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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de

manhã. Pancadas de chuva à

tarde e à noite.
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Auxílio Brasil
terá reajuste de
20%, diz ministro
O aumento não será sobre o va-
lor unitário do benefício, mas
sobre a execução de todo o Au-
xílio Brasil, que começa a ser
pago no mês de novembro. O au-
mento do pagamento coincide
com o fim do auxílio emergencial.
Cidades 11

Vereador ameaça bater
em colega no plenário 
Em mais uma cena grotesca na Câmara de Vereadores de Goiânia, par-
lamentar eleva o tom e diz ter vontade de “educar” o colega.  “Mas em
você vereador, vou ser sincero, eu tinha vontade de tirar esse cinto aqui
e te dar um couro. Eu queria te educar com uma cintada no lombo, in-
felizmente não posso, mas o senhor merecia isso”, disparou Sargento No-
vandir ao vereador Geverson Abel.
Política 5

Estratégia do PT
para federal
pode ser modelo
Nova regra eleitoral indica ne-
cessidade de pelo menos dois
nomes competitivos, que, no
caso dos petistas, serão Rubens
Otoni e deputada Delegada
Adriana Accorsi. Política 2

Retorno do CityBus
em Goiânia 
ainda é incerto
Cidades 10

Xadrez:Reunião com Caiado sela
ida de Humberto Aidar ao Tribu-
nal de Contas dos Municípios
Política 2

Jurídica: STF firma entendi-
mento sobre extração com base
na nova Lei Anticrime
Cidades 10

esplanada: Antes de confir-
mar ida ao PSD, Pacheco pede
lista de palanques a Kassab
Política 6

Relatório da CPi
indicia Bolsonaro
e outros 65
Entre os indiciados estão três fi-
lhos do presidente Jair Bolsonaro
e as empresas Precisa Medica-
mentos e VTC Log. A CPI atribuiu
9 crimes ao presidente, entre eles
o de prevaricação e crimes de res-
ponsabilidades. Política 6

na disputa 
pelo dinheiro
público, o
mercado vence
No cenário base projetado pela
Instituição Fiscal Independente
(IFI), as despesas do setor públi-
co consolidado com juros tende a
subir de 4,19% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) em 2020 para
5,39% neste ano. Economia 4

Treinador
admite pressão 
no comando 
Marcelo Cabo analisou empate
diante do Londrina e não vê di-
ferença em enfrentar adversá-
rio seja da parte de cima ou de-
baixo da tabela. Esportes 7

Tigre muda
o foco da Série B
para a Copa Verde
Invicto há sete jogos, o Vila Nova
“dá um tempo” da Segundona e
passa a pensar na Copa Verde,
onde estreia, no OBA, contra o
Rio Branco-ES.  Esportes 8

Fim do Auxílio
deixará 16 mil
goianos sem 
o rendimento
Os mais de 16 mil goianos aptos a receber o Auxílio Emergencial fi-
carão sem renda com o fim do programa. Somente na Capital, o be-
nefício é orfertado para  4.414 pessoas. O fim do programa deve pro-
vocar uma retração na economia, tendo em vista que boa parte dos
beneficiados tinham o programa como sua única fonte de renda. Em
2020, para se ter ideia, 238.102 estavam nessa situação. Cidades 11

entenda o que fazer antes
de decidir empreender
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empreendedorismo Social a
nova chave para a educação
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Goiânia entre as quatro 
capitais com o ar mais poluído

Cidade tem maior concentração de gases produzi-
dos pelas queimadas, especial pela cultura de
atear fogo em lotes baldios e pastagem. Cidades 9

Espaço cultural goiano come-
mora cinco anos com show do
rapper BNegão. Essência 13

Música, cultura
e gastronomia

Essência



O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta quar-
ta-feira (20) que o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa
Família, começará a ser pago a partir de novembro e terá um
reajuste geral de 20% no valor dos benefícios, com relação ao
programa que o antecedeu.  

"O programa permanente, que é o Auxílio Brasil, que su-
cede o Bolsa Família, esse programa tem um tíquete médio, por-
tanto, o valor do benefício varia de acordo com a composição
de cada família. Então, existem famílias que estão recebendo
menos de R$ 100, e tem outras que estão recebendo até mais
de R$ 500”, disse.

O ministro acrescentou que os 20% de aumento não se-
rão sobre o valor unitário do benefício, mas sobre a execu-
ção de todo o Auxílio Brasil, que começa a ser pago no mês
de novembro.

O início dos pagamentos do Auxílio Brasil coincide com o
fim do auxílio emergencial, programa lançado no ano passa-
do para apoiar famílias vulneráveis durante a pandemia e que
terá a última parcela creditada este mês de outubro. Ao todo,
o programa atendeu mais de 68 milhões de famílias com um
orçamento de R$ 379 bilhões.

A pedido do presidente Jair Bolsonaro, informou o mi-
nistro, todas as famílias classificadas em situação de pobreza
e de pobreza extrema, vinculadas ao Cadastro Único dos Pro-
gramas Sociais (CadÚnico) e ao Sistema Único de Assistên-
cia Social (SUAS), deverão receber um valor mínimo de R$
400 dentro do novo programa.
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Auxílio Brasil
terá reajuste de
20% em relação
ao Bolsa Família

Marcelo Mariano

A deputada estadual Dele-
gada Adriana Accorsi (PT)
anunciou oficialmente que, nas
eleições do ano que vem, bus-
cará uma cadeira na Câmara
dos Deputados, em Brasília.

“Delegada Adriana Accorsi
confirmou que será candida-
ta a deputada federal em 2022.
A disputa por uma vaga na Câ-
mara Federal é um pedido
pessoal de Lula e de lideran-
ças nacionais. Adriana colocou
seu nome à disposição do par-
tido e soma esforços para a
eleição de Lula presidente em
2022”, afirmou, em nota, a
sua assessoria de imprensa.

À parte da retórica sobre a
eleição de Lula, que é a prio-
ridade número um, dois e três
do PT, a decisão de Adriana
Accorsi é um sintoma das no-
vas regras eleitorais e pode
dar indícios de como outros
partidos montarão suas cha-
pas para deputado federal.

Após a Câmara votar a fa-
vor das coligações partidá-
rias, o Senado derrubou a
medida. Na prática, isso quer
dizer que os partidos não po-
derão mais fazer alianças

para as eleições proporcio-
nais, como a de deputado fe-
deral.

Em outras palavras, cada
partido terá uma chapa pró-
pria, que, para eleger parla-
mentares, precisará ser for-
te, ou seja, ter candidatos
competitivos.

Em 2018, Rubens Otoni
foi o petista mais votado,
com 83.063 votos. O segundo
mais votado foi Professor Zé
do Carmo, com 12.668. Po-
rém, naquele ano, as coliga-
ções partidárias ainda exis-
tiam, e PT e PCdoB estavam
na mesma chapa.

Isaura Lemos, do PCdoB,
conquistou 24.258 votos. Ape-
nas com o desempenho do PT,
Otoni não conseguiria ter sido
eleito, mas ele teve a ajuda de
Isaura, que contribuiu para o
fortalecimento da chapa.

O problema é que, em
2022, sem as coligações par-
tidárias, o PT não poderá mais
contar com os votos do PCdoB.
Por isso, Adriana Accorsi en-
tra em cena.

A estratégia parece arris-
cada porque, a princípio, pode
haver divisão de votos, mas,
sendo realista, faz sentido.

Dificilmente, terá espaço para
dois deputados federais pe-
tistas. A disputa, então, será
entre Otoni e Adriana. Um fi-
cará de fora. Por outro lado, se
não fossem candidatos, seria
alta a chance de o PT não ele-
ger ninguém.

Esse é um cálculo que ou-
tros partidos também farão,
principalmente aqueles que,
hoje, têm apenas um deputa-
do federal. Se mantiverem a
mesma base de votos, alguns
conseguirão ser eleitos sozi-
nhos, como Flávia Morais
(PDT) e Francisco Jr (PSD).

Outros, contudo, precisa-
rão de pelo menos outro co-
lega de partido com condições

de ter cerca de 20 mil votos.
São os casos, por exemplo,
de Lucas Vergílio (Solidarie-
dade), Elias Vaz (PSB) e Mag-
da Mofatto (PL).

Nas últimas eleições, os
três estavam no chamado cha-
pão da base governista, que
contava, ainda, com PSDB,
PTB, PSD e PPS (atual Cida-
dania). Era, portanto, uma
chapa forte.

Lucas Vergílio e Magda
Mofatto, em 2018, foram os
únicos candidatos de seus res-
pectivos partidos, enquanto
Elias Vaz teve a companhia de
Fernando Contart, que con-
quistou apenas 325 votos.

Dessa forma, Solidarieda-

de, PL e PSB, para permane-
cerem com pelo menos um
parlamentar goiano na Câ-
mara dos Deputados, tendem
a seguir a estratégia adotada
pelo PT de ter no mínimo
dois candidatos competitivos.

O MDB, que, apesar da es-
trutura, ficou sem deputado fe-
deral, também deve ficar aten-
to a essas movimentações, ain-
da mais porque a disputa no ano
que vem provavelmente terá a
presença de outros nomes de
peso, como o presidente da As-
sembleia Legislativa, Lissauer
Vieira (de saída do PSB e próxi-
mo de Progressistas e PSD), e o
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB). (Especial para O Hoje)

A decisão é um sintoma das nvoas regras eleitorais e pode influenciar outros partidos

Nova regra eleitoral indica necessidade
de pelo menos dois nomes competitivos,
que, no caso dos petistas, serão Rubens
Otoni e Delegada Adriana Accorsi

Reunião com Caiado sela ida
de Humberto Aidar ao TCM

A indicação do deputado Humberto Aidar
(MDB) para o Tribunal de Contas dos Muni-
cípios (TCM) está prevista para ser apresen-
tada em dezembro, logo após a aprovação,
pela Comissão de Constituição e Justiça da As-
sembleia Legislativa, da lei orçamentária do
Estado para 2022. O decreto legislativo passará
pelo crivo da CCJ, hoje presidida por Aidar, an-
tes de ir ao plenário. Encontro entre o gover-
nador Ronaldo Caiado, o presi-
dente da Alego, Lissauer Vieira,
e o emedebista selou o acordo,
após a manifestação unânime
dos deputados. Ele vai ocupar a
vaga de Nilo Resende, que se apo-
sentou em maio, em meio à dis-
cussão sobre a eventual ex-
tinção do órgão, proposta
por meio de uma proposta
de emenda constitucional do
deputado Henrique Arantes
(MDB), arquivada em junho. 

Renúncia  
Lissauer Vieira registrou a reunião com

uma foto em suas redes sociais, ao saudar
Humberto Aidar, ao lado de Caiado, e dizer que
ele assumirá outra função (no TCM) e se ausentar
da Alego, renunciando ao mandato. 

Privatização  
No comando de audiência pública na Co-

missão de Assuntos Econômicos do Senado,
Vanderlan Cardoso (PSD) avaliou benefícios e ris-
cos da privatização dos Correios, ao lado do
maior defensor da venda da estatal, o correli-
gionário ministro das Comunicações, Fábio fa-
ria, deputado federal licenciado (RN). 

Virou moda 
Depois que o deputado Cláudio Meirelles

(PTC) sugerir corretivo ao colega Bruno Peixo-
to (MDB), por destratar adversários políticos, on-
tem foi a vez do vereador Sargento Novandir
prometer o mesmo contra Geverson Abel, por
disputa em sua base eleitoral, em Goiânia. 

Moradia  
A importância do setor da habitação

para o desenvolvimento socioeconômico de
Goiás foi tema de reunião do vice-gover-
nador Lincoln Tejota (Cidadania) com en-
tidades do setor, na sede do Secovi-GO, co-
mandado por Ioav Blanche. 

Morosidade 
Lei sancionada por Marconi Perillo, em

2012, e que foi questionada pela Associação
dos Magistrados de Goiás (Asmego), sobre a
majoração da alíquota da contribuição pre-
videnciária dos servidores, não está mais em
vigor. Agora, 12 anos depois de o Tribunal de
Justiça declarar pela sua inconstitucionali-
dade, o STF dá ganho de causa ao Estado. 

Prazo 
Os deputados têm até o dia 7 de de-

zembro para apresentarem emendas à lei
orçamentária do Estado de 2022, todas
elas de caráter impositivo. Afinal, 1,2% da
receita será destinada a contemplar as ba-
ses dos parlamentares. 

Novo canal  
A Enel Goiás desenvolveu um novo canal

de atendimento para registrar falta de ener-
gia. Agora os clientes também podem enviar
SMS gratuitamente para a distribuidora,
para o número 27949. Para registrar, basta es-
crever ‘faltadeenergia’ e digitar o número da
instalação, que consta na conta de energia. 

Novo polo 
Depois de reclamar da transferência de

mais presos para o complexo penitenciário
de Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo
Mendanha defende a transferência do lo-
cal para implantar um centro empresarial
metropolitano. 

2 Em primeira votação, a Câmara de
Goiânia aprovou as diretrizes para o or-
çamento da prefeitura em 2022. A proje-
ção de receita é de R$ 6,32 bilhões. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Outras siglas devem seguir
exemplo de chapa federal do PT

Aumento não será sobre o valor unitário do benefício
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Empreendedorismo Social a nova
chave para a educação básica

Renato Alves

Empreender nunca foi fácil. Investir em algo
completamente novo é um grande desafio, ainda
mais no atual cenário, com a sociedade enfrentando
ainda transformações profundas no que diz res-
peito aos hábitos de consumo, tornando sua jornada
cada vez mais phygital. No entanto, vimos nascer
na pandemia produtos e soluções di-
ferenciados, que conquistaram es-
paço no mercado e adesão do públi-
co de forma surpreendente. O Brasil
fechou o ano de 2020 com o maior nú-
mero de empreendedores da história.
Não exatamente por vocação, mas
principalmente por necessidade de re-
composição do orçamento doméstico.

Dados do Portal do Empreende-
dor de 2020 mostram que em mar-
ço, coincidindo com o início das res-
trições impostas pela crise sanitária
e seus desdobramentos na econo-
mia, o país contava com quase 10 milhões de
MEI’s registrados. Em dezembro do mesmo ano,
as estatísticas apontam mais de 11,3 milhões de
MEI’s, um crescimento de 13,23%. No total, foram
1,49 milhão de novas formalizações em oito me-
ses. Esse setor representa 99% dos negócios e
30% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos) do país.

Diante disso, é importante compreender algu-
mas necessidades antes de dar esse passo para sua
carreira. Começando pela reflexão, pois são mui-
tos os desafios e nem sempre o glamour associado
a startups de sucesso vem sem duras escolhas, pri-
vações e mudanças no estilo de vida. Em seguida,
é necessário compreender quais são suas habili-
dades e seu perfil comportamental. Será que você

realmente identificou uma oportunidade de ne-
gócio? Tenho aptidão em tomar decisões? Essas são
apenas algumas das perguntas que qualquer um
deve fazer antes de empreender.

Com isso em mente, escolher o setor para abrir
uma empresa é um dos primeiros passos para o
sucesso. Entenda se o seu perfil combina com o
tipo de mercado que você deseja e garanta que

seu produto tenha um diferencial. E
claro que, para colocar isso em
ação, é necessário ter um planeja-
mento bem estruturado e definir
metas, sejam elas ainda pequenas.
Essa definição ajudará a identificar
os recursos, tempo e dinheiro que
serão necessários para tal fato. O
próximo passo é descobrir quem é
o seu cliente, afinal, conhecer bem
quem consome seu serviço estimu-
la seu crescimento.

Por fim, lembre-se, é necessário
ser um bom dono, mas também

um excelente parceiro. Fazer tudo sozinho é uma
das principais características de pequenos em-
presários, mas não deveria ser. Abrir um negó-
cio também demanda que o responsável apren-
da a delegar as funções
e confiar em sua equi-
pe. Caso contrário, não
vai conseguir se des-
vincular das tarefas
operacionais realizadas
por ele mesmo. Então,
estruture seu negócio,
conheça seu time e ini-
cie com calma. Dar o
primeiro passo é o mais
importante!

Raphael Ozawa

Se existe um aspecto que ganhou força nos úl-
timos tempos é o senso de empatia e coletividade.
Em meio a maior pandemia das últimas gerações,
surgiu uma rede de pessoas com um único pro-
pósito: a preservação da vida. O olhar para o pró-
ximo, tido sempre como um pressuposto essencial
para o funcionamento de qualquer sociedade, pa-
recia ter se perdido na corrida desenfreada por
avanços mercadológicos. Mas, com o inesperado
surgimento do coronavírus, em dezembro de
2019, a visão sistêmica para combate e enfrenta-
mento da crise sanitária e financeira voltou-se
para questões primordiais de sustentabilidade. Afi-
nal como podemos criar um mundo melhor? Fi-
cou claro que uma das respostas é a busca por so-
luções para preservação do meio ambiente e ou-
tras problemáticas da sociedade.

Pensando nisso, nota-se um for-
talecimento da prática de Empreen-
dedorismo Social, com o desenvol-
vimento de ações capazes de gerar
impactos positivos e transformações
no mundo. Adotar essa prática no en-
sino básico é um movimento ine-
rente da revolução que estamos vi-
venciando na área da educação.

Desde a década de 1980, espe-
cialmente quando as iniciativas so-
cioambientais resultaram em negó-
cios rentáveis, o termo Empreende-
dorismo Social vem ganhando força
no Brasil. Nesse período, houve uma queda nos
investimentos públicos em programas de assis-
tência social, o que acarretou um crescimento da
desigualdade e uma maior participação do setor
privado em ações no campo social. Essa movi-
mentação filantrópica passou a ser planejada e
monitorada por empresas e cidadãos.

