
limitou o horário de jogos
para menores, permitindo
apenas uma hora às sextas,
sábados e domingos.

Ao mesmo tempo, redu-
ziu os trabalhos de casa e
proibiu o ensino após as au-
las, durante o fim de semana
e feriados, para não sobre-
carregar as crianças. (ABr)

China elabora lei que pune pais
por mau comportamento dos filhos

Proposta está sendo elaborada pelo Parlamento chinês

Programa liderado pela
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) vai permitir que os
países mais pobres tenham
acesso justo a vacinas, testes
e tratamentos contra a covid-
19. O objetivo é garantir me-

dicamentos antivirais para
pacientes com sintomas leves
por US$ 10.

Segundo a Reuters, que
teve acesso a um rascunho
do documento, é provável
que o comprimido experi-

mental Molnupiravir, da
Merck &Co, seja um dos me-
dicamentos usados. Outros
medicamentos, no entanto,
estão sendo desenvolvidos
para tratar doentes com sin-
tomas leves. (ABr)
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Elysia Cardoso

O Dia do Chefe de Cozinha é
celebrado anualmente em 13
de maio. A data escolhida pela
Associação Brasileira da Alta
Gastronomia (ABAGA). Cozi-
nhar para muitos é uma arte.
As pessoas que se dedicam a
preparar deliciosos pratos são
os profissionais da criatividade,
paciência e empenho. Tais ca-
racterísticas são essenciais para
a formação de um bom chefe
de cozinha. Além das técnicas,
o chefe de cozinha deve ter a
sensibilidade necessária para
adaptar as receitas de acordo
com a ocasião. 

Há 17 anos atuando no mer-
cado de hotelaria, o chef Ro-
berto Villardo explica que hoje,
a principal dica para avançar
na carreira é sempre estar es-
tudando e se atualizando, por-
que a gastronomia muda cons-
tantemente. “Os profissionais
que estão a mais tempo no
mercado sabem que muitas
técnicas e tendências que são
praticadas hoje, não eram fei-
tas a 10 anos atrás, por exem-
plo. Muita coisa mudou pra
melhor. A dedicação e vontade
de aprender também são pon-
tos valiosos para quem deseja
seguir numa carreira, que exi-
ge trabalhar em equipe e estar
aberto às percepções e sensa-
ções do cliente”, lembra.

O chef Roberto Villardo che-
gou a Caldas Novas (GO) em ou-
tubro de 2020 e desde então
vem surpreendendo o público
que visita os hotéis, parques
aquáticos e também restau-
rantes que a marca WAM Ho-
téis assina pelo país. Iniciou
como gerente nos hotéis da
marca em Caldas Novas (GO) e
atualmente é superintendente
de Alimentos e Bebidas da
WAM Hotéis. Os cardápios as-
sinados por ele seguem o con-
ceito comfort food, bem ao es-
tilo do chef, que defende o po-

der de uma alimentação ca-
seira e sem o uso de conser-
vantes. Outra marca registrada
é surpreender na montagem e
apresentações dos pratos.

Dos pequenos aos grandes
detalhes, o chef segue servindo
um conjunto que faz toda a di-
ferença para uma experiência
gastronômica memorável, sem-
pre defendendo um toque de
exclusividade e inovação em
cada empreendimento.

Mulheres na cozinha
Em 1993, a tradutora, es-

critora e chef de cozinha Adal-
gisa Campos da Silva começou
a escrever um livro que só
agora chegará aos leitores.
Foi a pandemia que deu o
empurrão que faltava para a
continuidade do antigo pro-
jeto. Ela acaba de lançar, pela

editora Lacre, 'Saborosa le-
veza'. Nas páginas, Adalgisa
que é chef da própria cozinha,
como ela mesma se define
reúne receitas ideais para
quem gosta de comer e quer
se manter em forma.

"Comecei o livro em 1993,
quando passei a cozinhar
com mais frequência em mi-
nha casa de Cabo Frio, apro-
veitando peixes maravilho-
sos do local. Retomei-o quan-
do fiz um curso de gastrono-
mia, mas também não o levei
adiante. Somente na pande-
mia pus mãos à obra para fi-
nalizá-lo" conta Adalgisa.Ela
lembra o encanto que seu
avô Albertinho provocava
nela com suas habilidades
na cozinha. "Ele era um ver-
dadeiro 'cordon bleu'" diz,
referindo-se à famosa escola

francesa de gastronomia.
Além das receitas volta-

das para uma alimentação
equilibrada, o livro escrito
por Adalgisa aborda temas
como o machismo estrutural
nas cozinhas e experiências
vividas pela própria escritora,
como um episódio com o len-
dário chef francês Paul Bocu-
se, durante sua visita ao Rio
de Janeiro, no restaurante
Collonges au Mont d’Or, no
antigo Hotel Méridien. No li-
vro, há também fotos de pra-
tos que vão abrir o apetite de
amantes da gastronomia , fei-
tas por Isabela Apolinário.

Para comemorar, o Essên-

cia separou uma receita para
ser reproduzida, em casa,
compartilhadas por profis-
sionais com anos de estrada
no mundo da gastronomia.
(Especial para O Hoje)

Hoje (20), é celebrado o Dia Internacional do Chef de Cozinha. Especialistas dão dicas de como se destacar na carreira 

Essência

rEcEita

pappa al  pomodoro' | chef pasquale mancini - terraço italia

ingredientes:
2 alhos-porós de tamanho médio
300 g de pão italiano
30 g de manjericão fresco (somente as
folhas)
400 g de tomate pelado (aproximada-
mente duas latas)
200 ml de azeite de oliva extravirgem
1 caldo de vegetais (diluído em 500 ml de
água) 
sal a gosto
pimenta-calabresa a gosto

modo de preparo do recheio:
em uma panela de tamanho médio coloque o azeite com o alho-poró
bem picadinho e refogue em fogo médio por aproximadamente 15 mi-
nutos. em seguida, coloque os tomates pelados inteiros, o manjericão,
o sal e a pimenta-calabresa. mantenha em fogo baixo por mais 15 mi-
nutos, mexendo delicadamente para não grudar. após o cozimento do
tomate, adicione o caldo de vegetais e cozinhe por mais 15 minutos em
fogo médio. na sequência, coloque o pão italiano cortado em fatias
sobre o caldo de tomate e deixe descansar por 15 minutos. mexa deli-
cadamente o pão para que forme uma mistura uniforme e sirva com
um manjericão fresco e azeite de oliva.

