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Vereador é despejado e
cria CEI contra construtora

Comissão finalizou após seis meses de apuração sem apontar irregularidades
O vereador por Goiânia Sargento Novandir
(Republicanos) instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar supostas irregularidades em condomínios

Candidatura própria
do PT pode isolar
partido em Goiás

Política 2

no Guanabara. A CEI foi proposta um mês
após o vereador receber uma ordem de despejo por não pagar o financiamento do imóvel da construtora que ele pediu investi-

gação por crimes ambientais. As sessões,
que duraram seis meses, não contaram
com a presença da construtora e renderam um relatório de 13 páginas. Política 5

PEsquisa FoXmaPPin

Vereadores divergem sobre protagonismo de Caiado

Pesquisa dividiu a opinião dos vereadores no que diz respeito ao favoritismo na Capital. O levantamento apontou
que Ronaldo Caiado tem 38,9% de avaliação positiva no seu mandato ante 35,7% de Rogério Cruz. Política 6

Jota Eurípedes

Canalização prejudica trajeto de rios da Capital
O caminho das águas em Goiânia foi desrespeitado desde a sua fundaçao. A canalização prejudica o traçado natural dos rios, o que pode causar danos ao meio ambiente e às pessoas, como enchentes, desbarrancamentos de solo, afundamento, erosões e o desaparecimento das fontes de água. Caso do córrego Botafogo é o principal exemplo dos problemas provocados pela canalização. Cidades 9

LEia nas CoLunas

▼

Xadrez: PDT mira deputados

que votaram a favor da PEC
dos Precatórios.
Política 2

Econômica: Produção industrial cai pelo 4º mês seguido e
encolhe 6,5% desde janeiro.
Economia 4

Jurídica: STJ intensifica rigor para admissão de recursos especiais.
Cidades 10

Secretário de Aparecida
é investigado por
irregularidades no HMAP
Cidades 10

MaRia Regina Paiva

Encher o tanque
custa R$ 357

Dólar: (paralelo) R$ 5,60 | Dólar: (comercial) R$ 5,606 |
Euro: (Comercial) R$ 6,479 | Boi gordo: (Média) R$ 267,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 322,21 | Bovespa: -2,09%

Preço médio para encher o tanque
em Goiânia chega a ser R$ 113 maior
que no começo do ano. Cidades 11

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tributar super-ricos
é escolher justiça e
eleger futuro
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 30º C

t 21º C

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à
noite.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

xadrez@ohoje.com.br

PDT mira deputados que votaram
a favor da PEC dos Precatórios
Orlando Silva exclui artigos que possibilitavam o rastreamento

Relator da PL
das Fake News
amplia alcance
do texto
foi adiada para a próxima semana, por pedido de vista coletivo, a votação do substitutivo do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) ao Projeto de lei 2630/20, e mais
de 70 apensados, que visa ao aperfeiçoamento da legislação brasileira referente à liberdade, responsabilidade e transparência na internet.
Conhecido como Pl das fake News, o projeto já foi
aprovado pelo Senado federal e está sendo analisado por
grupo de trabalho criado em junho pelo presidente da
Câmara dos deputados, Arthur lira (PP-Al)], que já
anunciou que pretende colocar a proposta em votação
no Plenário neste mês.
A proposta traz regras para os provedores de redes
sociais, como facebook e Instagram, e serviços de mensageria instantânea, como WhatsApp e telegram. “Essa
ideia de que o serviço de mensagem trata de comunicação privada e é diferente de outras redes talvez fizesse
sentido tempos atrás. Hoje é nítido que o serviço de mensagem tem outras funcionalidades. Não é só um para um,
nem um para um grupo, tem muitas hipóteses, e a viralização de determinadas notícias se dá no serviço de
mensagem”, disse.
No substitutivo, o relator estendeu ainda a aplicaçao
̃
da lei para ferramentas de busca, como Google e Yahoo.
As regras incidirão sobre provedores que oferecem, profissionalmente e com fins econômicos, serviços ao público brasileiro e que tenham mais de 2 milhões de usuários
registrados, inclusive as empresas sediadas no exterior –
caso do telegram, por exemplo. (Agência Câmara)

depois de entrar com ação no Supremo tribunal federal contra ato do presidente da Câmara dos
deputados, Arthur lira, que autorizou votação remota da PEC dos Precatórios, o presidente do Pdt,
Carlos luppi, acena que
agora vai pressionar a
bancada do partido
para que votem contra
a matéria, no segundo
turno, marcado para
dia 9. um dos alvos é a
deputada flávia morais,
esposa de George morais,
que comanda o partido em
Goiás. Além da parlamentar goiana, estão também na mira
outros 14 deputados
que votaram a favor da proposta que dá folego ao presidente Jair Bolsonaro, para tentar se reeleger.

Em Brasília

A ausência da secretária da Economia, Cristiane Schmidt, da audiência pública, ontem, na
Assembleia, para explanar sobre a lei Orçamentária do Estado de 2022, esvaziou o debate. Ela teve agenda no ministério da Economia
para discutir elaboração do plano de recuperação fiscal.

Itinerante

A Comissão de finanças da Alego definiu debates sobre a lei Orçamentária em São miguel do
Araguaia, Itapuranga, quirinópolis, Rio Verde,
doverlândia e Planaltina.

Alinhamento

depois de anunciar disposição em articular candidatura ao Senado na chapa governista, o presidente do PP, Alexandre Baldy, acompanhado prefeito de Anápolis, Roberto Naves, teve conversa com
o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que preside o diretório nacional da legenda.

Pelo interior

Porta-voz de Gustavo mendanha na Alego, o deputado Cláudio
meirelles (PtC) anunciou mais um
giro do prefeito de Aparecida de
Goiânia, agora no norte do Estado.
O partido ainda sonha ter mendanha em seus quadros.

Focado

Em resposta a uma declaração de
lula, de uma eventual composição
em seu governo, em caso de vitória
em 2022, Henrique meirelles (PSd)
diz que não há essa possibilidade, e
que o foco é no Senado, por Goiás.
Em 2003, ele cedeu ao convite do expresidente.

Prorrogação

Com o relatório favorável do relator Wilde Cambão (PSd), a Assembleia
vai apreciar projeto do presidente da
Casa, lissauer Vieira (PSB), que prorroga por 24 meses o prazo de execução
de emendas impositivas, de 2019 e de
2020. Justifica que os recursos aos
municípios retornarão ao tesouro estadual se a matéria não for aprovada.

Articulação

Prefeito de Campos Verdes e presidente da federação Goiana dos municípios, Haroldo Naves (mdB), diz ter
articulado para agregar à PEC dos
Precatórios o parcelamento de débitos previdenciários dos municípios
em até 240 meses.

CURTAS
t

2 Nos últimos dois meses, a Enel

distribuição Goiás realizou 19 caravanas, percorrendo mais de 4 mil
quilômetros de Norte a Sul do Estado, com a troca de mais de 600 geladeiras e cerca de 7 mil lâmpadas
antigas por outras de lEd, mais duradouras e econômicas.

Candidatura própria do PT
deve isolar partido em Goiás
Ex-reitor da PUC-GO, Wolmir Amado é,
no momento, o nome mais cotado para
representar os petistas na disputa pelo
governo estadual
Marcelo Mariano
O Pt goiano já deu início
às movimentação com vistas
às eleições de 2022, sendo a
principal delas, até agora, a
confirmação da candidatura
de Adriana Accorsi para reforçar a chapa petista de deputado federal.
um outro assunto que já
está quase 100% definido é
uma candidatura própria ao
governo estadual com o objetivo principal de montar o palanque no estado para o expresidente lula, que tentará
voltar ao Palácio do Planalto
no ano que vem.
O candidato do Pt ainda é
incerto. Comenta-se sobre a
presidente estadual do partido,
Kátia maria, que concorreu
em 2018. Porém, segundo um
petista com acesso às negociações do partido, que falou em
off ao jornal O Hoje, há um outro nome mais cotado.
Se a definição da chapa
fosse amanhã, de acordo com
essa fonte, o mais provável é
que o Pt seria representado
pelo professor Wolmir Amado, ex-reitor da Pontifícia

universidade Católica de
Goiás (PuC-GO).
Até 2022, claro, muita coisa
pode mudar, mas uma coisa é
certa: a candidatura de Wolmir, apesar de nunca ter sido
testado nas urnas, tem animado os petistas por duas razões.
Primeiro, por ser uma pessoa qualificada sem o ônus de
ser político, ou seja, sem o desgaste gerado pela aversão à
política dos últimos tempos.
Segundo, pelo Pt não precisar
lançar a candidatura de alguém com mandato, correndo
o risco de perdê-lo.
Por outro lado, o natural
vínculo a lula tende a afastar
outros partidos da chapa majoritária a ser formada pelo Pt,
que, consequentemente, deve
ficar isolado.
um exemplo disso é a acirrada concorrência entre précandidatos ao Senado. Há
pelo menos seis senadoriáveis. No entanto, a reportagem apurou que nenhum deles procurou o Pt de olho na
vaga de senador.
dessa forma, a expectativa
é a de que o partido tenha
uma chapa pura. Ainda não há

Wolmir Amado, ex-reitor da PUC, pode disputar o governo de Goiás pelo partido dos Trabalhadores
conversas sobre o candidato a
vice, mas o nome de Pedro
Wilson, ex-prefeito de Goiânia
e ex-deputado federal, já tem
sido ventilado para o Senado.
Pedro Wilson disputou o
mesmo cargo em 2010, ficando
em terceiro lugar, com 17,95%
dos votos, atrás de demóstenes
torres (44,09%) e lúcia Vânia
(30,56%). Naquele ano, contudo, foram eleitos dois senadores. Em 2022, será apenas um.
mais um caso que evidencia
o isolamento do Pt é o fato de
que, nacionalmente, o partido
está próximo do PSB, mas, em
Goiás, as duas siglas devem
traçar caminhos distintos.
Presidente estadual do
PSB, o deputado federal Elias