Agora, diante de uma nova realidade, o uni-
verso da educação incorpora essa vertente e se
propõe a engajar as pessoas desde a infância nes-
se objetivo, que contempla perspectivas históri-
cas, culturais e sociais, para proporcionar um
mundo em que todos tenham acesso a direitos bá-
sicos e a uma vida digna.

Mas como implementar o Empreendedorismo
Social no ensino básico? O primeiro passo é pen-
sar na educação como uma comunidade formada
por grupos diversos e multietários, com crianças
de diferentes idades, realidades sociais e étnicas.

O impacto transformacional na educação
acontece a partir do momento em que a escola
é repensada como um todo em quesitos de loca-
ção, papel do professor e trajetória do estudan-

te. Por exemplo, porque não criar um coletivo de
mestres, tutores e especialistas de diversas áreas
que será responsável por orientar projetos que
apresentam soluções sustentáveis? Trata-se da
transformação de uma educação conteudista
para uma educação com propósito. 

Engajar estudantes nesse modelo de ensino
requer um trabalho diário para mantê-los in-
formados sobre o que está acontecendo no co-
tidiano global e regional. Quais são as principais
problemáticas mundiais e do país em que vi-
vem? Como a comunidade mais próxima está vi-
vendo? O bairro e arredores da escola estão en-
frentando dificuldades? Essas questões interli-
gam os alunos à realidade e, consequentemen-
te, os aproximam de pontos fundamentais para
o desenvolvimento humano.

Somado a isso é essencial descobrir os prin-
cipais interesses e necessidades de cada estudante

e oferecer autonomia para que, no
coletivo de mestres, colegas e fami-
liares, eles proponham soluções
para os principais dilemas so-
cioambientais. A tecnologia e a ino-
vação são peças indispensáveis nes-
se processo transformacional.

Quem atua na área de educação
sabe o quanto é gratificante ver
crianças e jovens motivados e en-
volvidos em um projeto. Ainda mais
quando esse planejamento propor-
ciona mudanças significativas para
o mundo. Os 17 objetivos de Desen-

volvimento Sustentável (ODS) da ONU visam so-
lucionar problemas relacionados à pobreza,
fome, desigualdade social e falta de saneamento
básico e devem ser atingidos até 2030. As chan-
ces de juntos alcançarmos essas metas não seriam
muito maiores se ensinarmos nossas crianças,
desde cedo, a terem um pensamento crítico, co-
letivo, solidário e empático?

Mas seria até irônico tentar promover essa
mudança significativa considerando apenas o
ensino em âmbito privado. Por isso convido
vocês a repensarmos a educação como um
todo e para todos!

Vamos apoiar as es-
colas públicas, ofere-
cer consultorias e pla-
taformas inovadoras
que proporcionem uma
metodologia ativa, ges-
tão participativa e, jun-
tos, construiremos uma
educação para um
mundo melhor.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Raphael Ozawa é em-
preendedor, especialista
em tecnologia educacional

Renato Alves é Diretor de
Expansão de empresa es-
pecializada em migração,
internacionalização 

Aglomerações 
Desde a reabertura de segmentos do comércio

em Goiânia não houve um único dia que não re-
gistrasse aglomerações de pessoas na Capital. Ago-
ra o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distancia-
mento social. Muitas pessoas não entenderam a pro-
posta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pes-
soas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quan-
do será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos. 

Ana Carolina Martins 
Goiânia

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas histo-

ricamente construídos e afirmados por gerações. Se-
gundo Nara Carvalho, vice coordenadora do Cen-
tro de Referência em Direitos Humanos e profes-
sora do departamento de Direito da UFJF-GV, pela
divisão sexual do trabalho, há funções tidas como
femininas, especialmente relacionadas a afazeres
domésticos (por vezes sequer percebidos social-
mente como pertencentes à categoria trabalho), e
a profissões voltadas ao cuidado com o outro
(num desdobramento das funções supostamente na-
turais de esposa, mãe e dona de casa).

Deisily Quadros
Goianira
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Na avaliação do governador Ro-
naldo Caiado, Goiás deixou ser um
Estado analógico ao oferecer a digi-
talização dos serviços.

Entenda o que se deve fazer
antes de decidir empreender

@jornalohoje
“pra mim nem precisava de eleição, po-
deria deixar Caiado pelo tanto de melho-
rias que ele tem feito em Goiás”,
comentou o internauta sobre a possibili-
dade de segundo turno nas eleições es-
taduais do ano que vem.

Ana Paula Silva

@ohoje
“Manda a localização”, comentou o inter-
nauta sobre a venda de combustível a
preço de custo.

Edson Costa de Jesus

@jornalohoje
nesta segunda-feira, a Comissão parla-
mentar de Inquérito do Senado que apura
as ações do governo no combate à pan-
demia, recebeu pais, filhos e viúvas de ví-
timas da Covid-19. Os depoentes citaram
falta de equipamentos para tratar os pa-
cientes, hospitais lotados e uso do "kit
Covid", grupo de remédios sem eficácia
comprovada contra o vírus.

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

Adotar essa
prática é um
movimento
inerente a
revolução

País conta
com mais de
10 milhões

de MEIS
registrados

Presidente
Gean Alaesse 

Cordeiro

Bancas: 
R$ 2,50Editora Raízes Ltda

16.880.052.0001-30

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

L

M

N



t

Diagnósticos e projeções sobre a “saúde
fiscal” do setor público rotineiramente co-
locam as despesas primárias como a gran-
de vilã da história. Claro, trata-se da fatia
disponível para financiar os serviços pres-
tados à população e principal alvo da gran-
de disputa pelos recursos públicos nos
corredores da república, já que a outra par-
te do gasto, apropriado como “despesa fi-
nanceira”, não está disponível para o res-
peitável público, pois reservado exclusi-
vamente para fazer rodar as roletas do
grande cassino brasileiro.

Analistas e consultores tratam de demo-
nizar precisamente os recursos que poderiam
ajudar a mitigar os efeitos da crise sobre po-
bres, vulneráveis e excluídos, amenizando a
miséria e a fome crescentes. Mas mantêm si-
lêncio cúmplice em relação à fatia restante
do orçamento, que, muito evidentemente,
não está sujeito a tetos nem freios.Deve-se ob-
servar que a disputa pelos recursos do or-
çamento, ainda que limitada àquela fatia dos
gastos primários, já foi um tanto mais trans-
parente e democrática, pois o tal “orçamen-
to secreto” jamais atingiu as dimensões ago-
ra alcançadas, com alguns estimando a con-
ta por volta dos R$ 30,0 bilhões. 

De volta ao ponto, os gastos com juros ja-
mais tomaram muito a atenção de consul-
tores do mercado e analistas globais, em-
bora tenham sido e voltaram a ser desde
março, quando o Banco Central (BC) reto-
mou a política de elevação dos juros bási-
cos, um fator de desequilíbrio e de endivi-
damento para o conjunto do setor público,
incluindo os governos federal, estaduais e
municipais. No cenário base (quer dizer,
nem muito pessimista, nem muito otimis-
ta) projetado pela Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI), ligada ao Senado, as des-

pesas do setor público consolidado com ju-
ros tende a subir de 4,19% do Produto In-
terno Bruto (PIB) em 2020 para 5,39% nes-
te ano e daí até 6,33% em 2022. A contabi-
lidade já embute as altas nos juros básicos.

O estrago maior
Considerando os valores nominais esti-

mados pela IFI para o PIB (saindo de R$
7,448 trilhões observados em 2020 para
qualquer coisa acima de R$ 8,60 trilhões nes-
te ano e para quase R$ 9,30 trilhões no ano
que vem), a despesa com juros tenderia a
saltar de R$ 312,43 bilhões no ano passado,
quando havia representado 4,19% do PIB,
para R$ 588,70 bilhões ao final de 2022. Quer
dizer, haveria um acréscimo de R$ 276,25 bi-
lhões, em valores aproximados, indicando
uma alta de 88,4% em apenas dois anos. O
gasto primário dos governos, excluídas as
despesas ordenadas para o enfrentamento
da pandemia, tenderia a encolher como pro-
porção do PIB, saindo de 19,1% para 17,7%
entre 2020 e 2022. Quer dizer, espera-se uma
queda correspondente a 1,4 pontos de por-
centagem sobre o PIB. No caso dos juros, a
relação sairia de 4,19% para 6,33% do vo-
lume total de bens e serviços produzidos
pela economia, num avanço de 2,14 pontos.
Em valores nominais, a despesa primária su-
biria nominalmente de R$ 1,423 trilhão para
R$ 1,646 trilhão (em torno de R$ 223,6 bi-
lhões a mais), o que significaria uma va-
riação de 15,7%, sem descontar a inflação.
O estrago dos juros sobre as contas do setor
público seria, como se pode perceber, mui-
to mais severo. No entanto, esse ponto
continua menosprezado pela corrente do-
minante no debate econômico doméstico,
amplamente dominado pelos interesses do
mercado financeiro.

2 Os dados trabalhadores
pela IFI permitem de alguma
forma antecipar os efeitos
da alta dos juros sobre a dí-
vida bruta do governo geral,
incluindo todas as esferas
da federação. Por efeito da
inflação mais alta do que o
esperado e de um avanço do
PIB nominal um tanto maior
do que o antecipado pela
instituição, a relação entre dí-
vida e PIB tende a recuar de
88,83% para 83,26% de 2020
para 2021, elevando-se para
84,76% no ano que vem – ba-
sicamente por efeito dos ju-
ros mais altos.
2 Abrindo parênteses, o
comportamento nominal do
PIB não vai se traduzir um
crescimento real da economia
mais alentado. A IFI reduziu
suas previsões para 2021, as-
sim como para 2022, passan-
do a esperar variação de
4,91% para o PIB deste ano e
de apenas 1,72% em 2022
(com riscos de um cresci-
mento ainda menor no caso
de um racionamento de ener-
gia, ameaça ainda não reti-
rada do horizonte).
2 A dívida, sempre consi-
derando, nas contas da colu-

na, os dados trabalhados pela
IFI, poderá avançar de R$
6,616 trilhões em 2020 para
R$ 7,160 trilhões ao fim de
2021, com elevação até R$
7,883 trilhões em 2022. Entre
2020 e 2022, a dívida tende a
experimentar crescimento
de 19,1%, num acréscimo de
R$ 1,267 trilhão.
2 Numa hipótese apenas
para demonstrar o “efeito-
juros” sobre o endividamen-
to público, considere que os
juros fossem mantidos nos ní-
veis de 2020, em torno de
4,2% do PIB, até o final do
próximo ano. Neste caso, a dí-
vida teria registrado variação
nominal inferior a 15,0%.
Neste exercício, o endivida-
mento bruto teria avançado
até R$ 7,606 trilhões (em tor-
no de 3,5% abaixo dos níveis
projetados pela IFI em seu ce-
nário base). Como proporção
do PIB, a dívida teria recuado
para 81,8%.
2 A conta dos juros, ainda
com base no relatório da
IFI, respondeu por 30,7% do
déficit nominal em 2020,
numa conta que considera
todas as despesas públicas,
incluindo os juros, quando o

rombo havia representado
13,63% do PIB. Neste ano,
com o déficit nominal pro-
jetado em 6,27% do PIB, os
juros (5,39% do produto)
responderão por 86,0% do
rombo, numa proporção
que tenderá a atingir 94,0%
em 2022 (déficit nominal de
6,73% para juros de 6,33%).
2 Mas o que diz a IFI? “A si-
tuação fiscal segue bastante
intrincada e requer com-
promisso claro com a ma-
nutenção das regras fiscais,
tendo em vista a necessida-
de de geração de superávits
primários para ao menos
garantir a estabilidade da
dívida/PIB a médio prazo.
As discussões a respeito da
mudança do regramento dos
precatórios e sentenças ju-
diciais têm abalado as ex-
pectativas de mercado e ele-
vado a percepção de risco. A
abertura de espaço no teto
de gastos em ano eleitoral
parece-nos um vetor a deli-
mitar, até o fim deste ano, se
o cenário base terá probabi-
lidade alta de ocorrer ou se
migraremos para um quadro
prospectivo mais próximo
do pessimista”.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Na disputa pelo dinheiro público, o
mercado financeiro ganha sempre
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A Petrobras informou que recebeu para o mês de no-
vembro pedidos de fornecimento de diesel e gasolina
muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade
de produção. O comunicado da empresa foi publicado
após texto divulgado pela Associação das Distribuidoras
de Combustíveis (Brasilcom), dizendo que o setor co-
mercial da estatal informou "uma série de cortes uni-
laterais" nos pedidos feitos para compra de gasolina e
óleo diesel para novembro.

Segundo a estatal, nos últimos anos, o mercado bra-
sileiro de diesel foi abastecido tanto por sua produ-
ção, quanto por importações realizadas por distri-
buidoras, terceiros e pela companhia, que garantiram
o atendimento integral da demanda doméstica. Porém,
para o mês de novembro a demanda está acima da ca-
pacidade da estatal.

“Apenas com muita antecedência, a Petrobras con-
seguiria se programar para atender essa demanda atí-
pica. Na comparação com novembro de 2019, a demanda
dos distribuidores por diesel aumentou 20% e a por ga-
solina, 10%, representando mais de 100% do mercado
brasileiro”, esclareceu a estatal.

A Petrobras esclareceu que, segundo divulgado no
Relatório de Produção e Vendas do 2T21, a companhia
operou seu parque de refino, no primeiro semestre de
2021, com um fator de utilização (FUT) de 79%, em li-
nha com a média de 2020 e superior ao registrado em
2019 (77%) e 2018 (76%), mesmo considerando as pa-
radas programadas nas refinarias em seis refinarias
(REDUC, RPBC, REGAP, RLAM, REPAR E REVAP), que fo-
ram postergadas de 2020 para 2021 em função da pan-
demia. No acumulado de outubro de 2021, a companhia
está operando com FUT de 90%.

Distribuidores
A Brasilcom sustentou em nota que houve maior de-

manda pelo diesel no mercado interno, com maiores pe-
didos para a Petrobras, porque o combustível no mer-
cado externo está mais caro do que o valor praticado no
Brasil. “As reduções promovidas pela Petrobras, em al-
guns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado
para compra, colocam o país em situação de potencial
desabastecimento, haja vista a impossibilidade de com-
pensar essas reduções de fornecimento por meio de con-
tratos de importação, considerando a diferença atual en-
tre os preços do mercado internacional, que estão em pa-
tamares bem superiores aos praticados no Brasil”, ale-
gou a associação.

ANP
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), emitiu nota descartando, por enquanto, qual-
quer possibilidade de desabastecimento de combustíveis no
mercado nacional. "Não há indicação de desabastecimen-
to no mercado nacional de combustíveis, nesse momento.
A ANP segue realizando o monitoramento da cadeia de abas-
tecimento e adotará, caso necessário, as providências ca-
bíveis para mitigar desvios e reduzir riscos."

Eletrobras
Os empregados e aposentados da Eletrobras e de suas

subsidiárias terão prioridade na compra de até 10% das
ações no processo de privatização da companhia, defi-
niu hoje (19) o Conselho do Programa de Parcerias de In-
vestimentos (CPPI). O conselho aprovou a resolução que
define o modelo de desestatização.

Além da preferência para funcionários, o CPPI au-
torizou que até R$ 6 bilhões do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) sejam usados para pessoas fí-
sicas comprarem ações da estatal. Cada investidor in-
dividual poderá gastar a partir de R$ 200 do saldo da con-
ta do FGTS para adquirir participação na empresa.

Também será permitido que qualquer pessoa física
residente no Brasil compre indiretamente ações da
Eletrobras por meio de cotas de fundos mútuos de pri-
vatização, que podem ser adquiridas por até 50% do sal-
do da conta no FGTS. Esses fundos reúnem o valor ar-
recadado e compram papéis da estatal de energia.

A privatização ocorrerá em duas etapas. Primeiramente,
a Eletrobras fará um processo de capitalização, emitindo
novas ações que podem ser compradas no mercado pri-
mário, até diluir a participação da União na empresa. Se-
gundo o CPPI, essa etapa permitirá a injeção de dinheiro
de investidores privados na companhia. (ABr)

Estatal diz que teve pedidos muito acima da média

Taxa média do empréstimo
pessoal varia 0,95% em outubro

Petrobras 
tem demanda
acima da
capacidade 
de produção

A taxa média do emprés-
timo pessoal teve variação
positiva de 0,95% em outu-
bro, segundo a pesquisa de
taxa de juros do Procon-SP.
Nos seis bancos pesquisados,
a taxa média do crédito pes-
soal ficou em 6,38% ao mês,
acréscimo de 0,06 ponto per-
centual (pp) em relação à
média referente ao mês an-
terior, que foi de 6,32%, re-
presentando uma variação

positiva de 0,95%.
O levantamento foi feito

em 4 de outubro pelo Núcleo
de Inteligência e Pesquisas da
Escola de Proteção e Defesa do
Consumidor nos seguintes
bancos: Banco do Brasil, Bra-
desco, Caixa Econômica Fede-
ral, Itaú, Safra e Santander.