Constante evolução 

Chef Roberto

Villardo explica a

principal dica para

avançar na carreira

é estar estudando e

se atualizando
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Malhação - sonhos 
Gael e dandara se emo-

cionam quando o médico re-
vela o sexo do bebê. Joaquina
tenta se inscrever na acade-
mia de Lobão. João fica com
ciúmes do irmão e rené o re-
preende. dalva sai do hospital
e recebe uma surpresa ines-
perada. Lobão consegue uma
petição para impedir Gael de
falar com Karina. Gael recebe
a notificação da justiça e se de-
sespera. duca revela a dalva
que ela tem um aneurisma e
que precisa ser operada.

nos Tempos do imperador 
Teresa incentiva isabel a fi-

car com augusto. Luísa co-
menta com dumas que quer
que Gastão seja o escolhido
da futura imperatriz. pilar
acredita que Tonico tenha ou-
tras intenções ao se aproximar
de Zayla.Teresa provoca pedro
com a proximidade de du-
mas e Luísa. Zayla sonda Gue-
bo sobre samuel e descobre
que o ex-noivo esteve à pro-
cura de sua irmã mariana. O
projeto de samuel é aprovado
na câmara.

Coração indomável 
Otávio propõe a maricruz

que ele fique com Lupita
para que, assim, ela possa
refazer sua vida. miguel per-
gunta a simone se ela esta-
ria disposta a pagar cin-
quenta mil reais por uma
prova falsa da traição de ma-
ricruz. maricruz se nega a
entregar Lupita a Otávio, o
ameaçando de morte caso
tente levar a menina. ela ain-
da diz que se casará com al-
varo. miguel aconselha Otá-
vio a deixar Lupita em paz. 

Gênesis
sheshi recebe uma men-

sagem preocupante. asenate
é surpreendida pela presença
de Teruel. potifar se entende
com adja. Judá nota a pre-
sença de rúben.sheshi se sur-
preende ao reencontrar seu fi-
lho. israel sofre com a falta do
filho. José se decepciona com
adurrá, que é ameaçado pelo
faraó.Teruel foge do palácio.
adurrá entre em um rio cheio
de crocodilos. abumani amea-
ça Teruel.potifar faz uma im-
portante descoberta.

império 
danielle tenta tocar o dia-

mante, mas maurílio a impe-
de. Otoniel apaga o vídeo so-
bre cora. carmem fala para
Orville que não sabe o para-
deiro de salvador. maria mar-
ta afirma a José alfredo que
José pedro não poderia ser fi-
lho de silviano. Josué ouve
cristina falando ao telefone
com alguém misterioso e con-
ta para o comendador. maria
clara sente ciúmes de cristina.
severo recebe um telefonema
do gerente de seu banco. 
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A Itália chega
ao Brasil
O cinema italiano invade o Brasil 
nos próximos dias no 16º Festival 
de Cinema Italiano

Lanna Oliveira

O cinema italiano inva-
de o Brasil nos próximos
dias no 16º Festival de Ci-
nema Italiano. Com uma
programação hibrida, ex-
pertise aprendida durante
a pandemia, eles apresen-
tam 16 longas inéditos e
16 clássicos. O intuito é di-
vidir experiências cultu-
rais por meio das produ-
ções audiovisuais. O even-
to, um dos mais importan-
tes no circuito cultural do
País, será presencial entre
5 e 12 de novembro e em
formato online, ocorrerá
de 5 de novembro até 5 de
dezembro, por meio do site
festivalcinemaitaliano.com.

A mostra de filmes con-
temporâneos conta com
trabalhos de veteranos,
como Pupi Avati e jovens
estreantes, como Stefano
Sardo. Os 16 filmes transi-
tam em temas e gêneros,
abordando questões como
relações familiares, como
em ‘Deixe-me ir’, de Stefa-
no Mordini, até releituras
de personagens clássicos,
como em ‘Todos por 1 e 1
Por Todos’. Também faz
parte do festival o ‘Com
todo o coração’, de Vin-
cenzo Salemm, um dos fil-
mes mais vistos na Itália
este ano. Os longas inéditos
concorrem ao Prêmio Pi-
relli, concedido ao filme
mais visto pelo público.

O cinema de gênero, ter-
mo utilizado no meio cine-
matográfico para nomear
os filmes de fantasia, fic-
ção-científica ou horror,
também está no festival,
com o apocalíptico ‘A terra
dos filhos’, dirigido por Clau-
dio Cupellini, a partir da
famosa HQ homônima de
Gian Alfonso Pacinotti, um
dos principais quadrinhistas
italianos; o documentário
‘As coisas que restam’, de
Giorgio Verdelli, sobre o
músico Ezio Bosso; e o sus-
pense dramático ‘Ar Para-
do’, de Leonardo Di Costan-
zo, protagonizado por Toni
Servillo, Silvio Orlando.