Vaz está cada vez mais próximo de apoiar a candidatura
do prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo mendanha
(sem partido), desde que ele
não esteja no mesmo palanque do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A possibilidade é considerada alta, já
que mendanha busca um presidenciável de centro.
Outro aliado nacional, o
PCdoB se distanciou do Pt em
Goiás. Em 2018, fizeram uma
aliança pragmática, visando
fortalecer a chapa de deputado
federal, o que ajudou a eleger
o petista Rubens Otoni.
Em 2022, entretanto, não
haverá mais coligações partidárias. E o PCdoB, já em 2020,

nas eleições para a Prefeitura
de Goiânia, apoiou maguito
Vilela, mesmo com a candidatura de Adriana Accorsi.
uma pessoa próxima a tatiana lemos, o principal nome
do PCdoB em Goiás e secretária
de Políticas para as mulheres
do prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), afirmou,
em off, que o partido “não ganha nada” ao se aliar ao Pt.
Vale lembrar que, para o Pt,
estar isolado em Goiás não é
algo necessariamente novo.
desde 1982, ano das primeiras
eleições estaduais com voto
direto, o partido teve chapa
pura em quatro das dez disputas (1982, 1986, 2002 e 2010).
(Especial para O Hoje)
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Tributar super-ricos é
escolher justiça e eleger futuro
Maria Regina Paiva Duarte
A próxima eleição, se ocorrer, certamente exigirá
muito de nós. mas não será uma escolha difícil. Para
começar, terceira via não existe! Ou melhor: existe,
em Bolsonaro. Este, que pode parecer insano, sádico, intratável, joga o jogo e faz política. Política que
interessa aos grandes proprietários, aos multimilionários, aos super-ricos e à mídia burguesa.
Essa mídia dos editoriais da “escolha difícil” ou
do “diabo não desiste”. que segue no sofisma da ‘autocrítica necessária’ que o Pt e o ex-presidente lula
não teriam feito. Como se dessa suposta autocrítica
pudéssemos finalmente ter a tranquilidade para dizer: nem lula, nem Bolsonaro!
Como se houvesse comparação! Não é possível
comparar. lula é um estadista. Gostando ou não,
ele consegue um nível de articulação que ninguém
chegou perto ainda. Então a mídia burguesa o chama de populista. lula foi um conciliador: entregou
muito para os pobres, mas fez concessões aos banqueiros e aos mais ricos. quando não há maioria
no Congresso, essa é a forma de governar, articulando e negociando.
Populista é um termo requentado na esteira da
onda neoliberal. quem fazia política para pobre era
chamado assim. E ainda é. quem se preocupa em
fazer um programa sólido, como o Bolsa família,
reconhecido internacionalmente, levar os jovens
mais pobres para as universidades, criar políticas
de cotas, melhorar as condições de vida das populações mais vulneráveis, é chamado pejorativamente de populista.
Biden seria populista? Apesar do “Bidenomics”
ainda não ser efetivado realmente, as propostas de
cobrar mais impostos dos mais ricos e entregar aos
mais pobres, melhorar políticas de cuidado, investir em desenvolvimento social e ambientalmente sustentável seriam metas populistas?
mais de 600 mil mortes, 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, o Real sendo
uma das moedas mais desvalorizadas no mundo nos
dois últimos anos, gás de cozinha e gasolina nas alturas, inflação de alimentos subindo e o mercado nervoso por causa do furo no teto de gastos. E a mídia
preocupada com a autocrítica! de quem?
As off shore do ministro Guedes e do Presidente
do Banco Central Campos Neto são emblemáticas.
E não houve a devida e repercussão na grande mídia, porque os donos dos grandes conglomerados
e das grandes empresas de comunicação certamente levam seus recursos para os paraísos fiscais
via empresas off shore.
Não estão se preocupando que no Brasil a pobreza tenha aumentado ao mesmo tempo que o número de bilionários e suas riquezas também tenham crescido. E são os condutores da política fis-

cal e monetária que podem estar se beneficiando
das medidas que eles mesmos elaboram. É caso de
investigação, no mínimo.
As declarações do dono do banco BtG, André
Esteves, são o retrato de como a “elite” se organiza
e manipula o Supremo, o Congresso e o Executivo. Nossas instituições estão falhando miseravelmente. mas falhando para a parte mais desprotegida, porque para esse modo de produção capitalista, são muito atuantes.
Há muito que fazer. O Auxílio Brasil não é como
o Bolsa família: é incerto e mal planificado, mas a
fome tem pressa. É preciso distribuir renda para que
as pessoas possam comer. É o mínimo para sobreviver, especialmente após o aprofundamento da crise econômica na pandemia.
Os gastos sociais são extremamente importantes e contribuem para a redução da pobreza,
mas é preciso mais. O Estado precisa gastar, investir na indústria e em inovações tecnológicas,
fortalecer o sistema público de saúde e a educação pública, amparar as famílias vitimadas pela
covid-19, mas, sobretudo, é necessário pensar em
novas fontes de recursos.
tributar os super-ricos é essa nova fonte, pois
no Brasil os super-ricos historicamente pouco ou
nada contribuíram, proporcionalmente às suas capacidades contributivas.
Precisamos de recursos, notadamente os que
podem ser obtidos pela tributação do Imposto de
Renda. “Os ricos precisam entrar no imposto de
renda e os pobres no orçamento”, como disse o expresidente lula.
Será um bom começo corrigir distorções no Imposto de Renda, ao qual poderá ser agregada a tributação sobre grandes fortunas e outras medidas que
caminhem para um sistema tributário mais justo e progressivo que redistribua renda e riqueza.
As possibilidades de nossa existência dependem das condições materiais. Como viver
sem saneamento básico, água encanada, um teto
decente, escola, posto de saúde, hospital que
atenda, direito ao lazer, à cultura? Como pensar, amar, realizar? Precisamos arrecadar mais,
cobrando dos super-ricos.
Não estamos todos no mesmo lado e, mesmo
quando estamos não
somos um bloco homogêneo. Atuar politicamente para além de
preferências pessoais,
dilemas morais e puritanismo, indicará de
que lado nos posicioMaria Regina Paiva Duarnaremos na disputa
te é Presidenta do Instipelo tipo de sociedade
tuto Justiça Fiscal
que desejamos.

OPiniãO

Com o anúncio de oito concursos públicos que
o Governo de Goiás deve realizar em 2022, muitos candidatos focam sua preparação nessas provas. No entanto, esse anúncio também provoca
um alerta, que vale para concursos de todo o Brasil: o das ilegalidades que ocorrem de maneira
recorrente em muitos deles. Existem diversas fases nos concursos públicos, desde as provas objetiva e discursiva até os testes de aptidão física
(tAf) e psicotécnico, comuns para carreiras policiais, por exemplo.
Isso tudo leva tempo e gera um desgaste emocional e físico, fazendo com que o indivíduo precise estar preparado e atento. As ilegalidades
têm que ser o tempo todo averiguadas pelo candidato para que ele não seja prejudicado, visto
que ilegalidades acontecem com frequência no
âmbito administrativo e isso pode ser um divisor de águas entre o indivíduo conseguir um cargo público ou não. É importante observar que
as ilegalidades podem ocorrer em qualquer
fase de um concurso.
Na fase objetiva, há muitos erros nas questões,
pois frequentemente divergem do programa do edital ou estão em duplicidade ou ainda desatualizadas em relação à lei mais recente. No caso da prova discursiva, há um grande nível de subjetividade, então é importante ter a avaliação de um especialista em redações, pois deve estar previsto no
edital de forma clara o que vai ser pontuado.
O edital é a base para a prova e, sobretudo, ele
tem que estar ligado à lei que rege a respectiva
carreira. Por isso, não pode haver teste psicológico no edital se a lei não prevê. Com relação ao
tAf, um exemplo recente é de uma situação num
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concurso para a Polícia militar do Paraná em que
a pista estava molhada e alguns candidatos saíram machucados, o que demonstra total desrespeito e falta de razoabilidade da banca em aplicar a prova nessas condições. Já no teste psicológico, é muito comum o edital não detalhar os
critérios para avaliação.
O alto número de ilegalidades pode se dar por
se tratarem de provas que estão sujeitas a erros humanos. Contudo, vale lembrar que, ocasionalmente, quem elabora o edital ou aplica o tAf não
é especialista em direito, então as leis não são sempre seguidas à risca. Além disso, várias ilegalidades em concursos públicos já foram alvos de processos no sistema judiciário, mas acontece muito
de a administração pública tomar decisões nos concursos subsequentes que são contrárias ao que já
vem sendo decidido judicialmente.
Normalmente, nas ações individuais, a decisão vale só para aquele caso específico e só para
o candidato que ajuizou a ação, e não para todos
os candidatos. Nesse ponto, faço mais uma crítica, porque a administração pública poderia evitar essa situação, já que isso representa não só
um dispêndio e um desgaste para o próprio candidato que vai ajuizar a ação, como também um
gasto para os cofres públicos. Portanto, a administração poderia estar mais atenta a decisões prévias, evitando
que as ilegalidades voltassem a acontecer.
Para
apaziguar
isso judicialmente,
avalio que o indicado
Thárik Uchôa é advogado
seria a criação de
especializado em Direito
Público
uma lei nacional.
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Desemprego
um dos fatores que agrava a questão do desemprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial. A última parcela foi paga neste mês.
Em janeiro, parte deles não terão meios sequer
para comprar alimentos. Além disso, a inflação
em ascendência tem forte impacto na camada
mais pobre da sociedade, ao corroer o poder de
compra de quem pouco ou nada tem. Inflação
em alta e desemprego é uma combinação perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela epidemia do novo coronavírus. A imunização em
massa da população é medida que se impõe
com a maior celeridade possível. Retirar o país
desse quadro de adversidades não é atribuição
exclusiva do governo federal. A tarefa exige
igual esforço do legislativo. Cabe ao Congresso apressar a aprovação de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, a fim
de facilitar o reencontro do país com a via do
desenvolvimento, indispensável para mitigar
os danos causados pelo desemprego e pela crise epidemiológica.
Gabriela Gomes
Trindade