No cheque especial, a taxa
média dos bancos pesquisados
manteve-se em 7,96% ao mês,
sem alteração em nenhum

dos bancos pesquisados.
Segundo o Procon-SP, as mu-

danças foram promovidas pe-
los Bancos do Brasil e Bradesco.
O Banco do Brasil alterou sua
taxa de 5,73% para 5,81%, um
acréscimo de 0,08 pp, repre-
sentando uma variação positi-
va de 1,40%. E o Bradesco alte-
rou sua taxa de 7,42% para
7,72%, um acréscimo de 0,30
pp, representando uma varia-
ção positiva de 4,04%. (ABr)
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Felipe Cardoso

Mais uma vez o clima es-
quentou na Câmara Municipal
de Goiânia. Acontece que du-
rante encontro da última quar-
ta-feira (20/10), o vereador Sar-
gento Novandir (Republica-
nos) pediu a palavra para re-
chaçar uma suposta articula-
ção do colega de Parlamento,
vereador Geverson Abel (Avan-
te). Isso porque Abel teria, se-
gundo ele, trabalhado pelo ar-
quivamento de uma matéria a
qual Novandir lutava para
aprovar há quatro anos. 

O projeto de lei em questão
diz respeito a reativação da
creche comunitária “Menino
Jesus” e tramitava pela Co-
missão de Constituição, Justiça
e Redação (CCJ). Para que isso
acontecesse, buscava-se, por
meio do projeto, revogar o uso
da área, atualmente concedido
à Associação de Moradores do
Jardim Guanabara, e conce-
der a permissão ao Instituto de
Especialidades Conceito.

A acusação do vereador re-
publicano é de que Abel teria
articulado, com base em inte-
resses eleitorais, o arquiva-
mento do texto. Isso porquê, na
interpretação de Novandir, a
“conquista” para a região Nor-
te poderia significar um “re-
sultado positivo” para seu
nome em meio àquela parcela
do eleitorado goianiense. 

Ao falar sobre o assunto na
tribuna, Novandir não apenas
subiu o tom como chegou a ti-
rar o cinto para expressar
sua vontade de “educar” o
colega. “Algumas vezes eu já
bati em moleque na rua, em
bandido, quando alguns ten-

taram me agredir. Mas em
você vereador, vou ser since-
ro, eu tinha vontade de tirar
esse cinto aqui e te dar um
couro. Sabe quando a gente
pega um moleque covarde na
rua e o pai e a mãe educa? Eu
queria te educar com uma
cintada no lombo, infeliz-
mente não posso, mas o se-
nhor merecia isso”, disparou.

“Se o senhor não pagar isso
aqui na terra, o senhor vai ter
que explicar para Deus um dia,
a quem o senhor não vai saber
enganar. (...) o senhor não teve
coragem de ser relator e pediu
para outro, isso não é postura de
vereador. Hoje o senhor vai
pedir a palavra e mentir aqui de

todas as formas. Isso é uma co-
vardia, uma maldade. (...) Con-
tinue trabalhando dessa for-
ma que, como falei, talvez o
senhor tenha sucesso aqui na
terra, mas vai queimar no
fogo do inferno”, disse antes
de deixar a tribuna. 

Em entrevista à reportagem
do jornal O Hoje, o parlamentar
reconheceu ter se exaltado e
acrescentou, porém, que certas
coisas “não dá para engolir”.
“Conversei com o vereador re-
lator da matéria e ele me falou
que realmente foi pedido, mas
que não iria confessar publica-
mente que o fez atendendo um
pedido do vereador Geverson
Abel”, completou. 

Em outro trecho, Novandir
disse que o cinto, obviamen-
te, não seria usado, mas que
expressa a vontade de todo
povo goianiense. “Quem sabe
o que está acontecendo diria
que é mais que legítimo. Um
vereador desse merecia le-
var um couro. Mais de 300
crianças agora estão nas ruas,
quem sabe se envolvendo no
mundo do crime, aprendendo
a usar drogas”, desabafou o
parlamentar que atribuiu à
atitude de Abel a uma prática
“100%” eleitoreira.

“Papel de menino”
Geverson Abel também foi

ouvido. Ao comentar o epi-
sódio disse não entender a
atitude do colega, haja vista
que possui um único voto em
meio a outros dez na CCJ.
“Não tenho força de onze vo-
tos. O próprio relator disse ter
constatado em sua apuração
que já existe uma associação
lá, de forma que não faria
sentido tirá-la para colocar
outra. As acusações do ve-
reador são levianas”. 

Quanto à atitude de retirar
o cinto na tribuna, disparou:
“O vereador mostrou seu des-
preparo. Ninguém joga pe-
dra em árvore que dá fruto.
Isso é sinal que estamos no ca-
minho certo”. Em outro tre-
cho da entrevista, acrescentou
que não é o primeiro a passar
por esse tipo de ataque e re-
memorou confusões do ve-
reador com outras personali-
dades como Edgar Duarte
(PMB), Pedro Azulão Jr (PSB)
e Santana Gomes (PRTB). 

“Esse é o perfil dele quan-
do se sente ameaçado, que-
rendo amedrontar e ameaçar
as pessoas pelo seu perfil
militar. Mas aqui ele tem
que respeitar, existem 35 ve-

readores que legislam por
Goiânia com a mesma auto-
nomia. Eu me conheço. As
palavras relacionadas à mi-
nha pessoa foram jogadas
ao vento. (...) Por ser alguém
vindo da polícia, acha que
aqui é a polícia, onde se gri-
ta e se resolve da forma que
quer. O vereador fez papel
de menino”, finalizou.

Por sua vez, o vereador
Kleybe Morais, relator pelo
arquivamento do texto na
CCJ, também foi procurado
pela reportagem. Ao jornal
O Hoje, disse que nenhum
vereador o pediu para re-
latar de tal forma. "Não
houve nada nesse sentido",
considerou.

Em entrevista à reporta-
gem do jornal O Hoje, o par-
lamentar reconheceu ter se
exaltado e acrescentou, po-
rém, que certas coisas “não
dá para engolir”. “Conversei
com o vereador relator da
matéria [Kleybe Morais] e
ele me falou que realmente
foi pedido, mas que não iria
confessar publicamente que
o fez atendendo um pedido
do vereador Geverson
Abel”, completou. (Especial
para O Hoje)

Durante reunião
Sargento Novandir
tirou cinto e
manifestou desejo
de "dar um couro"
no vereador
Geverson Abel

“Você vai queimar no fogo
do inferno”, diz vereador

"Na tribuna,
Novandir deixou
clara sua
vontade de
‘educar’ colega
com ‘cintada no
lombo’."

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

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

Pacheco e os ex-presidentes
Antes de confirmar a filiação ao PSD, o

presidente do Senado Federal, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), atuou como bom mi-
neiro e se aconselhou com ex-presidentes
e caciques do partido que vai abrigá-lo,
para aferir o apoio à sua pré-candidatura
à Presidência da República e se há poten-
cial para ser a terceira via na campanha.
Pacheco conversou por horas, em agendas
reservadas, com Fernando Henrique Car-
doso, Michel Temer e José Sarney, dos
quais recebeu elogios pelo perfil modera-
do e conciliador. Citaram em especial o pe-
ríodo de 7 de setembro, quando o Brasil vi-
via o auge da tensão na relação republi-
cana entre as instituições com as declara-
ções do presidente Jair Bolsonaro.

Manda a planilha
Antes de confirmar a saída do DEM e acei-

tar o convite de Gilberto Kassab, Pacheco pe-
diu um panorama dos palanques já combi-
nados do partido nos Estados. 

Estados alvos
Pacheco gostou do que ouviu de Kassab:

a legenda mira os Governos de São Paulo,
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato
Grosso, por ora. 

Epa, epa
Uma ex-funcionária de um senador do

Norte, demitida com requintes de cruel-
dade, quer soltar o verbo sobre partilhas
nada republicanas no gabinete. Com di-
nheiro público.

Cadê você?..
Senadores da CPI da Pandemia tentam

agendar reunião com o presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (Progressistas-AL), para apre-
sentar o relatório final que imputa ao presi-
dente Bolsonaro crimes de responsabilidade
previstos na Lei do Impeachment. Mas Lira,
aliado do Palácio, finge que não leu o pedido
assinado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM),
presidente da CPI.

Linha direta
Como se sabe, cabe ao presidente

da Câmara avaliar se o pedido cum-
pre os requisitos mínimos de autoria
e materialidade para dar andamen-
to a um processo de impeachment.
Se de fato conseguirem a reunião
com Lira, que já criticou (e muito) a
CPI, os senadores entregarão apenas
mais um que se somará aos 139 pe-
didos de impeachment.

Leituras judiciais
Todos os pedidos contra Bolsona-

ro foram arquivados até agora. Em
tempo: o STF analisa uma Arguição
de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (APDF) para que Lira seja
obrigado por força judicial a apreciar
os pedidos protocolados.

Mais Transparência 
O Poder Judiciário brasileiro está

unido em favor da gestão eficiente e
transparente dos recursos públicos,
por meio da evolução constante dos sis-
temas de auditoria. A afirmação é do
presidente do presidente do STJ, mi-
nistro Humberto Martins.

‘Pleno’ virtual
As declarações do ministro foram

feitas durante a abertura do Fórum Per-
manente de Auditoria do Poder Judi-
ciário, evento virtual realizado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com boa presença de público online,
com programação até amanhã.

Nei
Morreu em Brasília, aos 74 anos,

Nei Mohn, conhecido ex-integrante
do Centro de Informações da Mari-
nha e do Comando de Caça aos Co-
munistas durante o regime militar.
Nei era campeão de karatê. Deu
uma surra no jovem Fernando Collor
na década de 70.

A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) apresen-
tou o relatório dos seis meses
de investigações das ações do
Governo Federal na gestão da
pandemia de Covid-19 no país.
Ao presidente da República,
um dos 66 indiciados pela CPI,
o relator Renan Calheiros
(MDB-AL) atribui nove cri-
mes, entre eles o de prevari-
cação charlatanismo; epide-
mia com resultado morte; in-
fração a medidas sanitárias
preventivas; emprego irregu-
lar de verba pública; incitação
ao crime; falsificação de do-
cumentos particulares; crime
de responsabilidade e crimes
contra a humanidade.

Na véspera da apresenta-
ção do texto, foram retiradas
as acusações relativas aos cri-
mes de homicídio qualificado
e genocídio contra indígenas.
As propostas não receberam
apoio de outros integrantes do
comando da comissão e havia
dúvidas quanto à caracteri-
zação das condutas. 

Três filhos do presidente
também constam no relatório:

o senador Flávio Bolsonaro (Pa-
triota-RJ), o deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o
vereador Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), todos são alvos
de pedido de indiciamento por
incitação ao crime. 

Dois ministros da Saúde, o
atual (Marcelo Queiroga) e
seu antecessor (Eduardo Pa-
zuello), também figuram
como indiciados, sendo Pa-
zuello em cinco tipos (artigos
267, 315, 319 e 340 do Código
Penal, e art. 7º do Tratado de
Roma), e Queiroga em dois
(artigos 267 e 319 do CP).

Também se propõe os indi-
ciamentos de outros três atuais
ocupantes de ministérios —
Onyx Lorenzoni, ex-ministro
da Cidadania, hoje ministro-
chefe da Secretaria Geral da
Presidência da República (in-
citação ao crime e crimes con-
tra a humanidade); Walter Bra-
ga Netto, ministro da Defesa e
ex-ministro chefe da Casa Civil
(epidemia com resultado de
morte); e Wagner de Campos
Rosário, ministro-chefe da Con-
troladoria Geral da União (pre-
varicação) — e dois ex-minis-
tros, Ernesto Araújo, das Rela-

ções Exteriores (epidemia e
incitação ao crime) e Fábio
Wajngarten, da Secretaria Es-
pecial de Comunicação So-
cial (prevaricação e advoca-
cia administrativa).

Defesa 
Na reunião desta quarta-

feira, novamente senadores
governistas alegaram que a
CPI focou apenas o governo fe-
deral, com o objetivo de des-
gastar o presidente Bolsonaro.
Eduardo Girão (Podemos-CE),
que se declara independente,
disse que a comissão fechou

os olhos à atuação de gover-
nos estaduais e prefeituras e
virou instrumento de perse-
guição política. Ele pretende
apresentar um voto à parte. 

Antes da leitura do relató-
rio, o líder do governo no Se-
nado, Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB-PE), teve a oportu-
nidade de apresentar uma
defesa do governo federal por
pouco mais de 20 minutos. 

O senador fez críticas ao
trabalho da comissão, que, se-
gundo ele, agiu de forma polí-
tica na tentativa de incriminar
o presidente da República;
enumerou as medidas adota-
das para salvaguardar os ser-
viços públicos e a população
durante a pandemia e lem-
brou que o Brasil já tem hoje
151 milhões de pessoas vaci-
nadas com a primeira dose, es-
tando à frente, em termos per-
centuais, de países como Esta-
dos Unidos, Alemanha, México,
Índia, África do Sul e Rússia. 

— Um ato político não pode
ensejar a criminalização de
um residente de um país com
mais de 200 milhões de habi-
tantes. O direito não pode ser
utilizado como instrumento de
política. Ou se faz um relatório
final técnico ou se elabora uma
opinião comprometida politi-
camente. Não há como mesclar
as duas coisas, ou seja, apa-
rência de tecnicidade em um
relatório ideológico. Impõe-se
foco técnico e ausência de viés
político e atuação dentro dos li-
mites constitucionais — disse. 

CPI recebeu mais
de 9 terabytes de
arquivos e
documentos nos
seis meses de
investigação

Novo tribunal de 2ª instância terá jurisdição em Minas

Renan lê o relatório ao lado do presidente Omar Aziz e do vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de criação
do Tribunal Regional Federal (TRF) da 6ª Região, com ju-
risdição em Minas Gerais. Com isso, o estado deixa de com-
por o TRF da 1ª Região, composto pelo Distrito Federal e mais
12 estados do Norte e do Centro-Oeste. O projeto de lei de
criação do novo tribunal federal de segunda instância foi
aprovado pelo Senado Federal no último dia 22 de setem-
bro e aguardava a sanção presidencial.

A iniciativa de criação do TRF6 veio de uma proposta le-
gislativa apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
com o objetivo de acelerar a tramitação das ações. Mais de
um terço (30%) dos processos que tramitavam no TRF1 eram
oriundos de Minas Gerais.

"Além de agilizar o julgamento dos processos judiciais
originários de Minas Gerais, a criação do TRF6 irá desa-
fogar a imensa carga de processos que tramita no TRF da
1ª Região, beneficiando não apenas os mineiros, mas ou-
tras 13 unidades da federação abrangidas pelo TRF com
sede em Brasília", destacou o presidente do STJ, ministro
Humberto Martins, durante cerimônia de sanção da lei no
Palácio do Planalto.

O TRF da 6ª Região abrangerá o estado de Minas Gerais
e terá 18 juízes, cujos cargos deverão ser criados por trans-
formação de 20 cargos vagos de juiz substituto do TRF da
1ª Região. Além disso, o novo tribunal terá cerca de 200 car-
gos em comissão. (ABr)

Lei que cria 
o TRF-6 é
sancionada 
por Bolsonaro

Os nove crimes de Jair Bolsonaro,
segundo a CPI da pandemia
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Victor Pimenta

O Goiás ficou somente no
empate diante do Londrina na
última terça-feira (19), em 0 a
0 e desperdiçou a chance de en-
costar nos líderes e distanciar
de seus rivais direto na briga
pelo acesso. 

Um jogo fraco tecnicamen-
te por parte esmeraldina. O
treinador voltou a repetir a
mesma escalação da vitória
sobre o CSA por 3 a 1, mas ao
contrário do último jogo, o que
se viu foi pouca intensidade,
principalmente no primeiro
tempo. Após o intervalo, o time
se encontrou e nem mesmo
com um a mais, conseguiu ba-
lançar as redes em Londrina.

“Realmente o primeiro tem-
po fomos muito aquém daqui-
lo que o time desenvolveu
diante do CSA. Acho que deu
para corrigirmos dentro do in-
tervalo e achei que fizemos
um segundo tempo muito sa-
tisfatório e o goleiro do Lon-
drina teve duas intervenções
praticamente muito difíceis.
Tivemos um volume maior,
conseguimos adiantar as li-
nhas e nisso conseguimos pro-
por mais o jogo e ter mais vo-
lume e criar. Infelizmente a vi-

tória não veio e levamos um
ponto para a sequência da
competição, aqui de Londri-
na”, analisou Marcelo Cabo.

Apesar do jogo truncado e
difícil, o Goiás voltou a “per-
der” pontos contra equipes na
parte debaixo da tabela. O time
que joga bem os confrontos
diretos, peca na hora de ganhar
dos que estão brigando para
não cair. Marcelo Cabo tem
outro pensamento e não vê
importância na posição da ta-
bela. Agora ele terá dois con-
frontos diretos pela frente na
Serrinha, Botafogo e Coritiba.

“Se trabalhar no Goiás, vai
ter sempre pressão por resul-
tado. Viemos de uma sequência
de soma de pontos, vamos para
o confronto direto, dentro de
casa, onde a gente tem uma
performance com números
muito bons dentro de casa. A
Série B você não pode olhar
para o posicionamento do ad-
versário, se ele está no G-4 ou
dentro do Z-4 e você tem que
olhar o desenvolvimento da
performance do adversário e o
Londrina dentro de casa tem
feito bons jogos em casa e com
a chegada do Márcio, o time se
ajustou, então, uma equipe di-
fícil de ser batida aqui dentro,

mesmo estando na posição que
estão. Foi um jogo muito forte,
muito competitivo e foi um
jogo difícil aqui dentro”, res-
saltou o treinador.