“A nossa escolha se ba-

seia em parte nos filmes
que são apresentados em
grandes festivais interna-
cionais, e principalmente
nos Festivais de Veneza e
de Roma, que são um fio
condutor da cinematogra-
fia italiana. Também pro-
curamos por filmes que
nunca chegariam em gran-
des festivais no Brasil, mas
que contenham uma his-
tória autêntica, que de al-
guma forma nos tragam
reflexão ou nos façam rir
de situações inusitadas,
onde a arte imita a vida ou
possivelmente o exato con-
trário”, explica Erica Ber-
nardini, curadora e dire-
tora do festival. 

Já a retrospectiva ‘As
mais belas trilhas sonoras
do cinema italiano’, exclu-
sivamente online, permi-
tirá ao público assistir fil-
mes e trilhas que se torna-
ram clássicas, compostas
por Ennio Morricone, Nino
Rota, Nicola Piovani, Ritz
Ortolani, Andre Guerra,
Valerio Vigilar e Piero Pic-
cioni. O destaque desta se-
leção são obras de mes-
tres como Federico Fellini
(Os Palhaços), Sergio Leone
(Era uma vez na América),
Dario Argento (O Pássaro
das Plumas de Cristal),
Lina Wertmüller (Mimi, O
Metalúrgico e Amor e
Anarquia), e Damiano Da-
miani (Advertência).

Para compor a seleção
dessa retrospectiva, Nico
Rossini, também curador
e diretor do evento, e Ber-
nardini tiveram acesso aos
arquivos da Cineteca Na-
cional Italiana, e, a partir de
lá, fizeram a curadoria.
“Com esta quantidade de
músicos tão importantes e
a dificuldade de escolher,
decidimos cruzar as trilhas
sonoras com os melhores
filmes. Avaliamos a impor-
tância dos diretores, dos
atores, dos prêmios que os
filmes ganharam não só
pelas trilhas sonoras, mas
pelas qualidades intrínse-
cas”, explica Rossini. (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

O filme ‘Lei Mi Parla Ancora’ (Ela Ainda Fala Comigo), 
de Pupi Avati integra a programação inédita

A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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Roseane Sousa
apresenta nesta obra

Jamile, personagem
que procura na

internet uma maneira
de preencher um vazio

LIVRARIA
t

Assim como
na vida real, os
avanços sociais
e filosóficos não
enterraram as raí-
zes patriarcais no
enredo da obra ‘In-
sídia’, lançamento da
escritora paulista Ro-
seane Sousa. Jamile,
passiva com a ausência
do marido workaholic,
procura na internet uma
maneira de preencher o
vazio provocado pela in-
diferença: tudo o que en-
contra é um abismo no qual
se joga sem perceber. 

Ao longo dos 12 capítulos
da produção, a protagonista
conhece João, um homem
com quem se envolve emo-
cionalmente a partir de um
site de relacionamento. O que
ela não espera é uma viagem
surpresa organizada por An-
tônio capaz de resgatar o re-
lacionamento com o marido.
Sem perceber, a personagem
entra em uma emboscada
que custará algumas decisões
para o próprio futuro.  

“Certa de que Antônio não
se incomodaria em lhe dar o
divórcio quando ela tivesse
coragem suficiente para pedi-
lo, surpreendeu-se por ele

se adiantar
afirmando que sabia

de sua intenção e queria ten-
tar consertar o que anos de
preocupação com o trabalho
tirou dos dois. Jamile sen-
tiu-se massacrada pelo peso
da culpa por sua   relação ex-
traconjugal... Naquele mo-
mento, percebeu que ainda
queria salvar seu casamen-
to.”  (Insídia, p. 100) 

A procura da felicidade,
entendida como satisfação

dos prazeres imediatos, é a
grande motivação dos per-
sonagens de Roseane Sousa.
Jamile, Antônio e João le-
vam o leitor a reflexões e
questionamentos sobre
o certo e o errado, o de-
sejo e a razão, a sanida-
de e a loucura.  

Sem romantizar o
casamento nem a pai-
xão, a obra mostra
que o “felizes para
sempre” é uma ex-
pectativa criada
para aplacar a apa-
rente monotonia
da vida real.
Além de ‘Insí-
dia’, a escritora
é autora de ‘Vai-

véns da Alma’ e ‘Sutile-
zas do Amor’, conto finalista
de Prêmio Book Brasil 2020.  

A autora
Roseane Sousa nasceu em

Santo André, São Paulo. Gra-
duada em Letras e pós-gra-
duada em Revisão de Textos,
publicou em 2019 o primeiro
romance, ‘Vaivéns da Alma’.
No ano seguinte, além de al-
guns contos selecionados para
coletâneas, publicou ‘Sutilezas
do Amor’, conto finalista de
Prêmio Book Brasil 2020.  

Romance questiona satisfação
nos prazeres imediatos

Armadilhas no amor, independência feminina e uma
pitada de sedução envolvem lançamento da professora
Roseane Sousa
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Após fazer uma edição to-
talmente online por causa
da pandemia do Covid-19 no
ano passado, a Mostra Inter-
nacional de Cinema de São
Paulo promove este ano uma
edição híbrida, com filmes
presenciais nos cinemas e
também virtual por meio do
aplicativo Mostra Play ou gra-
tuitamente pelos aplicativos
Sesc Digital ou Itaú Cultural
Play. O tradicional evento
tem a abertura marcada para
esta quarta-feira (20) e ter-
mina no dia 3 de novembro.

Em sua 45ª edição, a mos-
tra apresenta 264 títulos de
mais de 50 países, sendo que
157 poderão ser vistos nas
plataformas digitais. Alguns
dos filmes estarão disponí-
veis nas duas formas, mas al-
guns deles só poderão ser
vistos nos cinemas. A deci-
são sobre a forma de exibi-
ção coube aos produtores
ou distribuidores.