Saúde sem descanso
Não é inacreditável a nossa aceitação com representantes que não respeitam a saúde pública,
um dos nossos bens mais preciosos sofre desvios
e uma série de condutas ilegais enquanto a população assiste a isso. Recentemente diversos hospitais de Goiânia e Aparecida denunciaram a falta de repasses, vocês já conhecem os prefeitos de
ambas as cidades né? Basta não apoiar suas candidaturas e exigir dos próximos que cumpram
suas funções. Os prefeitos são funcionários da população, foram eleitos e são bem pagos para
prestar um serviço limpo e coerente.
Maria de Oliveira
Trindade

CONTA PONTO

{

As ilegalidades nos
concursos públicos
Thárik Uchôa

n

A Saneago saiu das
páginas policiais, da
corrupção, de uma
diretoria que era
algemada, para a
entrada de um
governo que nunca
mais gerou escândalos
Ronaldo Caiado sobre a conquista
da Saneago que agora tem nota de
avaliação AA de agência internacional de classificação de crédito.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Pois é,colocar todos ovos numa cesta perigoso”, comentou o internauta sobre a
suspensão de vendas de carnes para a
China que pode reduzir o preço do alimento interno no país.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“O juiz federal Urbano Leal Berquó neto,
da 8ª vara Federal Cível, deferiu liminar
para autorizar que advogados inscritos na
Ordem dos advogados do Brasil (OaB)”
Joaquim Barbosa

N

@jornalohoje
Proposta de emenda à Constituição foi
aprovada em primeiro turno na Câmara
dos Deputados com 312 votos favoráveis,
quatro a mais do que o necessário. O PDT
orientou que seus parlamentares votassem a favor da PeC. Dos 24 deputados do
partido, 15 votaram a favor, e seis, contra.
Três não participaram. a PeC dos Precatórios abre caminho para o governo aumentar as despesas e financiar o auxílio-Brasil.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Produção industrial cai pelo quarto mês
seguido e encolhe 6,5% desde janeiro

O 5G tem capacidade de transmissão de altíssima velocidade

Claro, Vivo e Tim
arrematam faixa
de 3,5GhZ, a mais
valiosa do leilão
Os lotes nacionais, da faixa de frequência de 3,5 GHz,
foram arrematadas nesta quinta-feira, 4, pela Claro por
R$ 338 milhões, telefônica por R$ 420 milhões, e tim por
R$ 351 milhões. A faixa de 3,5 GhZ é exclusiva para o 5G,
com capacidade de transmissão de altíssima velocidade.
Essa é a faixa mais usada no mundo para o 5G, atendendo
o consumidor final e a indústria. Os lotes d33 a d36, que
são lotes menores de 20 mHz da faixa de 3,5 GHz, foram
vencidos por Claro (d33) no valor de 80,338 milhões; tim
(d34) no valor de 80,337 milhões; e telefônica Brasil (d35)
no valor de 80,787 milhões. O lote d36 foi considerado deserto, sem interessados.
também foram leiloados os lotes regionais da frequência de 3,5 GHz. As vencedoras foram: Sercomtel telecomunicações na região Norte e Estado de São Paulo, no
valor de 82 milhões de reais; Consórcio 5G Sul na região
Sul, no valor de 73,6 milhões de reais; Brisanet Serviços de
telecomunicações na região Nordeste, no valor de 1,250
bilhão; Cloud2u no Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e minas Gerais, no valor de 405,100 milhões de reais; Algar telecom no Sul de minas, parte do mato Grosso e Estado de São Paulo, no valor de 2,350 milhões de reais. todas as radiofrequências regionais disponíveis foram vendidas e, até o momento, o leilão marcou a entrada de três
novas empresas no mercado de telefonia móvel no Brasil.
Antes da faixa de 3,5 GhZ, a primeira frequência leiloada foi a de 700 mHz. A Winity II telecom ltda, ligada ao fundo Pátria, foi a vencedora.
O leilão da 5G será ofertado em quatro lotes de frequências, divididos nas seguintes faixas: 700 mHz, 2,3
GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Os dois primeiros espectros (700
mHz, 2,3 GHz) serão usados para ampliar a cobertura em
cidades que ainda não contam com a tecnologia 4G e as
demais (3,5 GHz e 26 GHz) são redes exclusivas de 5G
com capacidade de transmissão de altíssima velocidade.
Segundo o ministério das Comunicações, o edital possui
metas fixadas ano a ano e prevê cobertura em todas as
cidades do país até 2028.
A licitação ainda exige dos vencedores investimentos na expansão da infraestrutura de fibra óptica na região Amazônica, estruturação da rede privativa de comunicação da administração pública federal e a entrega de kits de televisão para famílias de baixa renda do Cadastro Único de Programas Sociais do
Governo federal (CadÚnico).
A 5G é considerada um marco tecnológico, que vai viabilizar inovações e impulsionar o desenvolvimento de tecnologias dignas de ficção científica, como carros autônomos, experiência de comunicação por realidade virtual
com pessoas em outros lugares (metaverso), casas e eletroeletrônicos inteligentes e automatizados, etc. “quando associado a outras tecnologias como Cloud, Inteligência
Artificial, Edge Computing e outros, a 5G também abrirá um espaço para inovações e desenvolvimento de
aplicações que sequer existem hoje”, diz a Accenture. A
tecnologia também vai melhorar a experiência dos usuários com a navegabilidade: a latência, que é o tempo de
resposta para transmissão de dados, será reduzida dramaticamente, de cerca de 50 milissegundos no 4G para
menos de 1 milissegundo no 5G.
Na abertura do certame, o ministro das Comunicações
fábio faria falou sobre o potencial impulsionador que o
5G deve trazer para a economia e agradeceu ao presidente
e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pela realização de um leilão não arrecadatório. Segundo faria, o dinheiro do fundo de universalização dos Serviços de telecomunicações (fuSt), que existe há mais de 20 anos,
nunca foi utilizado para investimento em telecomunicações. “Por isso temos esse deserto digital. O governo Bolsonaro abriu mão de 50 bilhões de reais que poderia entrar no caixa”, disse faria.
Ainda segundo o ministro, o Brasil vai ser primeiro país
da América latina a ter o 5G e vai virar um “hub de inovação para receber investimentos e exportar a tecnologia para vários países”. A 5G, a quinta geração de internet móvel, pode ser cem vezes mais veloz que o 4G. A previsão é que o leilão movimente 50 bilhões de reais para
viabilizar a cobertura 5G em todas as capitais do país até
julho de 2022, garantir internet móvel em toda a rede pública e ampliar a rede 4G para cidades ainda não cobertas pela tecnologia. (ABr)

A famigerada recuperação em “V”, alardeada pelo senhor ministro dos mercados, ganha formas, pelo menos na indústria, de um
quase “N” invertido, para continuar na área
do abecedário econômico. desde o começo do
ano, o setor industrial vinha oscilando mês
a mês, demonstrando ausência de forças para
embarcar na breve onda gerada pela desarticulação das medidas de distanciamento social. Sempre na comparação com o mês
imediatamente anterior, a produção registrou em setembro a quarta queda mensal
consecutiva, acumulando sete meses de números negativos nos nove meses iniciais
deste ano, conforme mostra a pesquisa realizada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A produção sofreu recuos de 0,5%, 1,2%,
0,7% e 0,4% em junho, julho, agosto e setembro, pela ordem, confirmando um segundo semestre de tropeços para o setor.
Considerando o indicador ajustado sazonalmente pelo IBGE, quer dizer, descontando fatores que ocorrem em períodos específicos do ano e que poderiam distorcer
a comparação, para mais ou para menos, o
nível registrado pela produção em setembro
encontrava-se 6,5% abaixo daquele alcançado em janeiro deste ano. A indústria de
transformação, também em seu quarto revés mensal em sequência, recuou 0,2% em
setembro e experimentou tombo de 7,6%
frente ao primeiro mês deste ano.
Na verdade, os dados da pesquisa mensal da produção industrial, mesmo incluindo o fatídico ano de 2020, mostram
que este foi o pior setembro para o setor
desde 2003. Parece exagero? Não é: o indicador que reflete o nível da produção chegou a setembro a 84,7 pontos, já com o ajuste sazonal, melhor apenas do que o índice

de 81,2 registrado há 18 anos. Em setembro
do ano passado, o indicador havia alcançado 88,6. quer dizer, transcorridos 54
trimestres ou 216 meses, praticamente
6.480 dias, a indústria mal consegue produzir os mesmos volumes registrados proporcionalmente há quase duas décadas. A
população cresceu deste lá, assim como
suas necessidades de consumo, mas a indústria literalmente parou de crescer.

Fim do “bônus estatístico”

Os números são positivos apenas na comparação com o ano passado e, mesmo assim,
a variação tem sido decrescente, na mesma
medida em que o desempenho do setor veio
reagindo, ao longo de 2020, refletindo o
afrouxamento das medidas de afastamento
social adotadas a partir da segunda metade
de março. Na versão do Instituto de Estudos
para o desenvolvimento Industrial (Iedi),
“com o fim do bônus estatístico, derivado de
bases deprimidas de comparação, o desempenho industrial também foi negativo em relação ao ano passado”. de fato, em relação
aos mesmos meses do ano passado, a produção geral da indústria caiu 3,9% em setembro, depois de recuar 0,7% em agosto. Esses números haviam sido fortemente positivos em abril, maio e junho, embora já em tendência de desaceleração, com saltos de
34,8%, 24,1% e 12,0%. Nos mesmos meses de
2020, no entanto, a produção havia sofrido
baixas de 27,7%, 21,9% e 8,7% naquela mesma ordem. mais claramente, o avanço aparentemente vigoroso observado entre abril
e junho deste ano deveu-se, em grande parte, aos níveis muito reduzidos anotados em
2020. “Estes são resultados que distanciam o
setor de uma trajetória de recuperação”, sentencia o instituto.