Para o confronto diante do
Botafogo, o Goiás não contará
com o lateral-direito Apodi. O
jogador que estava pendurado
tomou um cartão amarelo
com menos de um minuto e
vira desfalque para o próximo
jogo. Outra questão é que a ar-
bitragem presente na Serri-
nha será FIFA, diferentemen-
te quando a equipe goiana

atua longe de seus domínios.
“A gente já comentou sobre

isso. Jogos na Serrinha, o Bru-
no Arleu que eu considero um
dos melhores árbitros do Bra-
sil, agora vem o Daronco, que
dispensa comentários e eu que-
ro deixar registrado que hoje
(terça-feira) o árbitro fez uma
boa arbitragem e ele cometeu
erros e acertos como qualquer
ser humano, mas o trio fez
uma boa arbitragem e o quar-
to árbitro que é local, muito
educado e controlou bem o
lado de fora do jogo. O amare-

lo do Apodi foi na minha fren-
te e para mim foi rigoroso de-
mais com um minuto de jogo e
foi uma disputa de bola que o
Jhonny chegou questão de fra-
ções de segundos na frente do
Apodi e podia ser com qual-
quer outro atleta”, concluiu o
técnico esmeraldino.

A equipe esmeraldina vol-
ta a campo agora somente na
próxima terça-feira (26),
quando recebe o Botafogo,
confronto direto, às 21h30,
no estádio Hailé Pinheiro. (Es-
pecial para O Hoje)

Marcelo Cabo evita olhar
posicionamento de adversários na
tabela: “Tem que olhar a performance”

O último título levantado
pelo Atlético Goianiense foi le-
vantado pelas mãos do meio-
campista Marlon Freitas. Con-
tratado no início de 2020, o atle-
ta rapidamente conquistou es-
paço entre os titulares e desde
então soma 81 partidas com a
camisa atleticana, sendo a úl-
tima a que marcou seu retorno
após quase três meses longe
dos gramados e em um mo-
mento crucial para o Dragão,
que resultou na vitória sobre o
líder Atlético-MG e o fim de um
jejum como mandante que du-
rava 10 jogos.

Em pouco mais de 30 minu-
tos que ficou dentro de campo
contra o Atlético-MG, deu a as-
sistência para o gol de Jander-
son. Apesar do resultado dentro
das quatro linhas, Marlon Frei-
tas tratou de relembrar a feli-
cidade e a “vitória”, como ele
mesmo determinou, ao saber
que seria relacionado para a
partida. Poucos minutos após o
ônibus do Atlético-GO chegar no
Accioly, no último domingo (17),
o atleta foi o primeiro a subir ao
gramado, com seu fone de ou-
vido, relembrando as sete se-
manas que ficou até mesmo
sem poder pisar no chão.

“Fiquei muito feliz dois dias
antes do jogo, quando fiquei sa-
bendo que eu poderia partici-
par da partida. Ali eu já colo-
quei como uma vitória mais
esse desafio. No caminho do CT
ao Accioly eu queria olhar
tudo, ver se era verdade mes-
mo. Foi uma lesão muito difícil,
mas com o apoio de Deus, da
minha família que me deram
muita força para superar esse

processo e todo o staff do Atlé-
tico-GO que me recebeu muito
bem. Pisei com o pé direito, in-
dependente do resultado, mas
só de estar ali com meus com-
panheiros de elenco, sentindo
um friozinho na barriga no-
vamente, já era um motivo de
vitória. Acabou coroando tudo,
estar participando e ajudar a
equipe a sair com o bom re-
sultado contra um time difícil
que é o Atlético-MG”, relem-
brou Marlon Freitas.

A lesão no pé esquerdo
aconteceu nos minutos finais
no duelo contra o Santos, no
dia 25 de julho. O susto inicial
aumentou ao ponto de precisar
utilizar muletas por sete se-
manas, até voltar aos treina-
mentos no CT do Dragão na
parte física, e consequente-
mente voltar aos gramados.
Com a semana para trabalhar
até o duelo da próxima segun-
da (25) contra o Grêmio, ele re-
passou como recebeu a notícia
o que fez a seguir.

“Quando eu machuquei, no
jogo contra o Santos e então fo-

mos para Curitiba. Eu acordei
e não conseguia pisar direito,
então já pensei que seria difí-
cil participar daquela partida
contra o Athletico PR, mas eu
não pensava que era tão grave
e na minha cabeça não passa-
ria de três duelos. Quando che-
guei em Goiânia com todo o su-
porte do clube, fiz exame e
apareceu uma fissura, algo
que nunca tinha passado, os
médicos e fisioterapeutas con-
versaram comigo, me passa-
ram o tipo de lesão que era, fo-
ram bem realistas comigo e
disseram que era lesão chata e
que demorava para cicatri-
zar”, disse Marlon.

“O baque foi por não con-
seguir pisar no pé, precisar an-
dar de muleta. Ali eu comecei
a entender a gravidade. Co-
mecei a orar, acredito muito
em Deus, e eu faria o possível
e só deixaria o impossível nas
mãos dele. Agradeço a todos
do clube que me ajudaram
nesse processo”, completou o
meia. (Felipe André, espe-
cial para O Hoje)

Treinador repetiu a mesma equipe do último jogo e analisou o empate diante do Londrina

Meia relembrou como recebeu a notícia da lesão após jogo contra o Santos

Ausência até mesmo
do banco de reservas na
partida contra o Atlético-
MG, o lateral-esquerdo
Natanael não continuará
no Atlético Goianiense
até o fim da temporada
por “questões internas”.
O atleta que não partici-
pou do treinamento, em
dois períodos, de ontem,
está negociando com o
rubro-negro sua rescisão
contratual. Na atual tem-
porada, foram 32 jogos
disputados, com cinco as-
sistências e nenhum gol
marcado.

Contratado em 2020,
junto ao Internacional,
Natanael terminou a úl-
tima temporada em alta
e o rubro-negro conse-
guiu a renovação do em-
préstimo. Com a concor-
rência de Igor Cariús e
posteriormente de Art-
hur Henrique e Jeffer-
son, contratado nos últi-
mos dias da janela de
transferência, o atleta
manteve a titularidade
em boa parte da Série A,
onde disputou 19 jogos,
mas desde o duelo dian-
te do Fluminense, na 25ª
rodada, estava ficando
como opção no banco de
reservas.

Como ainda pertence
ao Internacional, Nata-
nael ainda irá discutir
com o time gaúcho se
vai ou não se reapre-
sentar, já que não pode
entrar em campo. Sem o
atleta, Eduardo Souza
vem utilizando Igor Ca-

riús como titular, mas
Jefferson que foi contra-
tado junto ao rival Goiás
estreou na última roda-
da e aumenta a concor-
rência pela posição, que
ainda conta com Arthur
Henrique, que voltou a
treinar com o grupo
após se recuperar de
uma pequena lesão.

Retornos
Após participarem do

treinamento físico pela
manhã, à tarde o trei-
nador Eduardo Souza
voltou a contar com dois
atletas. O meio-campista
Rickson e o atacante
Toró, que estavam na
transição, estiveram
junto com os compa-
nheiros no treino tático,
que foi comandado pelo
técnico interino e por
João Paulo Sanches.

Com oito jogos dispu-
tados pelo Atlético Goia-
niense, o atacante Toró
não participa de uma par-
tida desde o dia 15 de
agosto, diante do Bahia.
Após se recuperar de
uma lesão parcial no adu-
tor da coxa esquerda, ele
volta a ficar à disposição
e pode figurar na lista de
relacionados contra o
Grêmio, assim como Rick-
son, que superou uma fa-
diga muscular. Além de-
les, Matheus Barbosa é
esperado nos treinamen-
tos de hoje após não ter
uma lesão constatada.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Sem participar do último treino,

Natanael não segue no Atlético-GO

QUESTÕES INTERNAS

Marlon Freitas recorda lesão, processo para

voltar aos gramados e “frio” na barriga

ATLÉTICO-GO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Pressão sempre por resultado

Bruno Corsino/ACG



TERCEIRA DIVISÃO

No último final de semana,
a bola rolou para a primeira
rodada da Terceira Divisão
do Campeonato Goiano. O
confronto que abriu a com-
petição estadual aconteceu no
último sábado (16), na cidade
de Inhumas. No Estádio Zico
Brandão, o Bela Vista rece-
beu o Guanabara City, que fa-
zia sua primeira partida como
equipe profissional. 

Mesmo atuando como vi-
sitante, a Águia, como é co-
nhecido o time do Jardim Gua-
nabara, começou sua cami-
nhada no futebol profissio-
nal com um resultado positi-
vo. Com gol do meia Maycon,
o Guanabara City derrotou o
Bela Vista por 1 a 0. Natural do
bairro de onde a equipe é
oriunda, o atleta não escondeu
a felicidade por eternizar seu
nome na história do clube. 

“Nós sabemos o quanto é di-
fícil uma estreia. Gera uma
ansiedade, frio na barriga. Aca-
ba tendo uma pressão interna.
Mas conseguimos controlar
bem nossas emoções e saímos
com os três pontos. Foi muito
importante fazer o primeiro gol
profissional do Guanabara City.
Eu, que nasci no Jardim Gua-
nabara, fico muito feliz por fa-
zer parte da história do clube.
Antes do jogo, eu estava pen-
sando (em fazer o gol). E fiz o
meu máximo para acontecer.
Sou grato a Deus por ter sido
abençoado com esse gol histó-
rico”, disse Maycon.

A Águia volta a campo pela
Terceira Divisão logo mais. Às

15h30, novamente no Zico
Brandão, a equipe comandada
pelo técnico Heli Carlos enca-
ra o ABD, que também fez seu
primeiro jogo oficial no último
final de semana. Assim como o
Guanabara City, o time de San-
to Antônio de Goiás venceu por
1 a 0 na estreia. Agora, se en-
frentam pela liderança do Gru-
po A do torneio. Para May-
con, será um jogo de seis pon-
tos, onde ele e os companhei-
ros precisarão estar focados. 

“Não que os outros times
sejam menos importantes, mas
esse confronto contra o ABD é o
famoso “jogo de 6 pontos”.
Quem vencer, assume a lide-
rança do grupo. Então, temos
que entrar focados, para con-
seguir o resultado positivo. Va-
mos estar mais soltos para de-
sempenhar o nosso melhor fu-
tebol. Precisamos apenas acer-
tar alguns detalhes”, finalizou
Maycon. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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O meia Maycon deu a vitória ao Guanabara City contra o Bela Vista

Acervo pessoal

O Campeonato Goia-
no da Terceira Divisão
segue bastante disputado
já na segunda rodada.
Três jogos aconteceram
na última terça-feira (19)
e dois nesta quarta-feira
(20), onde dois mandan-
tes ganharam e três visi-
tantes também vence-
ram na rodada.  

O Rioverdense se re-
cuperou na competição e
após perder na primeira
rodada, venceu o clássi-
co municipal ao ganhar
do Independente de Rio
Verde por 1 a 0. O único
gol da partida foi mar-
cado pelo atacante Fa-
brício Silva. Com o re-
sultado, o Independen-
te segue sem pontuar na
competição, sendo lan-
terna do grupo A. 

Quem venceu na ro-
dada e segue 100% na
competição é a equipe
do Mineiros. O time re-
cebeu o Santa Helena
no estádio Odillon Flores
e com gol marcado pelo
zagueiro Mateus Magal-
lanes, venceu por 1 a 0 e
lidera o grupo A. Com a
derrota, o time do fan-
tasma caiu para o se-
gundo lugar.  

Para fechar a terça-
feira, o América de Mor-
rinhos recebeu o Bela Vis-
ta no Centro Esportivo
João Vilela e acabou so-

frendo uma derrota por 2
a 1. O time visitante fez os
dois gols ainda no pri-
meiro tempo com o meia
Brunno Santos e o za-
gueiro Evanderson. No
final do jogo ainda deu
tempo de Franklim em
bola parada diminuir.
Com a vitória, o grupo
agora tem três equipes
com a mesma pontuação. 

Isso porque, Guanaba-
ra City e ABD se enfren-
tam nesta quinta-feira
(21), às 15h30, no estádio
Zico Brandão, em Inhu-
mas. Uma vitória para um
dos lados faz com que o
time assuma a liderança
do grupo B. 

Nesta quarta-feira (20),
outros dois jogos aconte-
ceram pela segunda ro-
dada. O União Inhumas
venceu o Monte Cristo por
2 a 1 e assim conseguiu
sua primeira vitória na
competição. O Monte Cris-
to por sua vez, é lanterna
do grupo C, onde marcou
dois gols e sofreu oito.  

Na partida das 15h30,
o Evangélica venceu mais
uma e jogando no estádio
Aníbal Batista de Toledo,
onde ganhou do Cerrado
por 3 a 1. Robinho abriu
o placar de pênalti, mas a
virada veio com Igor
Pato, Irlan e Lopes. (Vic-
tor Pimenta, especial
para O Hoje) 

Mineiros vence Santa
Helena e segue 100%
na competição 

TERCEIRA DIVISÃO 

Breno Modesto

Invicto na Série B do Cam-
peonato Brasileiro há sete ro-
dadas, o Vila Nova “dá um
tempo” da competição para
pensar em outro torneio. Nes-
ta quinta-feira (21), às 19h30, o
Tigre fará sua estreia na Copa
Verde. O adversário será o Rio
Branco, da cidade de Venda
Nova do Imigrante, no interior
do Estado do Espírito Santo.

Por conta da maratona que
sua equipe fez pela Segundo-
na nos últimos dias, o coman-
dante vilanovense, Higo Ma-
galhães, revela que deverá
mandar a campo um time com
atletas que estão jogando me-
nos, principalmente para man-
ter os titulares em trabalho de
regeneração para o confronto
contra o Brusque, já no do-
mingo (24), pela 32ª rodada da
segunda divisão.

“É notório que nós não te-
mos condições de repetir a es-
calação que estamos acostu-
mados a utilizar, principal-
mente por conta da Série B.
Estamos com um desgaste
muito grande de final de tem-
porada. Então, vão jogar os
atletas que estão jogando me-
nos, que têm tido menos mi-
nutos em campo e que estão
“doidos” para poder jogar.
Felizmente, surgem essas
oportunidades e eles estão
preparados para correspon-
der”, disse Higo.

Ao analisar o confronto e
o adversário, Higo entende
que, pelo duelo ser realizado

em jogo único, o clube capi-
xaba tem as mesmas condi-
ções de avançar à fase se-
guinte do que seu time. Por-
tanto, o treinador pede que
seus atletas estejam o mais
perto possível de uma parti-
da sem erros.

“A situação da partida, em
si, nos preocupa por conta de

ser um jogo só. Então, nós te-
mos as mesmas condições de
vencer o jogo, como o nosso
adversário. Estamos estudan-
do, com muita clareza, tudo o
que eles tentarão fazer para
nos surpreender, para tentar
ganhar o jogo aqui (em Goiâ-
nia). É um time que tentará fa-
zer transições rápidas, jogan-
do nos nossos erros. Precisa-
remos ter o entendimento de
que o erro tem de ser mini-
mizado. Porque, num jogo pe-
rigoso como esse, quanto me-
nos você errar, mais próximo
você estará de ter êxito”, co-
mentou Higo Magalhães.

Histórico
Esta será a primeira vez

que Vila Nova e Rio Branco-
ES se enfrentarão. Porém,
será a 32ª vez na história que
o Tigre jogará contra uma

equipe do Espírito Santo. Com
14 vitórias, o retrospecto está
ao lado do clube goiano. Os
capixabas derrotaram o Co-
lorado em 13 oportunidades.
Além disso, houveram outros
quatro empates. 

A última partida do Vila

Nova contra um time do Es-
pírito Santo aconteceu há 19
anos atrás. Em 13 de abril de
2002, no Estádio Serra Dou-
rada, o Tigre empatou em 1 a
1 com o Serra, pela 14ª roda-
da da extinta Copa Centro-
Oeste. (Especial para O Hoje)

Tigre muda o foco
da Série B para a
Copa Verde, onde
estreia contra o Rio
Branco-ES

Virou a chave
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Autor do primeiro gol da história do
Guanabara City celebra feito histórico

Data: 21 de outubro de 2021. Horário: 19h30. Local: estádio
Onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (GO). Árbitro: Rodrigo
da Fonseca Silva (Mt). Assistentes: paulo César Silva Faria (Mt)
e Gislan antonio Garcia da Silva (Mt)

t
téCnICa

Vila Nova: Fabrício; andré Kro-
bel, Xandão, Ricardo e Bruno
Collaço; Kallyl, Gustavo e Renan
Mota; Cardoso (nico Maná), pe-
dro Júnior e alan Grafite
Técnico: higo Magalhães

Rio Branco-ES: Yuri; Dou-
glas, Ferrugem, Jonata pê e
neto; leomir, willian Sarôa,
Gustavo e willian Chrispim;
waschington e Montaño
Técnico: Rodrigo César

xVila Nova Rio Branco-ES

FICHA

O atacante Cardoso
deve ser um dos
atletas que
começará jogando
contra o Rio
Branco-ES
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Alzenar Abreu

A qualidade do ar em
Goiânia coloca a Capital na
quinta posição entre as cida-
des com os piores índices re-
gistrados no País. Estão à
frente, em primeiro colocado,
Rio de Janeiro, na sequência
vem Cubatão, Campinas, São
Paulo e Goiânia. Levanta-
mento tem como base rela-
tório da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

O ranqueamento da OMS
foi feito a apartir de medi-
ções diárias e médias anuais
de uma série de poluentes,
dentre eles o material parti-
culado que é liberado por
veículos, processos indus-
triais e de queima. 

Diferentemente de Goiâ-
nia que tem maior concen-
tração de gases produzidos
pelas queimadas como mo-
nóxido de carbono, o meta-
no, monóxido de nitrogênio,
o dióxido de nitrogênio e o
cloreto de metil.