Como a prefeitura de São
Paulo suspendeu a exigência
de distanciamento social den-
tro das salas de cinema, cada

local decide se pretende man-
ter um limite de público em
cada sala ou se irá liberar to-
das as poltronas ao público. O
Centro Cultural São Paulo
(CCSP), a Biblioteca Roberto
Santos e o Petra Belas Artes
vão trabalhar com a ocupação
total das salas. Já o Cinesala,
o Cine Marquise, o CineSesc,
o Espaço Itaú de Cinema e o
Reserva Cultural vão manter
50% de ocupação.

Neste ano, os destaques
são para ‘Titane’, de Julia
Ducournau, vencedor da

Palma de Ouro em Cannes e
‘Má Sorte no Sexo ou Pornô
Acidental’, de Radu Jude,
vencedor do Urso de Ouro
em Berlim. Também esta-
rão em exibição o escolhido
pelo Brasil para o Oscar do
próximo ano, ‘Deserto Par-
ticular’, de Aly Muritiba;
‘Annette’, de Leos Carax (me-
lhor direção em Cannes);
‘Memória’, de Apichatpong
Weerasethakul (prêmio do
júri em Cannes); ‘Um He-
rói’, de Asghar Farhadi; e ‘A
Crônica Francesa’, de Wes

Anderson, entre outros.
Haverá também exibição

de filmes gratuitos no vão li-
vre do Museu de Arte de
São Paulo (Masp) e no Vale
do Anhangabaú, além do
Centro Cultural da Juventu-
de Ruth Cardoso e Centro
Cultural Tiradentes. Entre
os filmes programados para
esses lugares está Bob Cuspe,
Nós Não Gostamos de Gente,
de Cesar Cabral, vencedor do
Festival de Annecy.

Além da exibição de fil-
mes, o evento ainda promo-
ve um fórum virtual para
discutir aspectos políticos e
criativos do cinema, que será
transmitido pelo canal da
Mostra no YouTube. E, entre
os dias 25 e 26 de outubro, a
mostra promove ainda o Se-
minário Internacional Mu-
lheres do Audiovisual, que
também será transmitido
pelo YouTube. Mais infor-
mações sobre o evento e a
programação dos filmes po-
dem ser obtidas no site da
mostra (45.mostra.org) ou
em suas redes sociais.

Mostra de cinema começa hoje (20)

Coleção africana
Nesta quarta-feira (20),

às 16h, o programa do mu-
seu Oscar Niemeyer ao vivo
oferece a oficina online ‘as
Formas da áfrica’, inspirada
nas obras da coleção africa-
na do mON. a proposta é ex-
plorar as possibilidades de
composições com as formas
das obras, investigando
questões como simetria e
relações entre figura e fundo.
esta oficina é gratuita e des-
tinada a qualquer pessoa in-
teressada a partir de 7 anos;
crianças menores de 7 anos
devem estar acompanhadas
de um adulto. para partici-
par, basta se inscrever em
bit.ly/mONaovivoafrica.
Quando: Quarta-feira (20).
Onde: Zoom. Horário: 16h.

Quartas com Paulo
Hoje (20), o terceiro en-

contro da programação vir-
tual ‘Quartas com paulo Frei-
re’, realizada pelo itaú cultu-
ral, apresenta a mesa ‘ideias
andarilhas’, que tem como

tema o movimento, a circu-
lação e a multiplicidade de
contextos que fizeram parte
da trajetória de paulo Freire.
participam do encontro ab-
deljalil akkari, professor da
universidade de Genebra, e
Gladys ayllon Yares, do insti-
tuto paulo Freire – universi-
dade de Berlim. a interlocu-
ção é de roberta scatolini,
educadora e doutoranda em
estudos feministas pelo cen-

tro de estudos sociais da uni-
versidade de coimbra. Quan-
do: Quarta-feira (20). Onde:
sympla.com.br. Horário: 19h.

Teatro negro
O itaú cultural transmite

ao vivo via YouTube nesta
quarta-feira (20), o show ita-
mares, da cantora anelis as-
sumpção, que abre a pro-
gramação do ‘dona ruth: Fes-
tival de Teatro Negro de são

paulo em 2021’, ano de co-
memoração do centenário
de nascimento da atriz ruth
de souza. O festival segue até
o dia 31, com atividades on-
line e presenciais em equi-
pamentos do sesc sp, da se-
cretaria municipal de cultura,
do museu afro Brasil e da Ofi-
cina cultural Oswald andrade.
Quando: Quarta-feira (20).
Onde: youtube.com/itaucul-
tural. Horário: 20h.

Trono francês
a Tv Brasil revela os de-

safios dos mosqueteiros para
a garantia da sucessão do
trono francês nesta quarta
(20), às 22h30. a emissora
pública mostra como as es-
truturas de poder do reino
estão ameaçadas e destaca
as reviravoltas da trama pro-
tagonizada pelo quarteto na
nona e penúltima edição da
série. O episódio final de ‘Os
mosqueteiros’ com o término
da saga está previsto para a
próxima semana. Quando:
Quarta-feira (20). Onde: Tv
Brasil. Horário: 22h30.