BALANÇO
t

2 Para reforçar a hipótese
acima, conforme os dados revisados pelo IBGE, a produção
chegou a apresentar melhora
relativa no segundo semestre
do ano passado, com queda
menos intensa em agosto (2,4%) e alta em setembro
(3,8%) frente aos mesmos
meses de 2019. Como se percebe, o resultado de setembro deste ano devolveu todo
o avanço registrado em igual
período de 2020.
2 Ainda na comparação
com setembro do ano passado, pouco mais de 69% dos setores de atividade (18 em 26)
anotaram números negativos e apenas oito continuavam crescendo. O dado sugere que as perdas têm sido
mais generalizadas, embora
alguns segmentos tenham
sido mais afetados por dificuldades logísticas e de abastecimento.
2 Novamente na avaliação
do Iedi, “os efeitos diretos da
pandemia deram origem a
desdobramentos também
muito adversos ao crescimento industrial, como gargalos nas cadeias produtivas,

aceleração da inflação, desemprego elevado etc.” O instituto acrescenta outros desafios no caminho da indústria (e da economia como um
todo), a exemplo da “crise
hídrica, tensões políticas e
dúvidas sobre as reformas
estruturais. tudo isso gera
incertezas, amplia custos e
restringe mercado para bens
industriais”, avalia o Iedi.
2 A produção alargou a
diferença em relação a fevereiro do ano passado, passando a indicar queda de
3,2%, com 17 setores (65,4%
do total) registrando perdas
frente ao mês anterior ao começo da pandemia. A indústria em geral produziu
19,4% menos do que em
maio de 2011, quando havia
registrado seu melhor momento na série histórica. As
indústrias de bens duráveis
e de bens de capital (máquinas, equipamentos basicamente), que atingiram um
pico em junho de 2013 e setembro do mesmo ano, respectivamente, registram perdas de 43,8% e de 26,4% (a
despeito de todo o cresci-

mento anotado pelo segundo
setor desde a segunda metade do ano passado).
2 Apesar de ter crescido
15,0% em relação a setembro
do ano passado, a produção
de bens de capital chegou ao
mesmo mês deste ano com
nível 5,3% mais baixo do
que em janeiro deste ano.
2 A indústria de transformação sofreu perda de 4,8%
em setembro (frente a igual
mês de 2020), com tombo
mais severo para a indústria
de bens duráveis (-22,3%).
Ainda de acordo com o Iedi,
as indústrias de duráveis (veículos, televisores, geladeiras,
aparelhos de som outros),
“por terem linhas de montagem baseadas em grande número de partes e componentes e por terem maior penetração de insumos importados, estão mais expostos aos
gargalos nas cadeias de fornecedores. Além disso, a normalização do consumo de
serviços pelas famílias também retira recursos antes canalizados ao mercado desses bens devido à pandemia
e ao isolamento social”.

Procura das empresas por
crédito cresce 16,1% no país
A busca de recursos financeiros para empresas teve alta
de 16,1% em setembro deste
ano no Brasil, em comparação com o mesmo mês de 2020.
A elevação da procura por crédito foi notada em todos os
segmentos, com destaque para
o de serviços (22,4%), seguido
pela indústria (12,5%) e o comércio (10,3%). Os dados são
do Indicador de demanda das
Empresas por Crédito da Serasa Experian. Em relação ao

porte, as micro e pequenas
empresas (mPE) foram as que
mais aumentaram a procura
por crédito em setembro, em
comparação com setembro do
ano passado (alta de 16,4%), seguidas pelas médias (8,9%) e as
grandes (8,3%).

Risco

“Os donos de negócios estão
se arriscando mais após um
longo período em que tiveram
que diminuir ou pausar suas

atividades por conta da pandemia. Por isso, as micro e pequenas empresas registram
maior procura, já que foram as
mais impactadas devido ao
menor fluxo de caixa”, destacou a Serasa.
de acordo com o índice, o
crescimento da demanda por
crédito foi maior na região Sul
(18,2%), seguida pelo Sudeste
(16,2%), Norte (15,8%), CentroOeste (14,7%) e Nordeste
(13,9%). (ABr)
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Vereador cria CEI contra empresa
que move ação de despejo de imóvel
Comissão é
presidida pelo
vereador Sargento
Novandir e teve
pedido de
reintegração de
posse da casa
construída pela
incorporadora
alvo da CEI
Yago Sales
menos de um mês após decisão de despejo da residência
do vereador Sargento Novandir
(Republicanos), o parlamentar
instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a construtora SPE Condomínio Parque Ipê que ergueu, no Guanabara, os condomínios Parque Ipê e Aroeira.
Sargento Novandir assumiu,
por telefone, que foi o responsável pela proposta da CEI, na
qual foi presidente, mas que a
havia sugerido antes da decisão
de reintegração de posse.
Polêmico, o vereador, que
é policial militar da reserva remunerada, protagonizou há
duas semanas um episódio
que terminou com uma denúncia no Conselho de Ética
da Câmara municipal de Goiânia. durante discurso na tribuna e segurando o cinto que
retirou da calça, ameaçou dar
“cintadas” no colega, o vereador Geverson Abel (Avante).
Sargento Novandir comprou o imóvel, avaliado em
R$500 mil, com a mulher dele,
thais ferreira de moraes, em
9 de março de 2018. Segundo
documentos obtidos pelo jornal O Hoje, o casal pagaria o
imóvel - avaliado em cerca de
meio milhão de reais - em
120 parcelas mensais de
R$1.244,76 e, ainda, três parcelas anuais de R$62.452,35.
O casal pagou apenas dez
parcelas, até dezembro de
2018. Segundo documentos,
nenhuma das parcelas de
R$62.452,35 foi paga, mesmo
assim a família continua vivendo na residência sem desembolsar nenhum centavo
desde janeiro de 2019. Com
isso, a incorporadora entrou
com uma ação revisional na
justiça comum e o contrato foi
rescindido por inadimplência
e a incorporadora pediu a
reintegração de posse.
Com o nome de CEI do

Vereador Sargento Navandir criou CEI para investigar construtora um mês após pedido de despejo. Relatório não apontou irregularidades

Casa do vereador no SPE Condomínio Parque Ipê e Aroeira
meio Ambiente, os vereadores
investigaram possíveis irregularidades ambientais nos
condomínios Parque Ipê e
Aroeira, no Jardim Guanabara.
Para isso, foram feitas oitivas
no córrego Pedreiras, que, dizem os parlamentares, recebeu esgoto provavelmente lançados pelo sistema de saneamento dos empreendimentos.
Sob relatoria do vereador
thialu Guiotti (Avante), as
oitivas duraram seis meses e
rendeu, no fim, um relatório
de seis páginas. Guiotti, que
também mora no Guanabara,
afirmou que o texto não condena o empreendimento. “No
texto não tem nenhuma irregularidade escrita. Até porque os crimes ambientais
preescreveram”, diz ele, sem
especificar quais.
No dia 25 de outubro, du-

rante 22 minutos, Guiotti leu
as seis páginas do texto produzido durante os seis meses
de trabalhos. “A ideia era investigar possível dano ambiental causado pelos condomínios Aroeira e Ipê. É sabido
que os condomínios estão situados na região Norte de
Goiânia, entre o córrego Pedreira e o Jardim Guanabara”,
começou o relator. Citou alguns aspectos geográficos da
região, como o fato de a localidade ser úmida por causa do
lençol freático, que se direciona ao córrego.
O relatório, ao menos o trecho lido, ressalta que não há
nenhuma preservação de área
ambiental nas proximidades
do empreendimento. “Assim,
reitera-se a importância da
instauração desta CEI para
apurar possíveis irregulari-

dades e danos ambientais”,
continua o relator, que propôs,
ao Executivo, cinco ações para
os possíveis danos causados
pela empreiteira: programa
de reflorestamento da APP;
recuperação e manejo de nascentes; proteção ambiental de
nascentes e afloramento da
água; fornecer à Agência municipal do meio Ambiente
(Amma) equipamento novos e
modernos; aprovação do Código Ambiental.
Em nota ao Hoje, os advogados da empresa relatam o
rito jurídico que terminou
com o pedido de reintegração
de posse e, ainda, se defenderam das denúncias da CEI. Os
advogados informaram que
a CEI presidida pelo vereador
Novandir “causou surpresa”.
Segundo a nota, a SPE Condomínio Parque Ipê e SPE Condomínio Parque Aroeira
“cumpriram com todas as exigências e obrigações legais de
todos os órgãos e autarquias
competentes para este fim,
nas esferas municipal, Estadual e federal, visando a aprovação, instalação, construção
e finalmente a obtenção do
Habite-se dos empreendimentos, os quais foram devidamente emitidos pela Prefeitura de Goiânia, validando
o cumprimento de todas as
exigências dos órgãos supracitados". Os advogados ainda
afirmam que a CEI não procurou a empresa para notifi-