O relatório monitorou nas
capitais quatro gases: ozônio,
dióxido de enxofre, dióxido de
nitrogênio e monóxido de car-
bono. A poluição urbana é
proporcional ao tamanho das
cidades e seu grau de urba-
nização.

A ação humana é o princi-
pal fator que leva ao alto ín-
dice em Goiânia. “A cultura de
atear fogo em lotes baldios e
pastagens para destruir re-
jeitos doméstico é muito for-
te em Goiás. Quem faz isso tal-
vez não saiba que o filho do
vizinho sofre de asma ou de
bronquite e que, devido a fu-
maça, que se espalha muito
rápido no ar, agrava o quadro
respiratório principalmente
de idosos e crianças. Pessoas
sem condição que precisam
gastar uma fortuna em re-
médios para controlar uma
crise provocada por com
quem não tem essa consciên-
cia”, diz o gerente da Centro

de Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas de Goiás
(Cimehgo), André Amorim,
órgão que faz a medição da
qualidade do ar na Capital.

Alerta
Ele lembra o episódio do

incêndio que ocorreu na ve-
getação do Parque Altamiro
de Moura Pacheco, em se-
tembro. “Tivemos notícia que
a fumaça em expansão che-
gou até o setor Cidade Jardim,
para se ter a ideia da gravi-
dade. E as pessoas acabam

inalando isso”, adverte.
O gerente diz que em alguns

pontos da capital o índice de
medição chegou a picos alar-
mantes com a pior seca. “Ain-
da bem que tivemos chuvas de-
pois. Elas realmente lavam a at-
mosfera. Vemos o céu limpi-
nho, bem azul, o ideal, mas a
nossa realidade precisa ser ad-
mitida e que cada um de nós
como cidadãos, deixe de pro-
vocar queimadas”, adverte.

André ainda apela. “Pare-
ce mais fácil deixar o fogo
lamber o lote baldio do que

capinar. Deixar as labaredas
desfazerem rejeitos ao invés
de procurar o descarte corre-
to. Mas tem gente que adoece
com essa fumaça, ou piora o
quadro preexistente e vai pa-
rar no hospital”, diz.

André explica que o típico
clima seco em Goiás e, em
Goiânia, prevalente na maior
parte dos meses do ano é  fa-
tor crucial para comprometer
a qualidade do ar. Isso porque
é muita poeira que se espalha
e fica imersa. Levada pelos
ventos ao ambiente. Temos

tempestades de poeira em
Goiânia que são fenômenos
que assustam quem não co-
nhece a cidade. Elas tomam os
céus com uma névoa aver-
melhada. E o pior: “Toda essa
matéria se acumula e acaba-
mos por respirar essa polui-
ção toda”, lamenta.

Duas estações
O Centro de Informações

Meteorológicas realiza o mo-
nitoramento da qualidade do
ar a partir da medição dos ní-
veis de partículas totais em
suspensão (PTS) na atmosfera
em duas estações localizadas
em Goiânia, Uma na Praça
Cívica e outra na Escola de En-
genharia da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), próximo
à Praça Universitária.

Por esse motivo é que em
tempos de seca extrema e bai-
xa umidade do ar é necessário
manter o ambiente úmido
para aliviar as vias aéreas e
beber bastante água.

O especialista não deixa de
colocar na lista os poluentes
emitidos pelos veículos onde a
frota de Goiânia é quase pro-
porcional ao volume de habi-
tantes (1.555.626 pessoas). Mas
ele diz que, em face ao uso
maior do etanol (ainda que li-
bere poluentes), não pesa no
cômputo dos demais gases que
mais comprometem no caso.

Doenças
A má qualidade do ar pode

causar doenças pulmonares,
cardiovasculares e acidentes
vasculares cerebrais. A inala-
ção de poluentes também cau-
sa  a pré-disposição ao câncer
e ao diabetes; o desenvolvi-
mento dos bebês ainda antes
de nascerem; a demência em
adultos e o desenvolvimento
cognitivo em crianças. Nas
populações de menor nível
socioeconômico, crianças e
idosos, são os mais vulnerá-
veis e que mais sofrem com o
problema da poluição.

Segundo o gerente do Centro
de Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas de Goiás (Ci-
mehgo), André Amorim, a pan-
demia causou um cenário pro-
visório atípico e vivido mun-
dialmente de melhora da qua-
lidade do ar. Mas pela retoma-
da gradual do comércio, do flu-
xo de pessoas e da vida coti-

diana, os níveis  voltam a cres-
cer novamente. Com as chuvas,
eles caem para 17 ou 21 micro-
gramas de PTS por metro cúbi-
co (µg/m3). Condição conside-
rada boa. Sem chuvas, sempre
acima dos 35 µg/m3.

Efeitos para saúde
Segundo levantamento

da OMS, mais de 90% da
população mundial está ex-
posta aos riscos de poluição
do ar externa todos os dias.
O que resulta em cerca de
uma morte a cada dez
(11,6% de todas as mortes
em nível global). O que to-
taliza cinco milhões de mor-
tes anuais e, dentre elas,

600 mil crianças.
A qualidade do ar é um

dos principais fatores de-
terminantes da poluição de
uma cidade, uma vez que ela
está diretamente relaciona-
da à ocorrência de doenças
respiratórias na população,
como infecções agudas, sín-
dromes crônicas (como a

asma e a bronquite), cân-
cer de pulmão e até mesmo
doenças cardiovasculares.
Combater a poluição do ar
no ambiente urbano signifi-
ca evitar grandes perdas
econômicas e de vidas hu-
manas e deve ser uma prio-
ridade do poder público.
(Especial para O Hoje)

Capital está em 5º lugar no ranking das metrópoles com pior qualidade do ar no Brasil

Pandemia melhora qualidade do ar

A maior concentração de gases tóxicos que pairam no ar de Goiânia tem como procedência  a fumaça das queimadas e o clima seco da região do Cerrado

Excesso de queimadas e estiagens prolongadas, com muita poeira, castigam  o goianiense

Goiânia está entre as 
capitais com o ar mais poluído

Ranking nacional

1. Rio de Janeiro (64 microgramas

de poluentes por metro cúbico)

A cidade possui grande frota de

veículos (responsável por 75% das

emissões de poluentes) aglome-

rados em região cercada de mon-

tanhas.

2. Cubatão (48 microgramas de po-

luentes por metro cúbico)

Cubatão tornou-se  uma das cida-

des mais industrializadas do Brasil

com empresas do ramo de siderur-

gia, fertilizantes, refinarias e pro-

dutos químicos. 

3. Campinas (39 microgramas de

poluentes por metro cúbico)

A cidade possui frota de veículos

que contabilizam cerca de 70% de

todas as emissões de poluentes.

4. São Paulo (38 microgramas de

poluentes por metro cúbico)

A poluição atmosférica de São

Paulo está diretamente ligada à

imensa frota de veículos que circula

por uma das maiores metrópoles

das Américas.

5. Goiânia (35 microgramas de po-

luentes por metro cúbico)

A cidade tem como maior fator

para a piora da qualidade do ar o

grande volume de queimadas, com

longos períodos de estiagem.

Nathan Sampaio
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Daniell Alves

Após quase um ano com as atividades paralisadas, o
CityBus 2.0 deve retornar em Goiânia. No entanto, a Com-
panhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) não
informou a data do retorno. O serviço ainda engatinhava
na Capital e funcionou por pouco mais de um ano. Foi
paralisado por conta da pandemia.

Em dezembro do ano passado, a HP Transportes, res-
ponsável pelo serviço CityBus 2.0, comunicou a suspensão
temporária do serviço em Goiânia. Segundo a empresa, a
medida foi motivada pela crise instalada no transporte pú-
blico coletivo, devido à pandemia da Covid-19.

De acordo com o comunicado, o CityBus 2.0, apesar
de ser um serviço público, não está vinculado ao servi-
ço convencional. A HP justificou o encerramento da ope-
ração dos micro-ônibus por aplicativo ao alegar que to-
dos os recursos da empresa devem ser concentrados no
custeio da operação do serviço básico e obrigatório.

Naquele mesmo mês, antes da suspensão, os motoris-
tas do CityBus fizeram greves parciais. Os profissionais se
manifestaram em relação ao atraso do salário referente ao
mês de novembro e do décimo terceiro. Conforme expli-
cou o presidente Sindicato dos Trabalhadores do Transporte
Coletivo (Sindicoletivo), Sérgio de Araújo, havia um acor-
do judicial que previa que as empresas não poderiam atra-
sar o salário dos motoristas e eles não poderiam paralisar.
O que não estaria sendo cumprido. O Sindicoletivo ainda
solicitou antecipação de tutela para obrigar a empresa a
pagar os vencimentos.

Dificuldades financeiras
Na época, a HP alegou dificuldades financeiras. Por

meio de nota, a empresa relatou que entendia a in-
segurança dos colaboradores, bem como dos usuários,
mas disse que ocorreu um alerta à CMTC e à Prefei-
tura de Goiânia para "pedir socorro, para manter a
operação do serviço, aos verdadeiros responsáveis
pelo transporte."

"O atraso nos salários não é um desejo da empresa
que vem lutando para manter o serviço e honrar seus
compromissos perante seus colaboradores e fornece-
dores. Estamos trabalhando num esforço diário para
contornar as dificuldades. E entendemos que paralisar
o serviço não é o caminho, pois se isso ocorrer, fica-
remos sem receita. Com isso, não teremos dinheiro se-
quer para saldar parte dos salários, como conseguimos
neste mês”, alegou à época.

80 mil usuários
No período de um ano, o CityBus 2.0 chegou a 80 mil

usuários, percorrendo 35 bairros de Goiânia. O sistema ini-
ciou a operação na Capital no dia 11 de fevereiro de 2019.
A empresa que opera o serviço atua também no transporte
coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.

O serviço começou, em período de testes, com 15 vans
modelo Mercedes-Benz Sprinter para abranger 11 bair-
ros do centro da Capital. Em julho de 2019, a operação
do CityBus 2.0 teve a primeira expansão para mais 13
bairros, e passou a atender um perímetro de, aproxi-
madamente, 40,8km quilômetro quadrados

Subsídios para o transporte
De acordo com presidente da CMTC, Tarcísio Abreu,

se a tarifa da passagem do transporte público for cor-
rigida com atualização da inflação, o valor seria de R$
7. “Precisamos de uma tarifa que os entes federativos aju-
dem na construção de um sistema sustentável”, diz. Além
disso, afirma que o sistema de transporte coletivo pre-
cisa de subsídios para trabalhar com uma tarifa dife-
renciada. “Essa é a grande dificuldade atual”.

Estudos técnicos da CMTC apontam que para que a
Metrobus possa operar com apenas passageiros senta-
dos, na realidade atual, seriam necessários mais 200 ôni-
bus para rodar apenas no Eixo Anhanguera para con-
seguir atender a demanda no horário de pico. Hoje, são
99 ônibus entre articulados e biarticulados em operação.
Portanto, seriam necessários quase 300 ônibus no total
para atender ao transporte de apenas passageiros sen-
tados no Eixo. Uma frota duas vezes maior do que a que
a Metrobus já teve em toda sua história e na história do
Eixo Anhanguera. (Especial para O Hoje)

Citybus 2.0 não tem data definida de retorno nas ruas

Uma gestante, que não teve
a identidade divulgada, de-
nunciou à Polícia Civil que es-
tava em cárcere privado e so-
frendo maus-tratos em um con-
vento de Anápolis, a 55km da
Capital. Agora, a PC investiga o
caso e ainda não divulgou os
maus-tratos sofridos pela ges-
tante e nem o nome do local
alvo da denúncia. A Patrulha
Maria da Penha também auxi-
liou na assistência à gestante,
levando-a para um abrigo.

À reportagem, a Polícia Ci-
vil reforçou que o caso é com-
plexo e que somente repassará
maiores detalhes depois que a
delegada responsável pelo caso
verificar melhor a situação.

Tratando-se de violência
contra a mulher, dados da Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública (SSP-GO) dão
conta que, de janeiro a junho
de 2021, o Estado já registrou

22 feminicídios. O número já é
maior do que o registrado no
mesmo período do ano passa-
do, que teve, ao todo, 43 crimes
desta natureza: assassinatos
de mulheres cometidos em ra-
zão do gênero. E não são so-
mente os dados de feminicídio
que chamam a atenção. Em
2021, já foram registrados 119
casos de estupro, 7.822 de
ameaça, outros 5.238 de lesão
corporal e ainda 5.035 crimes
contra a honra: calúnia, difa-
mação e injúria.

Como denunciar
Para denunciar situações

de violência contra a mulher,
é possível pedir ajuda pelo te-
lefone 190. Com isso, uma via-
tura da Polícia Militar é en-
viada, de forma imediata, até
o local para o atendimento.
Outro telefone disponível é o
180 - Central de Atendimento

à Mulher, canal criado pela Se-
cretaria Nacional de Políticas
para as Mulheres, que presta
uma escuta e acolhida qualifi-
cada às mulheres em situa-
ção de violência. O serviço re-
gistra e encaminha denúncias
de violência contra a mulher
aos órgãos competentes, bem
como reclamações, sugestões
ou elogios sobre o funciona-
mento dos serviços de atendi-
mento. Ambas as ligações -
180 e 190 - são gratuitas.

Além disso, diante de qual-
quer situação que configure
violência doméstica, a mu-
lher deve registrar a ocor-
rência em uma delegacia de
polícia, preferencialmente
nas Delegacias Especiais de
Atendimento à Mulher
(DEAM), que funciona 24 ho-
ras por dia, todos os dias da
semana. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

Gestante denuncia maus-tratos
em convento de Anápolis

Retorno dos

miniônibus

ainda é incerto

tRÁPIDAS

STF firma entendimento sobre extração
com base na nova Lei Anticrime

A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) definiu que, para fins de ex-
tradição, o estado estrangeiro se compro-
meta a estabelecer pena máxima de 30 anos
para o cumprimento de pena de extradi-
tandos que praticaram crimes até
24/12/2019, quando o Pacote Anticrime (Lei
13.964/2019) foi sancionado. O artigo 75 do
Código de Penal (CP) previa que o tempo de
cumprimento das penas privativas de li-
berdade não poderia ser superior a 30
anos. Com o advento da Lei 13.964/2019, este
prazo foi ampliado para 40 anos. Com fun-
damento no princípio constitucional da ir-
retroatividade da lei mais gravosa, a mi-
nistra Rosa Weber (relatora) observou que
o tempo máximo de cumprimento da pena
deve ser definido em 30 anos, pois os fatos
pelos quais o extraditando está sendo in-

vestigado ocorreram antes da alteração do
Pacote Anticrime, em 2019. Esse entendi-
mento, fixado por maioria, foi seguido pela
ministra Cármen Lúcia e pelo ministro
Luís Roberto Barroso. Em relação ao pedi-
do de extradição, a Turma, por unanimi-
dade, acompanhou o voto da relatora, que
verificou a existência dos requisitos legais
necessários ao deferimento: a dupla tipici-
dade e a dupla punibilidade (a conduta ser
considerada crime nos dois países). A mi-
nistra Rosa Weber condicionou a entrega do
chileno à extinção de ação penal em curso
na justiça brasileira, ressalvada eventual
manifestação expressa do presidente da Re-
pública em sentido contrário e observados
os compromissos previstos no artigo 96 da
Lei de Migração (Lei 13.445/2017), assumi-
dos pelo Governo do Chile.

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

Jurídica

O Senado aprovou o
substitutivo ao projeto de
lei que cria subsídio desti-
nado a famílias de baixa
renda para a compra de
botijões de gás de cozinha.
Com prazo de vigência de
cinco anos, o auxílio Gás
para os Brasileiros será des-
tinado às famílias inscritas
no CadÚnico, com renda
familiar mensal per capita

menor ou igual a meio sa-
lário mínimo nacional, ou
que tenham entre seus
membros, residentes no
mesmo domicílio, quem re-
ceba o benefício de presta-
ção continuada (BPC), sen-
do dada preferência às mu-
lheres vítimas de violência
doméstica que estejam sob
o monitoramento de medi-
das protetivas de urgência.

Auxílio gás

Briguenta sem 13º terceiro

A Quarta Turma do TST
reformou decisão que havia
condenado a BRF S.A., a pa-
gar o 13ª salário propor-
cional a uma operadora de
produção demitida por jus-
ta causa por brigar no tra-
balho. Segundo o colegiado,
a empresa não deve pagar
a parcela porque a dispen-
sa foi motivada. Segundo o
processo, a empregada foi

demitida depois de chu-
tar, tentar dar um tapa e
arremessar um capacete
no rosto de um colega. O
relator do recurso, minis-
tro Caputo Bastos, lembrou
que o entendimento do
TST é de que, se a dispen-
sa foi por justa causa, o
empregador não está su-
jeito ao pagamento do 13ª
salário proporcional.

2 STJ - A atuação de uma
mãe ao constituir advogados
para defesa dos interesses pa-
trimoniais de seus filhos no in-
ventário do pai configura exer-
cício do poder familiar, e é
compatível com o conceito de
ato de simples administração,
ainda que com fixação de ho-
norários incidentes sobre pa-
trimônio do qual ela não é
administradora.

A Corte Especial do TRF1
negou provimento a agravo re-
gimental, mantendo a deci-
são agravada que não conhe-
ceu da ação cautelar com pe-
dido para levantar a quantia
depositada na Caixa Econô-
mica Federal (CEF) referente à
Requisição de Pequeno Valor
(RPV). Requereu ainda que
seja novamente depositada
na conta-corrente da Caixa
Econômica Federal ou objeto
de levantamento diretamente
da Conta Única do Tesouro
Nacional para que a Reque-
rente possa efetuar o saque”.