A programação do Itaú Cultural comemora o ano de comemoração
do centenário de nascimento da atriz Ruth de Souza

O evento promove um fórum virtual para discutir aspectos do cinema 
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Glória Menezes comemora
aniversário de 87 anos com
almoço em família: 'Bem,
graças a Deus'

Glória menezes comemo-
ra seu aniversário de 87 anos
ao lados dos filhos e netos. a
atriz fez um almoço em sua
casa na Zona Oeste do rio de
Janeiro. a atriz tem passado
seus dias em casa, reclusa,
ainda que as vezes dê pas-
seios no shopping, na Barra
da Tijuca. Glória não tem pla-
nos de voltar para são paulo,
de acordo com seu assessor,
já que as memórias do mari-
do, falecido há pouco mais de
dois meses por complicações
da covid-19, ainda estão mui-
to vivas.(raphaela Fernan-
des, purepeople)

Vera Viel é criticada por
comentário gordofóbico e
se pronuncia

vera viel se pronunciou so-
bre polêmica com comentário
gordofóbico de 2015. Na épo-
ca, uma menina pedia para fa-
mosos compartilharem sua
foto porque ela tinha o sonho
de ser modelo. "precisa ser
magra para ser modelo, fofa",
disse a mulher de rodrigo
Faro, com quem protagoniza
momentos bem-humorados
na web. após a história virali-

zar, a apresentadora assumiu
o seu erro e se desculpou no
instagram.  vera justificou que
o comentário não tem conso-
lidação com os seus pensa-
mentos atuais. (patrícia dias,
purepeople)

Thaís Braz abre o coração
e desabafa sobre decep-
ção com ‘uma pessoa que

amo muito’
Não é segredo que o 'Big

Brother Brasil', da Tv Globo,
sempre traz mudanças para
a vida dos participantes.
Thaís Braz, de 28 anos de
idade, usou as redes sociais
para desabafar sobre as mu-
danças no seu ciclo de ami-
gos após o programa. No
Twitter, a modelo comentou

sobre ter descoberto que
uma pessoa, que considera-
va amiga, riu de suas fra-
quezas durante o período
em que ficou confinada no
reality show. como lição, a
dentista, que atualmente está
focada em trabalhos como in-
fluencer de moda e beleza,
decidiu cortar relações. ( Ju-
liana picanço, Ofuxico)

CELEBRIDADES

Rafa Kalimann, de 28
anos, revelou que vai se
mudar para Nova York, nos
Estados Unidos, no próximo
sábado (23). A apresenta-
dora admitiu ter sofrido na
vida emocional após o fim
do namoro com Daniel
Caon, em julho, e contou
que está investindo em si
mesma, além de não des-
cartar novo romance inter-
nacional. Totalmente focada
na carreira profissional,
Rafa Kalimann contou que o
principal motivo da viagem
são os estudos, e que está
indo sozinha para poder "se
reconectar". (Raphaela Fer-
nandes, Pureople) 

Rafa Kalimann revela mudança para os EUA
após 'momentos difíceis': 'Indo sozinha'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia traz uma energia
de popularidade, com bastante
troca e acolhimento das pessoas
ao seu redor. apenas tenha cui-
dado para não fazer promessas
demais, não conseguindo cum-
prir em seguida. Tenha atenção
também com a falta de foco. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia traz satisfação, mas tam-
bém pode ser um dia muito te-
dioso. É um dia de muitas refle-
xões e meditações, porque essa
pausa o ajudará a se reestabele-
cer fisicamente. Tome cuidado
com o que você absorve das pes-
soas, porque nem tudo que você
ouvir deve ser acatado.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

dia pautado por economia. O
momento pede que você reflita
e reavalie sua vida material, fi-
nanceira e profissional. procure
tomar consciência da sua fragi-
lidade, evitando se esforçar além
do que você aguenta. pegue leve
com a autocrítica para não se
sentir frustrado.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia pode ser pautado
por decisões alheias, principal-
mente vindas pessoas que estão
superiores a você hierarquica-
mente, como pais ou chefe. pra-
tique a aceitação para lidar com
isso de forma equilibrada, porque
desse modo você conseguirá pro-
por mudanças mais positivas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje você estará com uma
energia de coragem, o que lhe
fará ser capaz de seguir em fren-
te. Tudo o que você fizer hoje
terá um resultado positivo. ape-
nas tome cuidado para que essa
energia não se torne agressiva
ou você pode acabar tentando
passar por cima dos outros. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

dia pautado por trabalho,
mas tudo o que for feito por
você hoje trará um bom retorno
financeiro. Tome cuidado com a
autocobrança e também com o
excesso de cobrança em relação
aos outros. Fora isso, você está
com uma incrível capacidade
produtiva.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O amor está no ar! você con-
seguirá ter ótimas conversas
com pessoas ou com seus pares.
dia de muita união e também de
conquista daquilo que você de-
seja. Lembre-se apenas de que
as conquistas virão para você
por meio da força do amor, não
da força bruta.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

você está com um senso de
proteção muito grande hoje, mas
tome cuidado para não pegar os
problemas dos outros para si.
mantenha-se flexível e pratique a
proteção amorosa sem excessos.
se fizer isso, o seu dia será bom.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia traz muita pros-
peridade e realizações. a energia
favorece bons acordos, promo-
ções no trabalho ou sucesso em
algum projeto. você estará pró-
ximo das pessoas queridas e
também é um ótimo dia para
passear e se divertir. porém te-
nha cuidado com os gastos.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje você pode fazer uma
nova parceria que será produti-
va, e essa pessoa chegará para
lhe auxiliar a concluir um traba-
lho ou resolver algum problema.
essa pessoa chega para trazer
transformação de alguma situa-
ção importante.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje você se sentirá muito
generoso e poderá ajudar al-
guém. aproveite as oportunida-
des que surgirem para ser soli-
dário. O dia também traz uma
energia que ajudará a se disci-
plinar e a ter mais foco no tra-
balho. Hoje você precisa traba-
lhar em prol de si mesmo. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

dia de muita criatividade e
motivação. você se sentirá ins-
pirado e também pronto para
distribuir conselhos a quem pre-
cisar. a sua energia está mag-
nética, então você pode sentir as
pessoas querendo ficar próxi-
mas a você. apenas tenha cui-
dado para que isso não lhe faça
tentar manipular.
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Lanna Oliveira

A pandemia paralisou di-
versos projeto, e o lançamento
do álbum ‘Cadê o Bicho que
Tava Aqui?’, lançado em 2019,
do grupo Camerata Caipira foi
um deles. Mesmo depois de
adiada, a circulação presencial
do projeto já tem data para co-
meçar. A partir de 23 de outu-
bro, o repertório que mostra as
riquezas da fauna do Cerrado
para crianças e suas famílias,
será apresentado em shows nas
cidades de Planaltina, Samam-
baia e Brazlândia, no Distrito Fe-
deral, e em Pirenópolis e Cida-
de de Goiás, em Goiás.