cá-la, “nem tão pouco para a
apresentação de documentos
ou prestar esclarecimentos”.
O vereador Sargento Novandir negou que a CEI tenha
qualquer relação com a reintegração de posse da residência onde vive no condomínio
da incorporadora investigada. “A intenção nossa é provar
que o condomínio foi construído em lugar irregular.
Nada mais. Se tivesse alguma
pretensão neste sentido eu teria procurado a construtora. A
gente não trabalha de maneira desonesta”, defendeu-se.
“Eu não procurei a construtora e não irei procurar. Essa
CEI a gente propôs desde o início do ano, mas o trâmite é burocrático. Não tem nada a ver
uma situação com a outra.”
Sobre a dívida, o vereador
diz que não comentaria. “trata de um assunto pessoal meu
e eu não vou tratar. E outra coisa, se tentar emendar e falar
que tem a ver [CEI com o despejo da residência] vão ter que
provar ou vou processar, como
fiz com a tV Anhanguera. O
que teria problema é se eu
propusesse uma CEI e procurasse alguém para conversar.
Não tem negócio com a construtora. É tudo dentro da legalidade”, disse. “A minha situação com a construtora é
na justiça”. Sobre deixar o
imóvel, o vereador diz: “é a justiça que vai definir isso.” (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal
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Fora disso, pode ocorrer
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Vereadores divergem sobre
protagonismo de Caiado
Levantamento
mostrou que
número de
goianienses
totalmente
satisfeitos e
satisfeitos com a
gestão democrata
supera a
republicana
na Capital
Felipe Cardoso
Pesquisa divulgada pelo Instituto foxmappin, do Grupo O
Hoje, na última quinta-feira, 3,
mostrou que o governador Ronaldo Caiado (dEm) tem levado vantagem em relação à gestão do prefeito Rogério Cruz
(Republicanos) dentro da própria capital. Os resultados da
pesquisa, que demonstram o
favoritismo de Caiado ante ao
prefeito revela, inclusive, uma
reviravolta histórica, haja vista que Goiânia sempre se projetou como uma cidade de oposição aos governos estaduais.
Analisando os totalmente
satisfeitos e satisfeitos o indicador é 38,9% no caso do democrata e de 35,7% para o republicano. foram 29,7% de satisfeitos e 9,2% de totalmente satisfeitos no caso do governador,
enquanto, para o prefeito, os indicadores apontam para 29,7%
e 6%, respectivamente.
A pesquisa, no entanto, dividiu a opinião dos vereadores
no que diz respeito ao favoritismo na capital. Sandes Júnior (PP), que é líder do prefeito
na Câmara, saiu em defesa de
Cruz ao argumentar com base
na trajetória política de ambas
as personalidades.
“O governador foi cinco vezes deputado federal, candidato a governador em 1994, senador da República, ou seja, ele
é muito mais conhecido politicamente do que o prefeito.
Sem contar que o prefeito assumiu verdadeiramente as rédeas da prefeitura em Abril.
Vejo como um resultado normal para quem está começando uma administração diante
de alguém que já se encontra

Pesquisa do Instiuto FoxMappin mostrou que o governador superou a rejeição histórica de governos em Goiânia e superou a avaliação do prefeito
há três anos à frente da governadoria. Não é nenhum demérito para o prefeito que o governador seja melhor avaliado”, considerou o líder.
O vereador Sargento Novandir (Republicanos) avaliou
sob a mesma ótica. “É sinal
que a população está reconhecendo o trabalho do governador. Por outro lado, o
que temos é um prefeito que
está entrando no 11° mês de
gestão, que veio do legislativo,
foi lançado a vice-prefeito e
agora é o prefeito de Goiânia.
Vejo o resultado como natural
diante desse cenário. O que falta é ter mais conhecimento e
estar mais próximo do povo,
mas o prefeito tem buscado
isso diuturnamente”.
Pedro Azulão Jr (PSB), por
sua vez, disse não ter “condições” do prefeito ficar atrás
do governador 'dentro do próprio quintal'. “Hoje o que vejo
é que o prefeito dá de 5x1 no
governador aqui em Goiânia.
Sinceramente, não consigo dizer quais são as obras do governo em Goiânia, em contrapartida consigo dizer as várias obras da prefeitura. Sem
contar que só agora o governador vem dando uma pequena atenção à nossa capital”.
Já Santana Gomes (PRtB)
foi na contramão dos compa-

nheiros. “A verdade é que o
goianiense ainda não entendeu que tem prefeito, o goianiense votou no maguito. O
prefeito, por sua vez, ainda
não teve a oportunidade de
alavancar. É inaceitável que o
governador tenha aprovação
maior do que o prefeito dentro
da própria capital. Isso é inaceitável”, considerou o vereador. Na sequência, Gomes ainda chamou atenção para o fato
do prefeito não ser de Goiânia.
“Ele não tem vínculo com essa
cidade. A sociedade ainda não
o viu como prefeito. talvez a
justificativa seja a maneira
abrupta com que ele se tornou
o chefe do Executivo, foi um
acidente de percurso”.
Entre gregos e troianos, há
também aqueles que defendem que a disputa pela ‘aprovação popular’ entre governador e prefeito só reforça a
decadência do governador. “O
Caiado só ganha de quem é
desconhecido. Na capital, existe uma clareza muito grande.
Num momento como esse, estar melhor avaliado que o prefeito não é vantagem nenhuma, até porquê o prefeito está
iniciando seu período de administração. Só vejo, com
isso, que o Caiado precisa
melhorar muito. É uma briga
entre os que estão na rabei-

ra”, disse mauro Rubem (Pt).

Mais de 200 mil
goianienses não sabem
quem é o prefeito

O levantamento realizado
pela foxmappin mostrou também que 14,4% dos goianienses não sabem quem é o prefeito da capital. Em um universo de 1.555,626 habitantes, conforme estimado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no
ano de 2021, aproximadamente 220 mil goianienses
desconhecem Rogério Cruz.
Na interpretação dos vereadores, o número se justifica não apenas pela trajetória
como também pelo pouco tempo de gestão. “O prefeito foi vereador por 8 anos e é bem verdade que toda a população
não o conhece. mas isso vai ser
resolvido até junho do ano
que vem, haja vista que ele
está levando obras a todos os
bairros da capital e dando
continuidade a tudo que já
foi iniciado”, disse o vereador Cabo Sena (Patriota).
Já o colega de Parlamento,
Pedro Azulão Jr, chamou atenção para um problema crônico do eleitorado. “Nós nunca
demos valor à figura do vice.
Ninguém nunca votou em um
prefeito, governador ou pre-

sidente pensando em seu
vice. Infelizmente aconteceu
uma fatalidade, mas o Rogério está se esforçando muito
e fazendo sua parte para se
tornar conhecido”.
Por fim, Novandir rememorou: “Hoje, 15% não o conhece.
mas quando ele foi eleito e tomou posse, acredito que esse número superava a casa dos 60%.
Ou seja, o conhecimento dele
está crescendo diante do trabalho que tem sido realizado em
prol da nossa cidade”.

Pesquisa

A pesquisa divulgada pela
foxmappin contou com uma
amostragem de 501 entrevistados distribuídos proporcionalmente entre as sete regiões
do município — central, sul, sudoeste, norte, noroeste, leste e
oeste. A pesquisa foi estratificada em 163 bairros de Goiânia
que juntos representam mais
de 25% dos bairros que compõem as regiões.
todos os participantes possuem idade superior a 16
anos, sendo 56% do sexo feminino e 44%masculino. do
total, 70% possuem faixa etária entre 25 e 59 anos. 41,1%
contam com ensino médio
completo e 39,8% com superior completo ou incompleto.
(Especial para O Hoje)

LOA

Deputado defende mais recursos para UEG
Na sessão ordinária desta
quinta-feira (4), o deputado estadual Antônio Gomide cobrou
previsão de um orçamento digno à universidade Estadual de
Goiás (uEG) na proposta de
lei Orçamentária Anual (lOA)
para o exercício financeiro de
2022. A matéria está em discussão na casa.Gomide lembrou ainda que a receita prevista para o orçamento de
Goiás no ano de 2022 é de R$ 38
bilhões. Na proposta apresentada pelo Governo hoje (4), em
audiência pública na Alego, a
uEG ficaria com menos 0,7%
deste orçamento. Para Gomide,
a previsão orçamentária para
à uEG coloca em cheque a função social da universidade em
Goiás. “teremos um grande
apagão da uEG e da Educação
em nível superior, principalmente na Região Norte e Região Nordeste de Goiás. Justa-

Para Gomide, a previsão orçamentária para à UEG coloca em cheque a função social da universidade
mente nas áreas mais pobres
do estado”, declarou o deputado em discurso no plenário.O
deputado citou, pelo menos 13
municípios goianos que não
tiveram vestibular para cursos

em 2021. "Se a destinação desse recurso continuar o mesmo,
essas unidades de ensino não
abrirão vagas para os cursos
novamente que logo fecharão
as portas", afirmou.

mais cedo, durante a apresentação da lOA 2022 na Comissão de tributação, finanças
e Orçamento da Alego, Gomide
questionou o orçamento destinado à uEG para 2022 em Au-

diência Pública que deveria
discutir a lei Orçamentária
Anual (lOA) para o próximo
ano. Gomide também cobrou a
presença da Secretária de Economia e do Governor Ronaldo
Caiado na Audiênica Pública
para que a lOA pudesse ser
realmente debatida. "Entendo
que o governador deveria estar
aqui, mas ele não se dispõe a
fazer um debate sobre a importância desse orçamento.
Essa seria a oportunidade para
que a gente possa fazer um diálogo que esclareça o que está
disposta na lei", questionou
Gomide.Os gestores não estiveram presentes na Audiência
Pública para apresentação da
lOA na tarde desta quinta-feira (4), na Assembleia legislativa. A proposta foi apresentada pelo secretário adjunto da
Secretaria da Economia, Sérvulo Nogueira.
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duelo atrasado no Maracanã
Bruno Corsino/ACG

Em partida válida
pela 19ª rodada, o
Atlético Goianiense
visita o Flamengo
com muita disputa
em jogo, para
ambos os lados
Felipe André
Em um dia não tradicional,
a bola vai rolar pela primeira
divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, Atlético Goianiense e flamengo se enfrentam em partida atrasada, que
será válida pela 19ª rodada, às
21h30 (horário de Brasília), no
estádio maracanã, no Rio de
Janeiro. Com a possibilidade
de pular para a oitava colocação, o rubro-negro tenta
superar rapidamente após ser
derrotado pelo Sport, enquanto os cariocas chegam
após empatar contra o Athletico PR, nesta semana, e sofrer
diversos protestos da torcida
contra o trabalho do treinador Renato Gaúcho.
“A pressão dentro do futebol é normal. Nós vimos as
matérias e o que o flamengo
está sofrendo (protestos da
torcida), pois é um time grande e acostumado a estar no
topo e brigar por títulos, tanto que estão na final da libertadores. Nós sabemos que
o flamengo tem uma equipe
qualificada, jogadores a nível
de seleção, pois dentro do
campo eles esquecem a cobrança e fazem o melhor. Não
vejo um momento de pressão
deles ser benéfico para o Atlético-GO, pois quando isso
acontece, a tendência é que o
nível de concentração au-

Após cumprir suspensão, Willian Maranhão retorna a titularidade em um setor que deve ser reforçado diante do Flamengo
mente e os atletas aumentem
o patamar de atuação”, destacou Eduardo Souza, treinador do Atlético-GO.
Sem contar com Arnaldo e
Ronald, que estão suspensos,
além de ter à disposição o volante Willian maranhão, que
foi ausência na última rodada,
Eduardo Souza mexeu no ataque. O comandante sacou Zé
Roberto do time titular e posicionou a equipe com um
meio-campo formado por três
volantes, além de André luis
como falso nove, sendo municiado por João Paulo e Janderson pelas beiradas.
O Atlético Goianiense encerrou sua preparação na manhã de ontem, em uma atividade realizada no campo anexo do estádio Nilton Santos. O
treinador Eduardo Souza, que
havia preparado três variações táticas em Goiânia, ad-

Flamengo

Para o confronto no maracanã, o técnico Renato Gaúcho
terá os retornos de Rodrigo
Caio, desfalque nos últimos

dois jogos, e Bruno Henrique,
que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR. Por outro
lado, Kenedy, com entorse no
tornozelo, está fora, assim
como Arrascaeta, diego, filipe
luís e Pedro, que seguem no
departamento médico e não
têm prazo de retorno.