TRF1 decide 
que juiz pode
determinar 
nova RPV após
vencido prazo

Deputados obstruem votação de
PEC sobre composição do CNMP

O relator da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
5/21, deputado Paulo Maga-
lhães (PSD-BA), apresentou
substitutivo que amplia o nú-
mero de conselheiros do Con-
selho Nacional do Ministério
Público (CNMP) de 14 para 17.
O texto permite a participa-
ção de ministros do Supremo
Tribunal Federal e do Supe-
rior Tribunal de Justiça. Já a

Câmara dos Deputados e o Se-
nado passarão a escolher cin-
co conselheiros, entre eles o
corregedor nacional, que será
eleito a partir de uma lista de
cinco membros dos Minis-
térios Públicos dos Estados.
Atualmente, o corregedor é
eleito pelo próprio CNMP,
dentre os membros do Mi-
nistério Público que inte-
gram o conselho. 



O Governo de Goiás vai in-
serir na folha de pagamento
da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) de novem-
bro uma ajuda de custo cujo
valor será proporcional aos
meses trabalhados e à carga
horária de cada servidor. O
pagamento será realizado a
todos os servidores da Edu-
cação, sejam eles efetivos, co-
missionados ou de contratos
temporários.

O benefício a ser creditado
na conta dos servidores será
de R$ 1.637,50 (para 20 horas),
R$ 2.456,25 (para 30 horas) e
R$ 3.275,00 (para 40 horas).
No total, serão destinados cer-
ca de R$ 120 milhões para ga-
rantir o pagamento. A expec-
tativa é de que a ajuda de cus-
to alcance pelo menos 39 mil
servidores da rede pública es-
tadual de ensino.

A intenção do governo de
Goiás é incentivar professores
e servidores administrativos
a investirem na aquisição de
equipamentos da área de tec-
nologia, como notebooks ou

celulares, por exemplo. “Esta-
mos fazendo da Educação uma
verdade, para que ela atinja os
melhores níveis e possa com-
bater as desigualdades regio-

nais, dando cidadania às pes-
soas”, ressalta o governador
Ronaldo Caiado.

Como parte de sua política
de valorização profissional,

além dessa ajuda de custo, o
Governo de Goiás também con-
cedeu reajuste salarial de
4,52% para professores P1, P2,
do quadro transitório e com

contratos temporários, e de
7,20% para professores P3, P4
e servidores administrativos,
efetivos ou com contratos.

O aumento salarial come-
çará a ser pago já na folha do
mês de outubro. Também nes-
te mês, professores e servido-
res ativos da Seduc passarão a
ter R$ 500 acrescidos em seus
vencimentos, como Auxílio
Aprimoramento Continuado.

O benefício tem como fina-
lidade estimular a qualificação
profissional e por isso pode
ser utilizado para cobrir des-
pesas com formação educa-
cional e profissional ou para a
aquisição de livros e partici-
pação em cursos.

“Muita gente fala que gosta
de professor, que os valoriza.
Mas quando chega a hora de fa-
zer algo na prática, fazem suas
contas e nem sempre isso vira
uma atitude em benefício de
nossa categoria. Nosso gover-
nador tem mostrado que é di-
ferente e que quer fazer a dife-
rença”, salientou a secretária de
Educação Fátima Gavioli.

Servidores da Educação vão receber ajuda de custo
PAGAMENTO

O pagamento dos servidores será realizado a efetivos, comissionados ou temporários

Maiara Dal Bosco

A sétima e última parcela
do Auxílio Emergencial 2021
começou a ser paga no início
desta semana para o público
do Programa Bolsa Família.
Em Goiás, segundo dados dis-
ponibilizados no Portal da
Transparência do Governo
Federal, entre janeiro e se-
tembro de 2021, 16.102 goia-
nos foram beneficiados com
o programa. O que represen-
tou a disponibilidade de mais
de R$ 23 milhões aos cofres
públicos. Somente na Capital,
foram beneficiados 4.414
goianienses.

O Instituto Mauro Borges
estima que o Auxílio Emer-
gencial do Governo Federal
teve grande participação nos
rendimentos dos goianos,
uma vez que, em meio à pan-
demia, parte da população se
viu sem meios de prover o
sustento próprio e mesmo fa-
miliar. Segundo o Instituto, no
ano passado, ‘dezenas de mi-
lhares de pessoas e domicílios
goianos tinham como única
fonte de renda o Auxílio
Emergencial’. Em maio de
2020, 92.843 domicílios e
238.102 pessoas tinham no
programa social sua única
fonte de renda.

Com a reabertura das ati-
vidades econômicas esses nú-
meros passaram a 71.984 do-
micílios e 181.306 pessoas,
respectivamente, no mês de
novembro. Destes, 28% dos
domicílios com renda exclu-
sivamente proveniente do AE
se encontravam na Região

Metropolitana de Goiânia e
18% apenas na Capital. Outro
dado levantado pelo Instituto
é que, em maio de 2020, 2,64%
dos domicílios goianos não ti-
nham nenhum rendimento.
Já em novembro, este índice
caiu para 0,56%. Com relação
às pessoas, os respectivos nú-
meros são de 2,03% em maio
e 0,39% em novembro.

Além disso, o Instituto
Mauro Borges demonstrou
que, dentre os domicílios
com menores rendimentos,
em Goiás, 69,1% receberam
auxílio em maio do ano pas-
sado, porém, em novem-
bro, esse percentual pas-
sou para 83,1%. No âmbito
geral, 39,9% dos domicílios
goianos já recebiam o au-
xílio emergencial em maio,
porcentagem que passou a
43,9%, em novembro. Em
novembro de 2020, 47,9%
dos goianos residiam em
domicílios em que ao me-
nos uma pessoa era benefi-
ciária do AE. Ao todo, para
fins de comparação, em
2020 o Auxílio Emergencial

em Goiás representou o
montante de R$ 9,94 bilhões
aos cofres públicos.

Brasil
No Brasil, são 9,32 mi-

lhões de trabalhadores con-
templados com o Auxílio
Emergencial. Para este gru-
po, segundo o Ministério da
Cidadania, o valor total da
folha de pagamentos é de R$
2,8 bilhões, com benefício
médio de R$ 306,62. O Auxí-
lio Emergencial 2021 é pago
a famílias beneficiárias do
Bolsa Família desde que
existam membros que aten-
dam aos critérios de elegi-
bilidade e que o valor do au-
xílio seja mais vantajoso que
o valor a ser recebido em be-
nefícios do programa de
transferência de renda.

Bolsa Família
Tratando-se do Bolsa Fa-

mília, dados do Portal da
Transparência dão conta de
que, no Estado, foram benefi-
ciados, nos nove primeiros
meses de 2021, 321.419 goia-

nos, o que representou a dis-
ponibilidade de mais de R$
345 milhões aos cofres públi-
cos. Em Goiânia, a quantidade
de beneficiários foi de 35.401.

Segundo a pasta, neste mês,
5,52 milhões de famílias no
Brasil não foram consideradas
elegíveis a receber o Auxílio
Emergencial e receberão o va-
lor habitual do benefício do
Bolsa Família. Para essa po-
pulação, a parcela média é de
R$ 231,90, totalizando um in-
vestimento de R$ 1,28 bilhão
no mês. Ao todo, 14,65 mi-
lhões de famílias receberão
os recursos do Bolsa Família
ou do Auxílio Emergencial em
outubro, em um investimento
de R$ 4,08 bilhões. 

No próximo mês, já não se-
rão feitos mais pagamentos do
Auxílio Emergencial e o gover-
no federal espera começar o pa-
gamento do benefício Auxílio
Brasil, em substituição ao Pro-
grama Bolsa Família. Neste mês,
o governo aguarda a aprovação
da Medida Provisória (MP), que
já foi enviada ao Congresso.
(Especial para O Hoje)

Entre janeiro e
setembro deste
ano, 16.102
goianos foram
beneficiários do
programa e na
Capital, foram
4.141

Mais de 16 mil goianos vão
ficar sem Auxílio Emergencial
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Entre janeiro e
setembro de 2021
16.102 goianos
foram beneficiados
com o programa.
Somente na Capital
foram 4.414 pessoas
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As principais econo-
mias mundiais vão produ-
zir, até 2030, mais do do-
bro da quantidade de car-
vão, petróleo e gás dos ní-
veis necessários para man-
ter vivas as metas climáti-
cas estabelecidas no acor-
do de Paris. Os planos dos
governos para extrair com-
bustíveis fósseis até 2030
são incompatíveis com a
manutenção das tempera-
turas globais em níveis se-
guros, diz a Organização
das Nações Unidas (ONU).

O relatório anual do
Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente
(Pnuma) mede a diferença
entre a produção de com-
bustíveis fósseis prevista
pelos governos e os níveis
de produção consistentes
com o cumprimento dos li-
mites de temperatura es-
tabelecidos em Paris.

No acordo de Paris, as
nações comprometerem-se
a limitar o aumento de tem-
peratura média a menos de
2 graus Celsius acima dos ní-
veis pré-industriais, ten-
tando limitá-los ainda mais,
a 1,5º C. A meta é conside-
rada impossível de ser al-
cançada pelo que indica o
documento agora divulgado
pelas Nações Unidas.

Os 15 grandes produto-
res de combustíveis fósseis

mundiais planejam produ-
zir, até 2030, 110% mais
combustíveis fósseis do que
seria consistente com o acor-
do para limitar o aqueci-
mento a 1,5° C, e 45% a mais
do que a meta dos 2° C.

Os países analisados   no
relatório foram a Austrá-
lia, o Brasil, Canadá, a Chi-
na, Alemanha, Índia, Indo-
nésia, o México, a Noruega,
Rússia, Arábia Saudita, Áfri-
ca do Sul, os Emirados Ára-
bes, o Reino Unido e os EUA.

No início deste ano,
pesquisadores do Painel
Intergovernamental para
as Alterações Climáticas
alertaram sobre o perigo
para a humanidade caso a
temperatura suba mais do
que 1.5ºC neste século.
Eles avisaram que para
que isso não aconteça é
preciso cortar as emissões
de carbono em cerca de
45% até 2030.

O relatório da ONU é di-
vulgado a poucos dias do
encontro, em Glasgow, de
representantes de quase
200 países para negocia-
ções sobre o clima - a
COP26. A iniciativa, que ti-
nha como objetivo fortale-
cer as ações de combate ao
aquecimento global no
Acordo de Paris de 2015,
parece, a cada dia, conde-
nada ao fracasso. (ABr)

ONU alerta sobre riscos de
extração de combustíveis
fósseis até 2030 

Inundações desencadea-
das por chuvas intensas fora
de época arruinaram planta-
ções, interditaram ruas e ar-
rastaram pontes no norte da
Índia, além de terem matado
ao menos 46 pessoas, disse-
ram autoridades nesta quar-
ta-feira (20), enquanto acele-
ram os esforços para resgatar
pessoas ilhadas.

Imagens aéreas mostra-
ram rios cheios e vilarejos
parcialmente submersos em
áreas afetadas de Uttarak-
hand, um estado no Hima-
laia especialmente sujeito a
inundações. Outras áreas tam-
bém sofrem com as chuvas
desta semana.

"Há uma perda enorme
devido às inundações, as la-
vouras estão destruídas", dis-
se o ministro-chefe Pushkar
Singh Dhami à ANI, uma par-
ceira da Reuters, depois de
verificar os danos na noite
de terça-feira.

"Os moradores estão en-
frentando muitos problemas,
as ruas estão inundadas, pon-
tes foram varridas."

O número de mortos pode
aumentar, disse S A Muruge-

san, autoridade da agência
estadual de gerenciamento
de desastres.

Imagens de autoridades
da agência nacional de ge-
renciamento de desastres
mostraram pessoas sendo sal-
vas, depois de ficarem presas
sob deslizamentos de terra.

O primeiro-ministro Na-
rendra Modi disse no Twitter

que ficou angustiado com a
perda de vidas. Em fevereiro,
mais de 200 pessoas suposta-
mente morreram em Utta-
rakhand, depois que marés de
tempestade varreram uma
usina hidrelétrica.

Outras regiões que so-
freram após as chuvas in-
cluem Kerala, estado do sul
onde mais de 20 pessoas

morreram devido a desli-
zamentos de terra.

No vizinho Nepal, pelo
menos 43 pessoas morreram
e 30 estão desaparecidas de-
pois de três dias de chuvas
intensas, disse a polícia nes-
ta quarta-feira.

A estação anual de chuvas
de monção na Índia costuma
ir de junho a setembro. (ABr)

Muitas pessoas
que ficaram
ilhadas estão
sendo resgatadas

Inundações na Índia interditam
ruas, arrastam pontes e matam 46

Pelo menos 13 pessoas
morreram ontem (20) e três
ficaram feridas na explosão
de duas bombas, colocadas
em um ônibus do Exército sí-
rio, quando circulava no
centro de Damasco, em ho-
rário de pico. Há dois anos
não eram registrados ata-
ques como esse. 

A explosão ocorreu no iní-
cio da manhã, quando o veí-
culo militar atravessava a
ponte de Al Raes, em pleno
centro da capital síria, infor-
mou a agência oficial Sana.

A unidade de Engenha-
ria do Exército desativou
ainda uma terceira bom-
ba, acrescentou.

As explosões ocorreram

durante o horário de pico,
quando as pessoas iam para o
trabalho e para as escolas.

As autoridades disseram
ter sido um atentado terro-
rista", de acordo com o canal
de televisão Al Jazeera.

"É um ato covarde", disse o
comandante da polícia de Da-
masco, general Hussein Ju-
maa, à TV estatal.

Segundo ele, uma força
policial isolou a área imedia-
tamente e garantiu que não
houvesse mais bombas. O mi-
litar também pediu às pessoas
que informassem as autori-
dades sobre algum objeto sus-
peito que vissem.

Não houve reivindicação
imediata de responsabilida-

de pelo ataque.
O atentado é o mais grave

na capital desde 2017, quan-
do um ataque, reivindicado
pelo grupo jihadista Estado
Islâmico, atingiu o Palácio
da Justiça matando pelo me-
nos 30 pessoas.

Na região de Idleb, no no-
roeste do país, controlada
por rebeldes, pelo menos oito
pessoas, incluindo cinco civis,
morreram hoje em bombar-
deios do Exército, informou
uma organização não gover-
namental.

O Exército atacou um bair-
ro da cidade de Ariba, de
acordo com o Observatório Sí-
rio dos Direitos Humanos
(OSDH). (ABr)

Explosão deixa pelo menos
13 mortos em Damasco

SÍRIA

Duas bombas foram colocadas em ônibus do Exército sírio

Em fevereiro,
mais de 200
pessoas
supostamente
morreram em
Uttarakhand

Pessoas vacinadas contra a covid-19 têm pouca pro-
babilidade de morrer da doença, a menos que sejam mui-
to idosas e já estejam seriamente doentes antes de pegá-
la, mostrou um estudo da Itália nesta quarta-feira (20). A
pesquisa, do Instituto Nacional de Saúde (ISS) revela que
a idade média das pessoas que morreram apesar de va-
cinadas é 85 anos e que elas tinham, em média, cinco
doenças preexistentes.

EXPRESSA
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Lanna Oliveira

A cena cultural goiana tem respirado no-
vos ares nos últimos anos. Um dos indica-
dores dessa revigorada é o surgimento de es-
paços dedicados a apresentar diversas ex-
pressões artísticas. Um dos espaços que mo-
vimentam a arte em Goiânia, comemora
hoje (21) cinco anos de atividades. O Low-
brow Lab Arte & Boteco conta com o rapper
BNegão, o DJ Cecilioui e o artista plástico Ro-
nan Gonçalves para celebrar, além das mais
diversas artes, a gastronomia. O espaço tam-
bém conta com uma minibiblioteca onde seus
clientes podem fazer leituras no local.

Para comemorar seus cinco anos de atua-
ção em prol das mais diferentes atividades
culturais, o Lowbrow Lab Arte & Boteco traz
para Goiânia o rapper BNegão, conhecido
mundialmente como MC do Planet Hemp e
dos Seletores de Frequência. Uma das maio-
res referências da música nacional, ele se
apresenta nesta quinta-feira (21), a partir das
20h30, após abertura da DJ Cecilioui, com o
projeto ‘BNegão Bota Som’, que já passou por
cidades como Barcelona, Nova York, Madrid,
Lisboa e Paris, entre outras. 

O BNegão teve seu primeiro contato com
a música ainda no colégio, e desde então vem
construindo sua carreira. Participou de várias
bandas ao longo do caminho, mas foi substi-
tuindo o rapper Skunk na banda Planet
Hemp esporadicamente, e logo ocupando
seu lugar após sua morte, que ele ganhou des-
taque nacional. A banda de rock e rap tronou-
se referência, marcou uma geração que pre-
cisava gritar sua rebeldia e falar de assuntos
que até então eram tabus. Assim, até hoje eles
mantêm sua relevância.

O rapper chega à Goiânia com o projeto
‘Bota Som’, termo inventado pelo músico e
ativista Marcelo Yuka para designar pessoas
que não são DJs, mas que curtem botar um
som. Ele desempenha esse papel nas festas
desde 1998 e, desde então, vem lotando ca-
sas de norte a sul do País com sua discote-
cagem libertária. Atualmente, seu set é qua-
se todo baseado na atual produção nacional,
misturada também com sons atuais da Áfri-
ca, Caribe e América do Sul, com as fre-
quências graves sempre comandando na li-
nha de frente.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco caiu no gos-
to dos goianos por trazer uma proposta dife-
rente do que se via por aqui. Em um mesmo
ambiente o cliente encontra exposições artís-
ticas, biblioteca, música, gastronomia, saraus,

workshops e cursos. A casa possui um boteco
de quintal, que prima por, além de uma pro-
gramação musical qualificada, ser um bar com
moldes artísticos, com petiscos na linha comida
de boteco gourmet, cervejas especiais, drinks
e muito mais. Enfim, o espaço é uma boa pe-
dida para esta quinta-feira.