O grupo Camerata Caipira fi-
cou conhecido por sua variada
formação musical, versatilida-
de e performance criativa. É
composto por integrantes nas-
cidos em diferentes cidades do
País, que escolheram a came-
rata como configuração para
criar uma sonoridade própria.
Os músicos Isabella Rovo, Vic-
tor Batista, Nelson Latif, Bosco
Oliveira e Sandro Alves apre-
sentam um leque de ritmos
tradicionais da cultura popular
brasileira, emoldurados em
uma versão contemporânea
por meio de arranjos para cor-
das, vozes e percussão.

O grupo é um reflexo da
multicultura encontrada pelo
Brasil. Eles buscam na mistura
de instrumentos dar um ar
original ao que fazem sem per-
der suas raízes. Eles fazem o
uso da viola caipira, cavaqui-
nho e violões de seis e sete cor-
das, mostrando que é perfei-
tamente possível amar o me-
lhor da música tradicional e si-
multaneamente abrir-se a in-
venções, em uma experimen-
tação sonora que revela a di-
versidade musical brasileira

no sotaque de cada um de seus
integrantes.

O novo projeto da banda, o
álbum ‘Cadê o Bicho que Tava
Aqui?’ foi lançado em 2019 e,
na pandemia tiveram que dar
uma pausa nas apresentações
presenciais. Mas esse tempo
não foi desculpa para ficar
parados. O grupo aproveitou o
momento para trabalhar no-
vas produções, como as seis
faixas inéditas do repertório
ao vivo: ‘Tanto Tatu’, ‘A Catira
da Cutia’ (ambas de Isabella
Rovo) e ‘O Sapo de Luís Pere-
quê’ e outras surpresas. As
faixas serão lançadas indivi-
dualmente, uma por mês, nas
plataformas digitais e divul-
gadas nas redes sociais. 

Além disso, no canal do
YouTube ‘Camerata Caipira’
está disponível uma série de
sete videoclipes feitos na téc-
nica de animação sobre cada

um dos animais. O canal reú-
ne também oficinas sobre os
ritmos utilizados nas faixas e
ainda um pocket show com
parte do repertório do álbum.
Apesar de ser um conteúdo
direcionado para a criançada,
os vídeos divertem a família
toda. Este, um dos intuitos
do grupo ao gravar seu se-
gundo disco, mostra a diver-
sidade que o ‘Cadê o Bicho
que Tava Aqui?’ alcança.

Além dos shows abertos ao
público em espaços culturais
com entrada franca, o grupo
também fará duas apresenta-
ções em escolas públicas. Uma
na Escola Municipal Dom Em-
manoel Gomes de Oliveira em
Pirenópolis (GO) e outra na
Escola Classe 09 de Planaltina
(DF). “Nossa proposta é levar a
arte atrelada à educação como
instrumento de ressocializa-
ção dos estudantes dentro des-

te ambiente tão prejudicado
nesses tempos de isolamen-
to”, explica a integrante do
grupo, Isabella Rovo.

O grupo Camerata Caipira
é formado pelos integrantes
Victor Batista, que é compo-
sitor, violeiro, cantor, pes-
quisador, produtor musical
e contador de histórias; a
atuante em música, artes plás-
ticas, educação e pesquisa da
cultura popular brasileira Isa-
bella Rovo; Bosco Oliveira,
músico e professor de violão
da Escola de Música de Bra-
sília há́ 20 anos; e Sandro Al-
ves, que iniciou sua carreira
musical aos 10 anos, tocando
em rodas de samba e hoje, tra-
balha com vários nomes do
cenário musical brasiliense
fazendo produções de CDs,
DVDs e trilhas sonora para fil-
mes. (Lanna Oliveira é esta-
giária do jornal O Hoje)

O grupo Camerata Caipira volta aos
palcos para apresentar o projeto 
‘Cadê o Bicho que Tava Aqui?’

Interessados em conhecer essa nova produção do Camerata Caipira podem adquirir os CDs pelo site cameratacaipira.com

Cultura popular brasileira
para crianças

esTReias

Halloween Kills: O Terror Con-
tinua (Halloween Kills, 2021,
eua). duração: 1h6min. dire-
ção: david Gordon Green. elen-
co: Jamie Lee curtis, Judy Greer,
andi matichak. Gênero: Terror.
depois de quatro décadas se
preparando para enfrentar mi-
chael myers, Laurie strode (Ja-
mie Lee curtis) acredita que en-
fim venceu. minutos depois de
deixar o assassino queimando,
Laurie vai direto para o hospi-
tal com ferimentos graves de
vida ou morte. mas quando
michael consegue escapar da
armadilha de Laurie, sua vin-
gança e desejo por um banho
de sangue continua. enquanto
Laurie luta contra a dor, ela tem
que se preparar mais uma vez
para se defender de michael e
consegue fazer toda a cidade
de Haddonfield se juntar para
lutar contra o monstro. mu-
lheres se juntam e formam um
grupo de vigilantes que vão
atrás de michael e acabá-lo de
uma vez por todas, garantindo
o retorno de um Halloween
tranquilo e paz na cidade. ci-
nemark Flamboyant: 15h20,
18h10, 20h50. cinemark pas-
seio das águas: 14h20, 15h45,
18h20, 20h55. Kinoplex Goiâ-
nia: 16h50, 19h10, 21h40. ci-
neflix aparecida: 17h, 19h20,
21h40. cineflix Buriti: 16h,
19h15, 21h330.