Além de Rodrigo Caio, o
flamengo pode contar com a
volta de david luiz. O reforço badalado que atuou em
apenas duas partidas e depois
esteve lesionado, treinou com
o grupo e deve estar à disposição de Renato Gaúcho. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
t
Flamengo

x

Atlético-GO

Data: 5 de novembro, de 2021; Horário: 21h30 (de Brasília); Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ; Árbitro: Rodolpho
Toski Marques (Fifa/PR); Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e
Rafael Trombeta (PR); VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)
Flamengo: Diego alves, isla,
gustavo Henrique (David Luiz),
Rodrigo Caio e Ramon; Willian
arão, andreas Pereira, everton
Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e gabigol
Técnico: Renato gaúcho

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson,
Éder e igor Cariús; Maranhão, Baralhas, Marlon Freitas e João Paulo; andré Luis
e Janderson
Técnico: eduardo Souza

GOIÁS

ATLÉTICO-GO

Ex-jogador e agora treinador,
Túlio Rocha aponta diferenças

e celebra título invicto
Revelado nas categorias de base do Goiás e finalista da Copa São Paulo de futebol Jr, túlio Rocha decidiu deixar as
quatro linhas e ficar na
beira do gramado. O exzagueiro se aposentou,
mesmo estando com apenas 28 anos, e foi contratado para ser o treinador
da categoria sub-13 do
Atlético Goianiense, para
ganhar sua primeira experiência na profissão e
começou com o pé direito, pois na tarde de ontem, no estádio Antônio
Accioly, conquistou o título do Campeonato Goiano Sub-13 de maneira invicta, ao bater o rival Vila
Nova na final.
“Sempre estive envolvido com o futebol, desde
pequeno e sempre foi o
que eu mais amei. quando
eu jogava, já tinha essa intenção de ser treinador.
me formei em educação física pensando estar no
meio desse esporte e então
apareceu a oportunidade
de surpresa. Já conhecia o
Wendel Batata, já tínhamos conversado, ele estava reforçando essa ideia e
acreditou em mim. Não é
fácil a transição, a gente
imagina mil coisas e encontra algo totalmente diferente. Estar do outro
lado, dentro de campo é diferente, tem outras funções e responsabilidades, e

mitiu ter utilizado duas pensando especialmente no confronto contra o flamengo.
Na temporada de 2020,
que só se encerrou no começo deste ano, o Atlético Goianiense teve um aproveitamento muito bom contra as
equipes cariocas na primeira
divisão. Entre os adversários,
o rubro-negro goiano encarou o flamengo e conseguiu
uma vitória e um empate
contra o time que era o atual
campeão e que se tornou bicampeão da Série A. Na história dos confrontos, são 11
vitórias do ‘mengão”, com 2
triunfos do ‘dragão’, além de
quatro empates.

daqui aumenta ainda mais
por ter que cuidar desses
garotos como seres humanos também. É muito gratificante, topei a ideia, decidi encarar e estou vendo
que é algo que eu não errei”, destacou túlio Rocha.
A última temporada
que túlio entrou em campo foi em 2020, quando
atuou em cinco partidas
pelo uRt no Campeonato
mineiro. O agora treinador se formou no curso de
educação física e recebeu
o convite para assumir a
categoria sub-13 do Atlético Goianiense, que era
dirigido por Wilker Bastos,
que agora fica a frente
apenas do sub-15.
“Agora eu só tenho a
agradecer. Primeiro a
oportunidade que o Wendel Batata me proporcionou, a toda a diretoria
pelo esforço que fizeram,
o Wilker (Bastos) pelo
primeiro trabalho que tinha feito, o primeiro de
captação, depois ele deu
início a esse projeto. A
transição foi muito bem
feita, eles me deram todo
o suporte, desde o começo e então conseguimos
trabalhar com mais tranquilidade. quando o trabalho é bem feito, já se
mostra com o que esses
meninos fizeram”, completou túlio Rocha. (Felipe André, especial
para O Hoje)

Fellipe Bastos desabafa
após a saída de treinador
O Goiás tem pela frente
cinco rodadas restantes visando o acesso e retorno à Série A. Após o empate diante da
Ponte Preta, o time agora viaja para enfrentar neste sábado (6), o Operário ferroviário,
neste sábado, às 18h30, no
estádio Germano Kruger.
titular nos últimos seis jogos pelo Goiás, o volante fellipe Bastos voltou a ser banco
diante da Ponte Preta entrando somente no segundo
tempo. O jogador que chegou
ao clube a pedido de marcelo
Cabo, sofreu duras críticas
após a saída do ex-treinador.
Após isso, vazou conversas
as quais colocavam o jogador como “protegido”, do antigo técnico esmeraldino.
“A gente sabe que no futebol sempre temos que estar
provando dentro de campo e a
qualidade que a gente tem por
mais que o meu currículo fale
por mim. dentro de campo e
minhas atitudes dentro de
campo, com jogo e preciso estar sempre provando para o
torcedor, para a diretoria e
para a comissão técnica que eu
tenho condição de jogar. lógico que o grupo sentiu a saída
do Cabo sim, mas precisamos
seguir. Eram seis jogos, agora
são cinco e não fizemos um
bom primeiro tempo contra a
Ponte Preta e sempre falo que
sou profissional e vou ajudar
da melhor forma, quero ajudar
também e vim aqui para um
grande clube, sabendo da importância e nos últimos jogos
que eu vinha jogando, eu vi-

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Volante falou
também que grupo
sentiu ao saber da
demissão de Marcelo
Cabo

nha crescendo de produtividade e sei o quanto que eu posso produzir e que sou capaz”,
desabafou e tratou de explicar
fellipe Bastos.
Agora o Goiás terá pela frente um confronto difícil e fora de
casa. Neste sábado (6), a equipe esmeraldina encara o Operário ferroviário, que briga
pela sua permanência na Série
B. O jogo acontece no estádio
Germando Kruger, às 18h30.
fellipe Bastos sabe da importância do confronto, mas deixa
para o treinador definir quem

começará como titular.
“A gente precisa da vitória
tanto quantos eles. A gente sabendo que o campo do Operário é um alçapão e é muito
difícil de jogar. tenho certeza
que o Gláuber já está planejando esse jogo e com certeza
ele vai escolher a melhor formação, conversando com todos e tenho certeza porque ele
conversou com antes do último jogo e que ele vai escolher
o melhor para o Goiás e temos
mais uma oportunidade de
fazer um grande jogo e resgatar esses dois jogos que foram importantes para a gente em uma sequência de vitórias também. Precisamos recuperar os pontos para conseguirmos essas vitórias e colocar novamente o Goiás na
Série A”, concluiu o volante
esmeraldino. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Pintou o sete

Afonso Cardoso

Com hat-trick de
Pedro Júnior, Vila
Nova faz 7 a 0 no
Aquidauanense e
se classifica para
semifinal da Copa
Verde
Breno Modesto
Sem dó e nem piedade. foi
assim que o Vila Nova eliminou o Aquidauanense da Copa
Verde. depois de vencer na ida
por 1 a 0, o tigre goleou a equipe sul-mato-grossense, ontem,
por 7 a 0. Pedro Júnior, três vezes, João Pedro, duas, Rafael
Silva e Breno fizeram os gols
do Colorado no confronto disputado no OBA.
Na próxima fase, o time comandado pelo técnico interino
Higo magalhães enfrentará o
Nova mutum, do mato Grosso.
As datas e horários do confronto ainda serão definidas.