Exposição de arte
Na noite de comemoração, o Lowbrow

Lab Arte & Boteco também apresenta a ex-
posição ‘ROGO Em Obras’, que apresenta 45
trabalhos do artista plástico Ronan Gonçal-
ves. Entre eles, estão pinturas de técnica mis-
ta, fotografias feitas em parceria com o fo-
tógrafo Brummel Magalhães e a instalação
Magdalena, uma arte suspensa construída
a partir de coroas feitas de tecido, linha e
arame. O conjunto de ações já passaram por
cidades como Jataí (GO), Salvador (BA),
Brasília (DF), Campinas (SP), São Paulo (SP),
Niterói (RJ), Palmas (TO) e em Buenos Aires,
na Argentina.

Nascido em Rio das Flores, no Rio de Ja-
neiro, Ronan Gonçalves da Silva Junior se mu-
dou ainda pequeno para Jataí (GO), onde se de-
dicou à vida interiorana e aos deslumbres da
infância com muita natureza, família, amigos
e criatividade. Suas pesquisas artísticas na es-
fera da pintura em tela, desenho gestual no
muralismo, cenografia e performance come-
çaram em 2000, ano em que se mudou para
Goiânia. Este trabalho é um reflexo de suas his-
tórias vividas sob sua percepção subjetiva. É
uma referência ao instante finito e ao viver o
agora, conforme ele revela.

“São obras elaboradas com a participação
de outras pessoas, cujos corpos são envol-
vidos por diferentes materiais. Jovens, ido-
sos, crianças e variados corpos colaboram
como suportes vivos recebendo arte e dela
fazem parte. Cor, textura, movimento e rit-
mo num vestuário tropical disfuncional,
plástico por natureza, pintura-roupa, movi-
mento visual ou imobilidade corporal. A co-
letividade imposta na ação torna o especta-
dor parte da execução da obra em uma ex-
periência mútua do espaço. Se comunicar é
recriar códigos artísticos”, conta Rogo. (Lan-
na Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Serviço
Lowbrow 5 anos 
Quando: Quinta-feira (21)
Onde: Rua 115, nº 1684, Setor Sul - Goiânia
Horário: 20h30
Reservas: (62) 3991-6175

Espaço cultural goiano
comemora cinco anos de

apoio as várias expressões
artísticas com show do

rapper BNegão

Essência

Música, artes plásticas,
literatura e gastronomia

Leco de Souza/Agência Pública

O Lowbrow Lab Arte & Boteco também
apresenta a exposição ‘ROGO Em Obras’, que
apresenta 45 trabalhos do artista plástico
Ronan Gonçalves
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Malhação - sonhos
Gael e Dandara se emocio-

nam quando o médico revela
o sexo do bebê. Joaquina ten-
ta se inscrever na academia de
lobão. João fica com ciúmes
do irmão e René o repreende.
Dalva sai do hospital e recebe
uma surpresa inesperada. lo-
bão consegue uma petição
para impedir Gael de falar
com Karina. Gael recebe a no-
tificação da justiça e se deses-
pera. Duca revela a Dalva que
ela tem um aneurisma e que
precisa ser operada. Gael diz a
Cobra que não pode mais falar
com Karina. João vê Bianca e
Duca se abraçando. 

nos Tempos do imperador
Jamil tenta defender Guebo

e acaba detido por Borges.
luísa arma para Isabel e Gas-
tão. pedro confronta tonico.
Cândida e Olu se preocupam
com Guebo e Jamil. Isabel e
Gastão se desentendem. lota
decide permanecer no Rio de
Janeiro. tonico presenteia zay-
la com uma joia. Olu alerta Sa-
muel e pilar sobre a prisão de
Guebo. Cândida desconfia de
que zayla está usando Guebo.
Diego aceita defender Guebo
em nome de pilar, e Samuel se
incomoda. zayla descobre que
Samuel e Justina eram cati-
vos de coronel ambrósio.

Gênesis
José decifra o sonho que o

faraó teve e o alerta. potifar é
surpreendido de maneira ne-
gativa ao entrar em casa. no
palácio, José é acalmado, cau-
sando a ira de adurrá. lúcifer
assiste o triunfo de José. ne-
feríades sofre um castigo
cruel. pentephres pede per-
dão a Meritre. asenate cai na
armadilha de Mahamid. Shes-
hi recebe uma mensagem
preocupante. asenate é sur-
preendida pela presença de
teruel. potifar se entende com
adja. Judá nota a presença de
Rúben. Sheshi se surpreende
ao reencontrar seu filho. 

Coração indomável
Otávio propõe a Maricruz

que ele fique com lupita, para
que assim ela possa refazer
sua vida. Miguel pergunta a Si-
mone se ela estaria disposta a
pagar cinquenta mil reais por
uma prova falsa da traição de
Maricruz. Maricruz se nega a
entregar lupita a Otávio, e o
diz que se casará com Álvaro
e se ele tentar levar lupita, o
matará. Maricruz diz a Santa
que está segura de que Otávio
ainda ama, e usa lupita ape-
nas como um pretexto para se
aproximar dela. Miguel acon-
selha Otávio a deixar lupita
em paz. 

império
José pedro parabeniza os

noivos. Cristina cumprimenta o
casal, mas demonstra tristeza
ao ouvir a notícia. enrico é
consolado pelos familiares.
Carmen conta para Jonas que
Salvador está escondido na
casa de Xana. Cristina e elival-
do conversam sobre Cora. Bru-
na enfrenta Danielle e Maurílio.
José alfredo elogia a comida do
foodtruck de amanda e leo-
nardo. José alfredo questiona
vicente sobre Maria Clara. Jo-
nas e Carmen armam um pla-
no juntos para sequestrar Sal-
vador. Magnólia compra um
quadro de Salvador.

RESUMO
t

De nOvelaS

Programação
diversificada
Governador Ronaldo Caiado
anuncia Fica 2021, com
atividades presenciais e on-line,
em dezembro, na cidade de Goiás

Elysia Cardoso 

O governador Ronaldo
Caiado anunciou, na últi-
ma terça-feira (19), no Pa-
lácio das Esmeraldas, a 22ª
edição do Festival Inter-
nacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental (Fica 2021),
prevista para ocorrer na ci-
dade de Goiás, entre os
dias 14 e 19 de dezembro. 

O Fica é um dos mais
importantes projetos cul-
turais do Estado e é reali-
zado pelo Governo de
Goiás, por meio da Secre-
taria de Cultura. “Estáva-
mos com saudade de voltar
a essa vida. Graças a Deus
fazemos as coisas no tem-
po certo, sem atropelos e
priorizando aquilo que é
fundamental: vidas”, dis-
cursou o governador Ro-
naldo Caiado ao destacar
que todos os protocolos sa-
nitários de combate à Co-
vid-19 serão respeitados.

Segundo ele, a respon-
sabilidade do festival é
mostrar às pessoas o com-
promisso com o meio am-
biente e o que é importan-
te para a nossa sobrevi-
vência. “O fator limitante
para o nosso crescimento é
se não tivermos responsa-
bilidade na preservação
das nossas riquezas, prin-
cipalmente da água, que é
o nosso maior desafio nos
próximos anos”, asseve-
rou. “O Fica é uma forma
de aprendizado, e temos o
compromisso de mostrar
às futuras gerações que po-
demos recuperar muita
coisa”, completou.

Atividades
Em virtude da pande-

mia de Covid-19, esta edi-
ção será em formato híbri-
do, com temas diversifica-
dos e focados na cidade de

Goiás, o que é possível gra-
ças ao avanço da vacinação.
Todas as exibições de filmes
serão on-line, disponibili-
zadas no site do Fica e tam-
bém no canal do YouTube
da Secult Goiás. Já os shows
e as atividades paralelas
serão presenciais, seguindo
todos os protocolos de se-
gurança estabelecidos pelas
autoridades sanitárias.

A programação é gra-
tuita e contará com shows
de artistas locais, apresen-
tações culturais, oficinas,
feiras, workshops, além de
exibição de filmes de curtas
e longas-metragens. No ro-
teiro estão as mostras: ofi-
cial competitiva, Becos da
Minha Terra (cidade de
Goiás), José Petrillo, Was-
hington Novaes, do Cinema
Goiano e de Videoclipes.

A cerimônia de encer-
ramento terá como atração
o cantor e compositor Re-
nato Teixeira. Quem tam-
bém estará presente com-
pondo uma mesa de deba-
tes é o rapper Kunumi MC.
De origem guarani e resi-
dindo no bairro rural de
Parelheiros, São Paulo, o
jovem Werá Jeguaka Mi-
rim se destaca por suas le-
tras que abordam forte-
mente a temática indígena
no Brasil.

O secretário de Cultura,
César Moura, ressaltou que
a programação foi discutida
com a cidade e o Conselho
de Cultura do Município. O
titular agradeceu ainda a
parceria com o Sesc/Senac
para o evento. “Só com isso
conseguimos realizar pelo
curto espaço de tempo”, ex-
plicou. Moura ainda pon-
tuou que a vacinação contra
a Covid-19 foi preponde-
rante para a realização do
evento de forma híbrida.
(Especial para O Hoje) 

Ronaldo Caiado durante anúncio da 22ª edição do Fica 2021 A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Março de 2020. A fatídica
data que marca o início do
isolamento social para con-
ter a pandemia é o ponto de
partida do romance ‘O Voo
da Pipa’, de Roberto Gerin.
Sozinho em um pequeno
apartamento, após a perda
da esposa, o protagonista,
tomado pela saudade, passa
a alimentar o desejo da mor-
te. Da dúvida da escolha en-
tre ficar com as filhas ou
partir ao encontro da ama-
da, surge o dilema que per-
meia a narrativa.

Esta, aliás, é construída a
partir da perspectiva do viú-
vo, cujo nome permanecerá
desconhecido até o desfe-
cho. Mas não o da esposa,
Belinha, a quem dirige as
palavras, quase como sú-
plicas, registrando em um
diário os momentos dolo-
rosos de solidão e a dúvida
entre qual caminho esco-
lher: viver ou morrer.

Tenho medo da morte
que se anuncia, hora após
hora, mas sinto um alívio
perpassar minha alma, so-
pros de esperança me do-
minam quando percebo que
posso me entregar a ela sem
ter medo de morrer. Por que
não perder a paciência e ir a
seu encontro? Ganhar as

ruas? Sim. Tocar o vírus nas
maçanetas, nos corrimões...
nos copos... Chamá-lo! Im-
plorar por ele! Ah, Belinha!...
O que é da vida se existe a
morte? A vida me tirou você,
resta à morte devolvê-la a
mim. (O Voo da Pipa, p. 55)

Ao mergulhar nos senti-
mentos de um homem em
transformação, o enredo le-
vanta também a necessária
discussão sobre a cultura ma-
chista que ainda rege os com-
portamentos. “Nosso herói
tem sensibilidade, é com-
preensivo, exala amor como
esposo e pai, mas nele há uma
falta. Isso tem feito com que,
mesmo timidamente, os ho-
mens passassem a questio-
nar seus privilégios”, comen-

tam os prefaciadores Alex Ri-
beiro e Cristian Lampert.

Roberto Gerin é psicólogo
por formação e servidor apo-
sentado da Justiça Federal.
Durante toda a trajetória, per-
seguiu seu maior sonho: es-
crever. Como dramaturgo e
romancista, fundou a Cia de
Teatro ‘Assisto porque Gosto’
e escreveu cerca de 30 peças
teatrais, dirigindo várias de-
las. Foi indicado ao Prêmio
Shell em 2005, na categoria
Melhor Autor, pelo texto tea-
tral ‘Uma Última Cena para
Lorca’. O Voo da Pipa é o pri-
meiro livro, entre mais de 20
escritos desde os 17 anos de
idade, que decide publicar.

Sobre o autor
Roberto Gerin, nascido em

Astorga, Paraná, 1957, é dra-
maturgo — autor de mais de
20 peças de teatro — e ro-
mancista. Seu primeiro texto
teatral, 'Uma Última Cena
para Lorca', escrito em 2001 e
encenado no Rio de Janeiro,
foi indicado ao prêmio Shell
de 2005, na categoria Melhor
Autor. Apesar da extensa obra
literária, o romance 'O Voo da
Pipa' surge como sua publi-
cação de estreia. Prepara a pu-
blicação do romance 'O Mag-
nífico Cabo Diógenes'.

SenTençA DA FiniTuDe
Livro do escritor e dramaturgo Roberto Gerin, indicado ao
prêmio Shell de melhor autor, aprofunda questões existenciais 

Escritor Roberto Gerin  foi indicado ao prêmio Shell de 2005, na categoria Melhor Autor
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Em mais uma empreitada,
o cantor e compositor per-
nambucano Lipinho Atrevi-
do se prepara para lançar
uma nova faixa em parceria
com o, também artista, Mc
Reizin. A nova música, ‘Re-
play’, abordará a vontade de
reviver momentos de pra-
zer e o artista garante que a
faixa colocará o público para
dançar. “Tenho grandes ex-
pectativas para esse projeto.
Creio que ele abrirá portas e
fará com que o público dê
mais atenção ao meu traba-
lho”, afirma o mc. A faixa
será lançada na próxima sex-
ta-feira, 22 de Outubro.

A parceria com Mc Reizin
foi um momento de grande
aprendizado para Lipinho.
De acordo com ele, a expe-
riência do colega fez com
que grandes lições fossem
aprendidas durante o de-
senvolvimento do projeto,
“Graças a Deus essa parceria
foi muito boa, ele é um cara
que tem muitas ideias dife-

rentes”, detalha.
A carreira do mc iniciou

no interior de Pernambuco,
na cidade de Itaquitinga. Lá
ocorreram os primeiros
shows e, também, as primei-
ras grandes decepções. Po-
rém, o esforço e a dedicação
do artista o fizeram se des-
tacar, “Posso dizer que eu
era mais exigente que os ou-
tros mcs da região, estudei
produção musical para poder

produzir meus próprios
beats e comecei a estudar
design gráfico para fazer mi-
nhas artes”, relembra.

Em meio a momentos di-
fíceis, o artista conta que re-
zava todos os dias por uma
guinada na carreira e suas
preces foram atendidas quan-
do conheceu a empresária
Sophia Utinick, “Jamais vou
ter palavras pra demonstrar
a gratidão e o respeito que eu

tenho pela Sophia e pela Uti-
nick Production. Tudo que
eu conquistei nesse ano foi
graças a eles”, afirma. Mesmo
com os sonhos tomando for-
ma, Lipinho afirma que ain-
da tem um grande caminho a
conquistar e suas expectati-
vas são de atingir o topo do
mundo ao lado da sua em-
presária Sophia Utinick, “O
nome ‘mc lipinho atrevido’
ainda vai ser muito comen-
tado”, orgulha-se.

Sobre Mc Lipinho
Atrevido

O mc pernambucano ini-
ciou a carreira no interior do
seu estado. Estudou produ-
ção musical e design gráfico
para lançar sua carreira de
modo independente. Porém,
ao conhecer Sophia Utnick,
passou a ser agenciado pela
Utnick Productions e obser-
vou seus sonhos ganharem
forma. Atualmente, já conta
com mais de 24 mil seguido-
res no Instagram.

Mc Lipinho Atrevido lança
parceria com Mc Reizin

Retomada musical 
O concerto de abertura

da temporada 2021 da Or-
questra Filarmônica de Goiás
(OFG) acontece nesta quinta-
feira (21/10), a partir das
20h, no palácio da Música do
Centro Cultural Oscar nie-
meyer. essa retomada das
atividades presenciais, após
um ano e sete meses, será
marcada pelas obras de
wagner, enescu, Debussy e
nepomuceno. Composições
que prometem emocionar
o público presente. todos
os protocolos contra a covid-
19 vão ser seguidos. a en-
trada é gratuita. Quando:
quinta-feira (21). Onde: ave-
nida Dep. Jamel Cecílio, Km
01, Chácaras alto da Glória -
Goiânia. horário: 20h. 

Feira cultural 
O Grupo Mega Moda,ata-

cadista da Região da 44, re-
ceberá a 4ª Feira Cultural So-
cial das entidades de pessoas
com Deficiência de Goiás,hoje

(21), das 8h às 18h. a ação ofe-
recerá serviços de saúde, as-
sessoria para aquisição de
carros adaptados, orienta-
ções jurídicas sobre os direitos
das pessoas com deficiência,
venda de móveis terapêuticos,
roupas adaptadas e inclusi-
vas para pessoas com ne-
cessidades especiais, além
de comidas típicas da região
e apresentações artísticas.
Quando: quinta-feira (21).
Onde: avenida Independên-

cia, nº 3.302, Qd. 172, lt.
01e, Setor Central - Goiânia.
horário: das 8h às 18h. 

sarau HGG
Superar desafios faz par-

te da rotina da artista que se
apresenta nesta quinta-feira
(21), ás 17h, no Sarau do
hGG, projeto de humaniza-
ção do hospital estadual al-
berto Rassi – hGG. a técnica
em enfermagem Kemilly
lima, que trabalha em uma

empresa terceirizada no hos-
pital, é deficiente auditiva,
mas isso não a impede de
demonstrar seu amor pela
música. Quando: quinta-fei-
ra (21). Onde: avenida
anhanguera, n° 6.479, Setor
Oeste - Goiânia. horário: 17h. 