O Último Duelo (The Last duel,
2021, eua). duração: 2h33min.
direção: ridley scott. elenco:
matt damon, adam driver, Jo-
die comer. Gênero: drama, his-

tórico. O Último duelo é uma
história sobre o duelo entre o
cavaleiro Jean de carrouges e o
escudeiro Jaques Le Gris, acu-
sado de ter violado a esposa do
cavaleiro. a luta, estabelecida
pelo próprio rei da França, car-
los vi, marca o grande drama
de vingança e crime do século
Xiv, que tem a esperança de
ser resolvido somente após o
combate. Baseado no roman-
ce homônimo de eric Jager.
cinemark Flamboyant: 13h45,
17h10, 20h30. Kinoplex Goiâ-
nia: 16h, 21h10. cineflix apa-
recida: 18h30, 21h30. 

Amarração do Amor (amar-
ração do amor, 2021, Brasil).
duração: 1h31min. direção:
caroline Fioratti. elenco: sa-
mya pascotto, Bruno suzano,
ary França. Gênero: comédia.
em amarração do amor, acom-
panhamos Lucas (Bruno suza-

no) e Bebel (samya pascotto),
um casal apaixonado que de-
cide oficializar a união para to-
dos. mal sabem eles que a re-
ligião vai ser um ponto de dis-
córdia entre suas respectivas
famílias. enquanto o pai da
noiva, samuel (ary França), luta
para fortalecer as tradições ju-
daicas dentro de casa; regina
(cacau protásio), mãe de Lucas,
se esforça para que seu filho
leve para sua futura família as
tradições da umbanda. cine-
mark passeio das águas:
13h20, 15h40, 20h50. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 19h15. cineflix
aparecida: 17h35, 19h25.

eM CaRTaZ

Fátima – A História de um
Milagre (Fatima, 2021, eua).
duração: 1h53min. direção:
marco pontecorvo. elenco:
Harvey Keitel, Goran visnjic,

sônia Braga. Gênero: drama,
histórico. em Fátima – a His-
tória de um milagre, em meio
a primeira Guerra mundial,
três crianças de portugal Ja-
cinta, Francisco marto e Lucia
de Jesus dos santos testemu-
nham seis visões da virgem
maria entre os meses de maio
e outubro de 1917. após con-
tar para adultos céticos, a
igreja católica romana valida a
visão das crianças, transfor-
mando a cidade de Fátima
um dos principais lugares de
peregrinação. cinemark pas-
seio das águas: 17h55, 18h. Ki-
noplex Goiânia: 14h20. cineflix
aparecida: 16h. cineflix Buriti:
16h10, 18h40.

007 - Sem Tempo Para Morrer
(No Time To die, 2021, eua). du-
ração: 2h43min. direção: cary
Joji Fukunaga. eLenco: daniel
craig, rami malek, Léa seydoux.

Gênero: ação, suspense, espio-
nagem. depois de sair do servi-
ço ativo da mi6, James Bond (da-
niel craig) vive tranquilamente
na Jamaica, mas como nem
tudo dura pouco, a vida do es-
pião 007 é agitada mais uma
vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright)
é um velho amigo da cia que
procura o inglês para um pe-
queno favor de ajudá-lo em
uma missão secreta. O que era
pra ser apenas uma missão de
resgate de um grupo de cien-
tistas acaba sendo mais trai-
çoeira do que o esperado, le-
vando o agente inglês 007 ao
misterioso vilão, safin (rami
malek), que utiliza de novas ar-
mas de tecnologia avançada e
extremamente perigosa. cine-
mark Flamboyant: 14h, 17h35,
21h15. cinemark passeio das
águas: 13h40, 17h45, 21h20.
Kinoplex Goiânia: 17h30, 20h45.
cineflix aparecida: 21h15. ci-
neflix Buriti: 16h50, 20h10.

Ainbo - A Guerreira da Ama-
zônia (ainbo, 2021, Brasil). du-
ração: 1h24min. direção: ri-
chard claus. elenco: Lola raie,
Bernardo de paula, Thom Hoff-
man. Gênero: animação, aven-
tura, família. ainbo nasceu e foi
criada na aldeia de candámo,
na floresta amazônica. um dia,
ele descobre que sua tribo
está sendo ameaçada por ou-
tros seres humanos. a garota
enfrenta a missão de reverter
essa destruição e extinguir a
maldade dos Yakuruna, a es-
curidão que habita o coração
de pessoas gananciosas. Ki-
noplex Goiânia: 14h15. cineflix
aparecida: 15h. 

O Último Duelo é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris
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‘cadê o bicho 
que tava aqui?’ do grupo

camerata caipira

22/10 às 15h - ponto de cul-
tura coepi - pirenópolis
(go)
23/10 às 18h - ponto de cul-
tura coepi - pirenópolis
(go)
19/11 às 15h - escola classe
09 de planaltina - planal-
tina (df)
20/11 - às 20h - complexo
cultural de planaltina -
planaltina (df)
21/11 às 19h - complexo cul-
tural de samambaia cen-
tro urbano - brasília (df)
27/11 às 20h - cine teatro
são Joaquim - cidade de
goiás (go)



Maria Paula Borges

Apesar de a inflação ser
um problema global, ela se
apresenta diferente ao redor
do mundo. Um levantamento
do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV) aponta que,
no Brasil, a inflação deve en-
cerrar em nível superior à
83% dos países. Os dados do
estudo do Ibre foram colhidos
no último relatório elaborado
pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), o “World Eco-
nomic Outlook'' e foi divulga-
do na semana passada, aler-
tando ainda para uma alta ge-
ral de preços.