Com três gols, Pedro
Júnior foi o destaque
do Tigre diante do
Aquidauanense

O jogo

mesmo sem fazer muito
esforço, o Vila Nova foi lletal
desde os primeiros instantes
do jogo. quem demorou a entrar no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, perdeu o primeiro gol. Isso porque, com
apenas 45 segundos, o placar
já estava aberto no OBA. depois de um cruzamento pela
direita, Rafael Silva dominou,
ajeitou e disparou o chute. A finalização morreu no cantinho do gol de Elias.
Em vantagem, o tigre seguiu pressionando o time sulmato-grossense. Aos dois mi-

nutos, foi a vez do travessão
aparecer pela primeira vez.
Bruno Collaço chegou à linha de fundo e cruzou para
Pedro Júnior, que cabeceou
forte e viu a bola explodir na
baliza dos visitantes. dois minutos depois, foi a vez do zagueiro Ricardo lima aparecer
para assustar Elias. Após escanteio cobrado por tiago
Real, o defensor subiu mais

alto que a defesa sul-matogrossense e testou firme. A
cabeçada passou por cima do
gol do Aquidauanense.
À frente do placar, o Colorado diminuiu sua intensidade
e passou a administrar o resultado. mas o segundo gol era
questão de tempo. Ele quase
veio aos 14, com Pedro Júnior.
O camisa 7 recebeu dentro da
área, limpou a marcação adversária e, quando ficou de
frente para Elias, tentou tirar
do goleiro e acabou pegando
muito embaixo da bola, fazendo com que ela subisse muito.
Porém, 10 minutos depois, ele
se redimiu. depois de um escanteio cobrado por Bruno Collaço, Pedro Júnior ganhou a disputa pelo alto e testou firme
para ampliar o resultado.
O travessão apareceu novamente aos 27 e aos 36. Pri-

meiro, em uma finalização de
tiago Real e, em seguida, do
próprio Pedro Júnior.
No segundo tempo, foi um
gol atrás do outro. Com sete mi-

nutos jogados, Pedro Júnior
foi às redes mais uma vez. O camisa 7 foi lançado por Éder
monteiro, invadiu a área, driblou o goleiro e tocou para o
fundo das redes. também seria
dele o quarto da partida. No
minuto seguinte, Pedro Júnior,
livre, aproveitou um cruzamento de Kallyl e, de cabeça,
mandou para dentro.
Na sequência, foi a vez de
duas pratas da casa participarem da goleada. Pouco tempo
após entrar na vaga de tiago
Real, Breno marcou seu primeiro gol com a camisa vilanovense. O tento do camisa 18
veio após uma bela assistência
de João lucas, que deixou Breno na boa para marcar. depois,
foi a vez de João Pedro, que
marcou duas vezes. O primeiro, aos 15, foi um golaço. de
fora da área, o meia arriscou e
viu a bola “beijar” o travessão
e quicar para dentro do gol. depois, aos 36, recebendo na área,
fintando Elias e aumentando a
goleada para 7 a 0. (Especial
para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
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Vila Nova 7x0 Aquidauanense
Data: 4 de novembro de 2021. Horário: 19h30. Local: estádio Onésio Brasileiro alvarenga, em goiânia (gO). Gols: Rafael Silva (1’/1T), Pedro Júnior 24’/1T, 7’/2T e 8’/2T), Breno
(12’/2T) e João Pedro (15’/2T e 36’/2T) - viL. Árbitro: andré Rodrigo Rocha (TO). Assistentes: Fernando gomes da Silva (TO)
e Samuel Smith nobrega Silva (TO)
Vila Nova: Fabrício; andré Krobel (Lucas Mazetti), Xandão, Ricardo Lima e Bruno Collaço; Kallyl (João Lucas), Éder Monteiro
e Tiago Real (Breno); nico Maná
(Cardoso), Pedro Júnior e Rafael
Silva (João Pedro).
Técnico: Higo Magalhães

Aquidauanense: elias; Matheus, João, ilgner e Breno; Poty,
Davi e Bruno Chávez (Maicon);
Kim (Thiago), Jonathan (Luan) e
alex (Pablo).
Técnico: Mauro Marino

APARECIDENSE

COPA DO BRASIL

Thiago Carvalho comenta relação com

Sorteio deﬁne Athletico-PR
como mandante de jogo
decisivo da Copa do Brasil

ex-companheiros, agora seus atletas
A Aparecidense vai a campo para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro da Série d já neste sábado
(6), quando enfrentam o Campinense, às 16 horas, no estádio
Amigão. O treinador thiago
Carvalho concedeu uma entrevista ao canal do youtube PB
Esportes na Área, de Campina
Grande, local do jogo deste final de semana.
Com pouco mais de um
ano na Aparecidense, o treinador já vem mostrando seu
profissionalismo e dedicação.
Na última temporada, levou a
Cidinha até às quartas de final
da Série d, batendo na trave
em relação ao acesso. Ao contrário dessa edição, em que
não só conquistou o acesso,
mas também pode alcançar o
feito de ser campeão nacional
pelo clube goiano.
“Às vezes a gente não tem
dimensão do que a gente
conquistou dentro do clube,
com as dificuldades que tivemos no começo. Estou vivendo com muita felicidade
tudo isso e na temporada
passada batemos na trave
em poder subir e foi bem
frustrante aquele ano. Conseguimos agora fazer o campeonato da mesma forma e
confirmar tudo isso, então, é
todo um trabalho que viemos
tendo, temos chegado também da mesma forma em
outros campeonatos, mas
ainda não conseguimos concretizar com títulos. Acredito que agora tem dado certo,
o clube merecia também”,
disse thiago Carvalho.
Antes de ser treinador,
thiago Carvalho foi zagueiro

Nicolle Mendes / Aparecidense

Treinador falou
sobre o pouco tempo
de carreira e ter
alcançado já um
acesso inédito pela
Cidinha

da própria Aparecidense.
Hoje com 33 anos, ele tem a
missão de treinar seus excompanheiros de equipe,
como o goleiro Pedro Henrique, o lateral Rafael Cruz, o
meia Elias e o atacante Alex
Henrique, todos mais velhos
que o técnico. Além desses o
goleiro Wéverton e o zaguei-

ro Wesley matos também são
mais velhos que o próprio
thiago e ele falou sobre.
“A respeito da idade, eles
foram meus companheiros,
mas eu sou um cara que gosto de respeitar e gosto de ser
respeitado. Então, meu começo aqui não tive nenhum problema com isso e tenho minha
ideia de jogo e tentei passar da
melhor maneira possível para
que todos entendessem e fui
muito bem aceito por isso e
desde começo eles respeitaram, deram o maior apoio e
meu relacionamento com eles,
além da amizade com vários,
é de muito respeito”, concluiu
o treinador da Aparecidense.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

As finais da Copa do Brasil, entre Athletico Paranaense e Atlético mineiro, já
têm datas e locais para acontecerem. Nesta quinta-feira
(4), a Confederação Brasileira de futebol (CBf) definiu, através de um sorteio,
realizado em sua sede, o
mando de campo das duas
partidas da competição nacional, que encerrarão oficialmente a temporada de
2021 do futebol brasileiro.
ficou definido que o furacão decidirá o confronto
de volta em seu estádio, a
Arena da Baixada, na cidade de Curitiba. O jogo de volta está marcado para o dia
15 de dezembro. A tendência é que ele ocorra às
21h30. Já o duelo de ida,
com mando do Galo, acontece no mineirão, em Belo
Horizonte, três dias antes.
Por terem chegado à final,
as duas equipes já embolsaram mais R$ 23 milhões em
premiações. quem for o campeão, além da taça da Copa do
Brasil, leva também mais R$
56 milhões, podendo receber, ao todo, R$ 71 milhões.

Por estarem disputando a libertadores e a SulAmericana, respectivamente, Atlético-mG e Athletico-PR entraram direto
na terceira fase da Copa do
Brasil. Para chegar à decisão, o time mineiro deixou
Remo, Bahia, fluminense
e fortaleza pelo caminho. Já
os paranaenses tiveram de
eliminar o Avaí, o AtléticoGO, o Santos e o flamengo.
Esta é a terceira vez que
cada um dos clubes chega à final do torneio. Cada um deles
conquistou o troféu em uma
oportunidade e foi vice em
outra. O furacão é quem foi
campeão há menos tempo.
Em 2019, derrotou o Internacional por 3 a 1 (no agregado). Seu vice-campeonato
aconteceu no ano de 2013,
quando perdeu para o flamengo. Já o Galo foi campeão
em 2014, desbancando o rival
Cruzeiro na decisão. Na soma
dos placares, vitória do Atlético-mG por 3 a 0. Seu segundo lugar veio dois anos depois, em 2016, para o Grêmio.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
Lucas Figueiredo/CBF

Athletico-PR e Atlético-MG decidirão a Copa
do Brasil nos dias 12 e 15 de dezembro
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O córrego da Marginal Botafogo teve seu leito desviado e canalizado por estruturas de engenharia e, todo ano, precisa de avaliação técnica para segurança na avenida

Canalização de cursos d´agua
traz prejuízos ambientais
Caminhos das águas sob a cidade é agonizante, dizem especialistas sobre males ao meio ambiente
Fotos: Jota Eurípedes

Alzenar Abreu
dados históricos, mas sem
mapeamento, mostram que
no início da construção da
Capital, a cidade contava com
80 nascentes e 85 cursos
d’água. desses, muitos já secaram e outros foram canalizados, ou seja, tiveram o
rumo desviado por estruturas de engenharia - que é o
caso da marginal Botafogo.
Obras que soterraram fontes,
sem a devida fiscalização,
podem trazer danos ao meio
ambiente e às pessoas como:
enchentes, desbarrancamentos de solo, afundamento, erosões e o desaparecimento das fontes de água.
A engenheira e urbanista
maria Ester de Souza, presidente da Associação para Recuperação e Conservação do
Ambiente de Goiás (ARCA)
diz que desde a fundação de
Goiânia, o caminho das águas
que cortavam a Capital foi
desrespeitado. “Nunca levaram em conta que para construir qualquer pavimentação
ou edificação em uma cidade
é preciso respeitar o recuo de
100 metros de uma nascente
da água”, diz.
levantamento realizado
pela doutora em Geografia,
Karla maria Silva de faria,
professora do Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa)
da universidade federal de
Goiás (ufG) mostra as consequências de não se planejar a
cidade com o aproveitamento
dos cursos d'água. Ela é pesquisadora de análises geoe-

Problemas no leito do Córrego Cascavel, que teve parte canalizado, também são frequentes
cológicas (ciência que estuda
os sistemas naturais e seus
impactos ambientais pelos seres humanos) em bacias hidrográficas e do Cerrado.
Karla explica que com a
construção de Goiânia, os canais de drenagem característicos de córregos temporários
encontrados pelo caminho, foram sendo canalizados em
manilhas e inseridos na galeria pluvial da cidade. Alguns
córregos que minavam água
sempre foram enterrados sob
o asfalto, como é o caso do Córrego dos Buritis, que nasce no
Clube dos Oficiais da Polícia
militar, no Setor Sul e retorna
à superfície ao lado da Assembleia legislativa do Estado
de Goiás. Os córregos Santa
Helena e Padre Souza sofreram o mesmo impacto.