Jornada e realidade
O especialista em eco-

nomia colaborativa e sócio-
fundador da plataforma de
permutas multilaterais Xpo-
rY.com, Rafael Barbosa, mi-
nistra palestra nesta quinta-
feira (21), a partir das 20h30,
sobre o tema ‘a realidade
(não romantizada) da jor-
nada de uma startup’. O
evento é destinado aos alu-
nos de todos os cursos da
instituição, mas também
será transmitido gratuita-
mente para o público exter-
no pelo canal do Youtube da
Unicambury. Quando: quin-
ta-feira (21). Onde:
(www.youtube.com/c/Facul-
dadeCamburyCambury).
horário: 20h30.

Orquestra Filarmônica de Goiás retoma apresentações
presenciais nesta quinta-feira (21)

Música intitulada 'Replay' promete ser o próximo grande sucesso 

AGENDA
t

CUltURal HORÓSCOPO
t

entenda os motivos que fi-
zeram sammy perdoar e
reatar com Pyong Lee

Sammy anunciou, pelas re-
des sociais, que reatou o ca-
samento com pyong lee. Re-
centemente, o mágico gra-
vou um vídeo pedindo des-
culpas à ex após um término
envolto em polêmicas de trai-
ção. no Instagram, Sammy
explicou o processo de auto-
conhecimento pelo qual pas-
sou que a fez encontrar o per-
dão. "Me permiti conhecer
essa nova pessoa. eu sempre
senti algo em relação a FaMÍ-
lIa. algo forte, objetivo, e ra-
dical. porém, eu nunca tinha
conseguido definir isso em
palavras. nos últimos meses,
me conheci. aprendi a me
amar, aprendi que depen-
dência emocional não é sau-
dável, e aprendi a ser eu mes-
ma", começou. em seguida,
Sammy, que está em uma
nova fase da vida, explicou
que sentia falta de um peda-
ço da família, então, resolveu
fazer algo para acalmar esse
sentimento. (nathalia Duarte,
purepeople)

namorado de Johnny Mas-
saro expõe fotos com ator
e destaca: "Feliz pelo que
sinto"

Johnny Massaro tornou
público o namoro com João
pedro accioly e celebrou a
parceria com advogado nes-
ta quarta-feira (20). Já o pro-
fessor de Direito Constitu-
cional compartilhou fotos
dos dois e fez uma homena-

gem ao artista em seu Ins-
tagram. "Faz 8 meses hoje
que namoro o amor da mi-
nha vida (que eu conheci em
97, na casa dos meus avós,
no aniversário de minha pri-
ma ana Clara teixeira – que
descobrimos, no primeiro

encontro (último sábado de
carnaval), ter sido a primeira
'namoradinha' do Johnny.
logo na quarta de cinzas,
dirigimos até a Bahia. no sá-
bado seguinte, a gente já
tava se apresentando como
namorados e, 8 meses e mui-
tos quilômetros depois, cá
estamos", escreveu João. (pa-
trícia Dias, purepeople)

Maria Lina confirma mu-
dança da casa que alugou
com Whindersson nunes

Maria lina explicou que
está de mudança da casa que
alugou com whindersson nu-
nes quando os dois ainda
eram noivos. ela mora atual-
mente em Barueri (Sp), sem o
ex, e pretende migrar para a
capital do estado. O humoris-
ta já tinha deixado o imóvel
após a separação, quando
passou a viver em um aparta-
mento duplex na cobertura
de um edifício. Sem entrar em
detalhes, a influencer expli-
cou: "eu acho mais prático mo-
rar no centro de São paulo, e
não morar tão distante", escla-
receu ao responder a uma per-
gunta nos stories do Insta-
gram. "tudo acontece em São
paulo", completou a ex-estu-
dante de engenharia. (Igraínne
Marques, purepeople)

CELEBRIDADES

Luíza Brunet e
o ministro Luiz
Fux podem estar
se envolvendo. No
Twitter, o nome da
ex-modelo, que vi-
rou meme por
causa de photos-
hop recentemen-
te, foi parar nos
assuntos mais comenta-
dos da rede social depois
que o colunista Leo Dias,
do portal ‘Metrópoles’,
soltou uma notícia con-
firmando um romance
entre um ministro do Su-
perior Tribunal Federal
(STF) e uma grande artis-
ta dos anos 1980. A cha-
rada mexeu com a curio-
sidade dos internautas,

que passaram a apontar
os dois como os nomes
mais fortes para prota-
gonizar a história. Uma
usuária do Twitter che-
gou a citar o genro de
Luíza, Gabriel Medina,
cuja mãe se envolveu em
uma polêmica recente
com Yasmin Brunet, para
comentar o boato. (Igraín-
ne Marques, Purepeople)

Luiza Brunet e Luiz Fux
juntos? Colunista dá pista 

e web avalia nomes

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia pede que você tenha
foco no autocuidado e na au-
toestima. hoje também é im-
portante que você tente organi-
zar a sua vida financeira para ser
possível desfrutar de coisas boas
no futuro. tente tirar um mo-
mento para colocar a casa e a
mente em ordem.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

a lua Cheia, em conjunto
com Urano em seu signo, faz
com que você tenha uma cone-
xão maior com as pessoas, pro-
porcionando realizações. as pes-
soas estarão comprando suas
ideias! você estará corajoso e
criativo; tudo isso fará o seu dia
ser muito próspero e positivo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

hoje o dia está um pouco caó-
tico e você precisará deixar fluir,
abrindo mão do controle, para
que as coisas funcionem bem.
pratique a paciência ou você pode
terminar o dia exausto. procure
usar sua criatividade para lidar
com as situações que surgirem.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia traz muita união com as
pessoas à sua volta e favorece as
trocas com reciprocidade. po-
rém você precisa se abrir para
não entrar em um processo de
teimosia e controle, caso con-
trário o dia pode terminar com
muitas frustrações. esteja aten-
to às suas ações!

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

hoje o dia traz muitas reali-
zações e trabalho, por isso é im-
portante ter foco e organização.
você está com bastante contro-
le das situações e seu senso de
liderança ajudará tanto você
quanto as pessoas à sua volta. O
dia também favorece sua cone-
xão com as pessoas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

hoje o dia favorece a tomada
de decisões e novas oportuni-
dades podem surgir para você.
tome cuidado com o excesso de
dúvidas ou você pode não con-
seguir sair do lugar. tenha suas
metas claras para que você não
fique estagnado.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia pede que você finalize
tarefas e também aceite a ajuda
que lhe oferecerem, senão po-
derá terminar o dia exausto.
tome muito cuidado com a sua
saúde, principalmente com a saú-
de mental. tenha atenção tam-
bém aos problemas imaginários.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

hoje o dia favorece as parce-
rias e o amor. você pode receber
convites muito positivos em rela-
ção ao trabalho. Se você estiver
solteiro, hoje é um dia em que
você pode se deparar com uma
nova possibilidade de romance.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

as energias de hoje pedem cui-
dado com os excessos. é interes-
sante que você mantenha a hu-
mildade e a organização para que
tudo corra bem. Foque na sua saú-
de e nas coisas que você consegue
realizar com calma ou poderá aca-
bar o dia estressado.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

hoje o dia pede que você re-
flita bastante sobre tudo que
estiver fazendo. procure ter cons-
ciência do que você realmente
quer e de onde você quer chegar,
porque isso o ajudará a finalizar
o dia com mais clareza.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz muita felicidade ao
lado das pessoas de quem você
gosta. hoje terá muito movimen-
to e agitação. a comunicação está
muito ativada também. aproveite
essa energia para resolver os con-
flitos que estão o incomodando.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje pode ser muito movi-
mento e o dia pode lhe trazer
bastante trabalho. tome cuida-
do para não entrar em nenhuma
discussão; busque cooperar e
criar soluções junto com as pes-
soas. Com serenidade e inteli-
gência, você conseguirá resolver
o que aparecer no dia de hoje.
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inho morre, sabia? É,
amigos leitores, sinto

muito em dizer, mas a única
certeza na vida de um vinho é

que um dia ele vai morrer. As-
sim como na minha vida, ou na

sua, quer coisa mais humana? A
única certeza da vida, é a morte!

Não existe certo ou errado, nem razão
e respostas. Não importa o quanto você
tente, não importa se são boas suas inten-
ções, você comete erros. Você irá machu-
car pessoas e se machucar. Há apenas
uma coisa que pode ser dita, esquecer e
perdoar. É um bom conselho, mas não mui-
to prático. Quando alguém nos machuca,
queremos machucá-los de volta. Quando al-
guém erra conosco, queremos estar certos.
Sem perdão, antigos placares nunca em-
patam, velhas feridas nunca fecham. E o
máximo que podemos esperar é que um
dia tenhamos a sorte de esquecer. Assim
como a vida, a composição de um vinho é
muito complexa – tem a ver com as uvas,
o corpo, os taninos e tudo o mais. O fato é
que cada vinho é único, e cada vinho tem
seu tempo, a sua validade. Se algum dia al-
guém perguntar sobre uma certeza, direi
que a morte está certa!

De tantos e muitos, no final restará ape-
nas você e ela...tudo aquilo que amava fica-
rá, restará as sementes do que lhe foram
plantado nos corações e brotarão as emoções
de uma bela colheita ou não! Então, vamos
imaginar a linha de vida de um vinho. Tudo
começa quando acaba a fermentação, e o vi-
nho se torna, de fato, um vinho. É inevitável
que o vinho e o ar se encontrem nesse mo-
mento, ou seja, começa a oxidação. Claro que
é uma oxidação mínima, pois os barris de
carvalho, os tanques de inox, a garrafa, fo-
ram todos feitos para evitar ao mínimo que
o processo aconteça. Acontece pouco, mas
acontece. Nessa fase, a oxidação é desejável
– ela revela os sabores, deixa-os mais pro-
fundos, amacia a potência, deixa o vinho
mais fácil e mais gostoso de beber. 

O vinho começa a evoluir, e isso é mui-
to bom! Porém, uma hora, ele chega ao auge.
E sabe o que espera qualquer um depois de
seu auge? A decadência! Quando atinge o
seu ponto alto, o vinho começa perder suas
propriedades, os sabores vão ficando pas-
sados (como o de uma fruta que amadure-
ceu demais), a acidez se perde, fica “chocho”.
Tintos muito descoloridos e brancos muito
escuros podem ser indícios de decrepitude.
Isso até o fim: o vinho vira vinagre. Como é
a vida! Viramos pó. Ilusão e realidade há
uma distância a ser percorrida por nossa
percepção ao enxergar a morte distante e a
vida próxima, quando diminuímos essa
distância, diminuímos a ilusão da certeza na
vida e a incerteza na morte, realizando
isso viveremos plenamente. Talvez a morte
tenha mais segredos para nos revelar que a
vida, é o único consolo que sinto ao pensar
na inevitabilidade da minha morte é o mes-
mo que se sente quando o barco está em pe-
rigo: encontramo-nos todos na mesma si-
tuação. A morte nos ensina a transitoriedade
de todas as coisas. A convivência mais pró-
xima com a natureza e a consequente ob-
servação do ciclo vital de todos os seres vi-
vos permite-nos sentir-se parte desse con-
junto, e aí a morte é aceita, por sua vez,
como parte da
existência. A vida
flui como um rio
deslizando em ver-
dejantes planícies.
As pessoas que de-
sejam redescobrir
o sentido da vida
devem vivê-la na
melhor de suas
qualidades.

A morte não
ilumina, não ins-
pira, não aflige
nem acalma, ape-
nas amplia o va-
zio que cada um
traz dentro de si.
De nada adianta
cercar um cora-
ção vazio ou eco-
nomizar alma. Tolice é viver a vida assim,
sem aventura e feliz de quem atravessa a
vida inteira tendo mil razões para viver
numa viagem louca e termina a outra
viagem é além do céu com o desconheci-
do. Viva a vida no caminho, porque a jor-
nada é mais importante que a chegada. Eu
acredito que o sentido da vida seja trazer
sentido a outras vidas! Um vinho “morto”
não terá mais nada a oferecer com o tem-
po. Por isso, há quem diga que é melhor
abrir um vinho um dia antes do seu apo-
geu do que um dia depois. Mas, quando é
esse apogeu? Ninguém realmente sabe.Não
há tempo para viver em vão. Assim como
o vinho, a vida é de quem se permite viver
e não morrer no vazio. Viva pelo prazer,
porque a morte, o céu ou o inferno, nos es-
pera! (Espeial para O Hoje)

Mulher Chorando (1937), de Pablo Picasso - Tate Gallery de Londres (Reprodução)

Assim como o

a nossa

certeza é 

a morte

vInhO,

Viva a vida no caminho, porque a jornada é mais
importante que a chegada. Eu acredito que o sentido da
vida seja trazer sentido a outras vidas! Um vinho
“morto” não terá mais nada a oferecer com o tempo

V

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta. 



Nielton Soares  

O Governo de Goiás lançou
um edital de chamamento pú-
blico na ordem de R$ 2,5 mi-
lhões, que serão investidos
para a retomada dos eventos
nos municípios goianos. As
inscrições são gratuitas e co-
meçam hoje (21/10) e vai até
4 de novembro. O envelope
contendo o projeto básico
deve ser entregue na Goiás
Turismo, em Goiânia. O teto
para cada município é de R$
200 mil. As propostas serão
executadas entre o próximo
mês e junho de 2022. 

De acordo com o Governo
Estadual, o intuito é alavancar
o setor e democratizar o aces-
so de recursos públicos para
uma retomada da economia
no pós-pandemia. Para tanto,
os interessados devem apre-
sentar projetos que contem-
plem um dos três eixos temá-
ticos: eventos gastronômicos;
turismo de esporte e aventura;
turismo de negócios e eventos.
O apoio financeiro abrange
despesas como divulgação, es-
trutura, seguro dos partici-
pantes, honorários para pa-
lestrantes e equipamentos de
proteção individual (EPI). As-

sim, é exigido que sejam res-
peitados os protocolos e nor-
mas sanitárias estabelecidos
pelo Ministério da Saúde e
pelo Ministério do Turismo.

O presidente da Agência Es-
tadual de Turismo, Fabrício
Amaral, destacou que o setor
de eventos é um dos que mais
geram emprego e renda no Es-
tado e alavancam a economia
local como um todo. “Com a
pandemia, os eventos ficaram
prejudicados devido às restri-
ções e, nesse período de reto-

mada, buscamos apoiar o setor
nos municípios das 10 regiões
turísticas de Goiás”, pontou. O
edital pode ser acessado no
portal da Goiás Turismo
(www.turismo.go.gov.br). 

Turismo em potencial 
Dados do The World Travel

& Tourism Council (WTTC),
de 2020, mostra que no Brasil,
o turismo foi responsável por
8,1% do Produto Interno Bru-
to (PIB), gerando cerca de 7,4
milhões de empregos, muitos

em pequenos e médios negó-
cios e em atividades autôno-
mas, como artesãos e guias tu-
rísticos. Em 2018, a visitação
de turistas às áreas protegidas
brasileiras resultou em apro-
ximadamente 90 mil empre-
gos, R$ 2,7 bilhões em renda e
R$ 3,8 bilhões em valor agre-
gado ao PIB, conforme as in-
formações mais atualizadas
do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) - órgão res-
ponsável por gerir as unida-
des de conservação federais.

Nesse contexto, o segmen-
to prepara o evento on-line
Destino Natureza, nos dias 3,
4 e 5 de novembro, das 10h às
12h, para discutir o retorno
do turismo em Unidades de
Conservação pelo Brasil. Se-
gundo os organizadores, o
objetivo é promover o diálo-
go e aproximar diferentes pú-
blicos, estimulando o fortale-
cimento do turismo em áreas
naturais, consideradas ativi-
dades potenciais para contri-
buir com a proteção da natu-
reza e com o desenvolvimen-
to socioeconômico de comu-
nidades locais.

O encontro virtual é volta-
do a gestores de unidades de
conservação, empreendedores
de serviços e produtos de tu-

rismo, investidores, poder pú-
blico, comunidades de entorno,
promotores de Justiça, acade-
mia, organizações da socieda-
de civil e outros interessados.
Especialistas em diferentes
áreas foram convidados para
tratar sobre o potencial trans-
formador do turismo em áreas
naturais. Concessões e meca-
nismos de investimento para
aprimorar serviços e instala-
ções de unidades de conserva-
ção também serão abordados. 

“O turismo tem potencial
para movimentar a economia,
contribuir com a preservação
da natureza e ainda promover
o desenvolvimento das comu-
nidades do entorno de unida-
des de conservação. Foi um
dos setores mais afetados du-
rante a pandemia, mas agora
pode ser retomado gradual-
mente, com segurança. Diante
do déficit de natureza que boa
parte da população viveu nos
últimos meses, as experiên-
cias ao ar livre e em áreas na-
turais têm ganhado cada vez
mais importância”, pontua o
gerente de Conservação da Bio-
diversidade da Fundação Gru-
po Boticário, Emerson Oliveira,
que promove a iniciativa. Os in-
teressados precisam se inscre-
ver pelo site forms.office.com.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Proposta é con-
templar três eixos
temáticos: gastro-
nomia, turismo de
esporte e aventu-
ra, turismo de ne-
gócios e eventos

Governo de Goiás lança edital
milionário para retomar eventos

Segmentos se
preparam para
uma demanda
represada e
apostam em
movimentação do
pré-pandemia