No início de outubro de
2021, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirmou
que a inflação é um fenômeno
global, ressaltando que o Bra-
sil está em um padrão. "Países
que tinham zero [de infla-
ção], agora estão em 4%, 5%.
Países que tinham 4%, 5%,
agora estão em 8%, 9%. Isso
acontece, mas tem de haver
resposta política", afirmou.

Entretanto, os dados mos-
tram que a inflação brasileira
supera bastante o visto em
grande parte do mundo. De
acordo com Bruno Serra, dire-
tor do Banco Central (BC), o ní-
vel inflacionário no Brasil está
em “nível muito elevado”.

A estimativa do FMI é que
a inflação no país encerre o
ano em 7,9%, no acumulado

de 12 meses até setembro,
em que o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) chegou a 10,25%.
Se confirmada a estimativa,
o Brasil vai registrar uma
inflação muito superior da
apurada entre países emer-
gentes, que apresentam
5,8%, e da média mundial,
representando 4,8%.

O FMI atualiza as projeções
de diversos indicadores ma-
croeconômicos como inflação,
Produto Interno Bruto (PIB) e
investimento, anualmente nos
meses de abril e outubro. Para
as estimativas é analisado um
grupo de quase 200 países.

No relatório de outubro
de 2020, por exemplo, a pre-
visão econômica era de infla-
ção superior à de 57% dos paí-
ses. Já no relatório de abril, o
patamar subiu para 70% e
em outubro de 2021, está em
83%. Dessa forma, fica evi-

dente a piora intensa de in-
flação no Brasil se comparado
ao restante do mundo.

Segundo André Braz, pes-
quisador do Ibre, o agrava-
mento da situação brasileira
se deve à moeda, que segue
desvalorizando “mais do que
a média das outras divisas”.
No relatório da Focus, divul-
gado semanalmente pelo BC,
os analistas consultados esti-
mam, para 2021, um IPCA de
8,69%. Com isso, a alta de
preços no país supera a de
86% das nações.

Após superar a fase mais
aguda da pandemia e com a
retomada econômica, a cota-
ção das commodities subiu e
se somou ao desarranjo nas
cadeias de produção. A inter-
rupção provocou uma escas-
sez de produtos pressionando,
consequentemente, os custos
em todo o mundo.

De acordo com Braz, o

mundo está se recuperando
rapidamente devido aos estí-
mulos fiscais que aquecem a
atividade. "O mundo está se
recuperando mais rapida-
mente por causa dos estímu-
los fiscais adotados pelas
grandes economias. São in-
vestimentos importantes para
aquecer a atividade. Mas o
efeito colateral desse aqueci-
mento rápido é uma busca
muito grande por recursos
de commodities, como petró-
leo e carvão”.

Desde 2020, a inflação bra-
sileira passou a ser pressio-
nada por alta de preços de
alimentos, resultado da valo-
rização das commodities. Em
tese, essa alta deveria valori-
zar o real em relação ao dólar,
combatendo assim a inflação,
uma vez que o Brasil é um
grande exportador de produ-
tos básicos. Então, a entrada de
dólares no país deveria forta-
lecer a moeda brasileira. En-
tretanto, o cenário visto é ou-
tro, em que o real segue des-
valorizado devido às incerte-
zas nas áreas fiscal e política.

O CEO da Mauá Capital e ex-
diretor do BC, Luiz Fernando
Figueiredo, confirma que as
incertezas são grande risco
para os investidores. "A causa
para a taxa de câmbio apreciar
em vez de depreciar foi pro-
vocada pela crise institucional
e por um certo flerte com a ir-
responsabilidade fiscal. Essas
duas incertezas geraram uma
percepção de risco dos inves-
tidores sobre o Brasil mais alta,
e a taxa de câmbio depreciou”.

Além disso, o Brasil lida

com alta de preços em com-
bustíveis e energia elétrica. Em
agosto, o governo juntamente
com a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou a criação da “escassez hí-
drica”, bandeira tarifária mais
cara desde a criação do sistema
de bandeiras. O objetivo é com-
pensar o custo do uso das ter-
melétricas na geração de ener-
gia, devido à ausência de chu-
vas, fator que reduz o potencial
das hidrelétricas.

Dessa forma, o BC tem sido
obrigado a subir a taxa básica
de juros, o Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia
(Selic) para conter a escalada
dos preços. Na última reunião
do Comitê de Política Monetá-
ria (Copom), a Selic subiu 1%,
alcançando 6,25% e, confor-
me analistas, mais aumentos
devem atingir a taxa. A previ-
são do relatório Focus é que os
juros encerrem o ano a 8,25%.

"À medida que a gente tem
que forçar o aumento de juros
para conter ao máximo o espa-
lhamento das pressões infla-
cionárias - ainda que não sejam
por demanda, mas por fatores
de custos de produção, energia
e petróleo -, isso gera um desa-
fio para o ano que vem. O efei-
to colateral desse aumento de
juros é exatamente ter um cres-
cimento econômico menor.
Você está convencendo os agen-
tes econômicos a adiar o inves-
timento, que é fundamental
para ter geração de emprego. E
está tentando convencer as fa-
mílias a não comprar carro,
apartamento, a não viajar”, diz
Braz. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Segundo econo-
mistas, a alta pode
ser explicada por
conta da desvalo-
rização do real e
às incertezas fis-
cais e políticas

Inflação brasileira deve fechar o ano
em nível superior à 83% dos países

De acordo com
Bruno Serra,
diretor do Banco
Central (BC), o nível
inflacionário no
Brasil está em
“nível muito
elevado”