Afundamento do solo

Com o crescimento urbano desordenado esse processo é comum. Ou seja, as construções em primeiro lugar e
os fluxos d´água podem ser
desviados via engenharia.
Esse procedimento é usual
em diversas cidades brasileiras que sofrem com enchentes devastadoras, soterramentos e erosões gigantescas. Aliado à impermeabilização do solo, o desmatamento das matas ciliares, a
erosão e assoreamento dos
rios, a mudança da dinâmica
hídrica sob a cidade, podem
provocar mudanças sérias
ao meio ambiente. O processo de afundamento de solos
(subsidência) já pode ser percebido em pontos de Goiânia;
bem como enchentes no pe-

ríodo das chuvas.
Esse fenômeno, apontado
por Karla e visualizado pela urbanista maria Ester, pode ser
definido como o movimento
lento de rebaixamento de terrenos devido às construções
em cima das fontes de água e
nascentes. A exemplo do entorno do lago das Rosas, Setor
Oeste, já com deformação do
solo e deslocamento vertical de
construções e; no setor Itatiaia. Com a urbanização gerou-se ali condições artificiais
de escoamento da água. As
chuvas se concentram no ponto mais baixo do bairro, na
Avenida Planície, com processo erosivo nas galerias pluviais próximas à rodovia.

Fiscalização

de acordo com Karla, o solo

da cidade está há 40 anos sem
receber água diretamente, pois
tudo foi impermeabilizado por
asfalto e concreto. Ela diz que
o correto é que o poder público monitore e fiscalize todos os
poços de infiltração, bem como
os impactos. A professora afirma que a universidade tenta
estudar o que está acontecendo sob Goiânia, mas que o poder público tem mais amplitude para monitorar se as leis
ambientais são aplicadas em
áreas privadas e qual é o resultado dessas ações.
“temos ótimos profissionais em nossas agências ambientais do Estado e da prefeitura. mas as pesquisas deles
não são levadas em conta. São
pessoas que merecem honra.
Porém, quem tem a caneta
na mão para decidir não respeita o trabalho deles para
edificar em equilíbrio com o
meio ambiente. Não considera. digo, essa displicência
ocorre desde a década de 70
até os dias de hoje”, pontua a
urbanista maria Ester.
Com o problema instalado,
maria Ester aponta algumas
soluções para minimizar os
prejuízos causados e não
acrescentar outros como usar
pisos drenantes, ao invés de
asfalto, criar bacias de drenagem, em pontos, que podem acumular água das chuvas e ‘se não houver um projeto de descanalização das
nascentes ou rios, todo ano
precisa ser revistada qualquer rachadura, infiltração,
ou indício de afundamento
com toda cautela’.

Todos os mananciais possuem alguma degradação
Goiânia possui 85 mananciais catalogados pela Agência
municipal de meio Ambiente
(AmmA). São apenas dois rios
no município: Rio meia Ponte
e o Rio dourados, este catalogado, recentemente como ribeirão. A cidade conta com
três ribeirões: João leite, Capivara e Anicuns. Sendo que
apenas o ribeirão Anicuns possui suas nascentes dentro do
município de Goiânia. tem 80
córregos, dentre os principais
destacam-se o Cascavel, Botafogo, macambira e Caveirinha.
todos esses 85 mananciais
possuem algum tipo de degradação, com variados ní-

veis de gravidade. dentre os
problemas pode-se destacar a
ausência de mata ciliar em diversos pontos, ocupação irregular dos fundos de vale,
poluição por resíduos sólidos
ou esgotos, assoreamento,
erosão, entre outros.
O crescimento desordenado
do município e a ausência de
planejamento e políticas específicas para a proteção dos mananciais tem levado à sua degradação completa. Citando o
caso do ribeirão Santo Antônio,
por exemplo, no ano de 2016
uma de suas principais nascentes, na Serra das Areias,
secou completamente no pe-

ríodo de estiagem, algo que
não acontecia. Sem contar algumas de suas nascentes que
se extinguiram para sempre
devido a criação de bairros
em suas áreas de recarga.
Segundo a AmmA, o entubamento ou a canalização de
córregos é normal em qualquer cidade. “A menos que o
município fosse criado como
Veneza – cidade turística na
Itália, onde as ruas são as
águas que a cercam”, disse à
Agência, por meio de nota.
Veneza, inclusive, foi uma cidade citada pela urbanista
maria Ester de Souza como
modelo. “E uma cidade edifi-

cada sob o mar, que sofre
com enchentes também, mas
não com tanta gravidade e
constância como o que vemos no Brasil”, salientou.
Na versão de maria Ester é
possível agregar a modernidade, com a construção de edificações em consenso com o meio
ambiente. “Não que Goiânia
precisasse ser uma Veneza. mas,
obras de grande impacto ao
meio ambiente poderiam ser revistas com avaliação das equipes do meio ambiente, porque
existem projeções técnicas para
isso. mas o que vale é o interesse
do poder público”, conclui.
Exemplos desses impactos

foram levantados pela urbanista, como é o caso dos empreendimentos imobiliários
ao redor do Parque flamboyant. Nesse bairro, o mais
grave é que as garagens dos
edifícios encontram o lençol
freático e a água invade a área
dos prédios. O que as pessoas
veem escorrendo nas ruas não
são águas de esvaziamento de
piscinas. São águas bombeadas
por motores para o parque
próximo. Em 2019, verificouse que órgãos ambientais desconheciam o nível dos lençóis
freáticos sob a cidade e a qualidade das águas.(Especial
para O Hoje)
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STJ intensifica rigor para
admissão de recursos especiais
Exames eram cobrados 20 vezes mais caros

Secretário de
Aparecida é
investigado por
irregularidades
no HMAP
Daniell Alves
O secretário da fazenda de Aparecida de Goiânia, André luis Rosa, está sendo investigado pela Polícia Civil
de Goiás (PC-GO) por suspeita de superfaturamento no
Hospital municipal de Aparecida de Goiânia (HmAP). A
ação faz parte da 2ª fase da Operação falso Positivo que
apura direcionamento da contratação de um laboratório pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH).
de acordo com a PC, a investigação apura também se
houve superfaturamento na prestação do serviço, emissão de notas fiscais de exames laboratoriais sem a efetiva prestação do serviço e de notas que podem ter sido
pagas, indevidamente, pela prefeitura. Além da participação de servidores públicos do município de Aparecida de Goiânia. Os policiais civis cumpriram três mandados de busca e apreensão em uma residência do secretário da fazenda de Aparecida de Goiânia, na Secretaria municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e
no Hospital municipal de Aparecida.
Na primeira fase da operação, em novembro do ano
passado, foram cumpridos dez mandados de busca e
apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia, durante a Operação falso Positivo. Por meio da investigação,
foram identificados indícios de superfaturamento e
desvio de verbas públicas, o que teria causado enorme
prejuízo à administração pública.
Conforme explicou o delegado Webert leonardo lopes,
titular da delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (dERCAP), as principais irregularidades a serem constatadas se referiam à contratação de uma empresa responsável pela realização de exames laboratoriais para o hospital. durante a apuração preliminar, os investigadores encontraram indícios de existência de uma associação criminosa, envolvendo sócios e
ex-sócios dos prestadores de serviço.
“uma OS [Organização Social] responsável pela parte
de execução de serviços prestados pelo Hospital municipal de Aparecida de Goiânia, contratou, por meio de um
chamamento público, uma pessoa jurídica, para realização dos exames laboratoriais”, destacou. Segundo o delegado, as denúncias recebidas deram conta de um possível
direcionamento na contratação da empresa.

20 vezes a mais

Entre as irregularidades encontradas, estava o superfaturamento, ou sobrepreço, nos valores cobrados pela empresa para a realização de exames. Alguns deles chegavam
a custar 20 vezes a mais que os valores verificados na tabela do Sistema Único de Saúde (SuS). “Esses exames que
eram pagos pela OS à empresa contratada eram bem maiores que os valores referentes ao que o SuS cobra. Nós temos exames 20 vezes mais caros que a OS pagou, quando
comparado a tabela do SuS. Então ,havia também uma espécie de sobrepreço”, ressaltou o delegado.

Medidas de controle

Em nota, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia esclarece
que sistematicamente promove medidas de controle das
despesas e segue corretamente as boas práticas de transparência e gestão pública. ‘Neste sentido, a prefeitura cede
todas as informações solicitadas pelos órgãos de controle
externo, tais como ministério Público, tribunal de Contas
dos municípios e o Poder Judiciário, além de disponibilizar no Portal da transparência’, diz a nota.
A gestão informa, ainda, que sobre o HmAP o município contratou empresa específica para realizar a auditoria em todo o contrato de gestão. Além disso, o município já publicou procedimento de chamamento para
seleção da Organização Social para administrar a unidade. ‘A Prefeitura de Aparecida promoveu em conjunto
com a sociedade aparecidense, por meio do Comitê de
Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, uma estratégia
de enfrentamento baseada na testagem em massa, ampliação de leitos, monitoramento e o modelo equilibrado de isolamento social intermitente por meio do escalonamento regional’, diz o comunicado.
Até a última atualização, a cidade já realizou
395.525 testes Rt-PCR. O número representa 52% de
todos os 756.317 exames padrão ouro realizados em
Goiás. (Especial para O Hoje)

O Senado federal aprovou a Proposta de
Emenda à Constituição 10/2017 – conhecida
como PEC da Relevância –, que cria um filtro
para a admissão dos recursos especiais que
serão julgados pelo Superior tribunal de
Justiça (StJ). foram 69 votos favoráveis no primeiro turno e 70 no segundo, sem votos contrários. A proposta original foi aprovada em
2012 pelo Pleno do StJ. Para o presidente do
tribunal, ministro Humberto martins, a PEC
corrige uma distorção do sistema ao permitir que a corte se concentre em sua missão
constitucional de uniformizar a interpretação
da legislação federal. O texto aprovado altera a redação do artigo 105 da Constituição para criar mais um requisito de admissibilidade do recurso especial: a exigência de
demonstração da relevância da questão jurídica discutida. de acordo com a proposta,
a admissão do recurso somente poderá ser re-

cusada pela manifestação de dois terços dos
integrantes do colegiado competente para o
julgamento. "O StJ somente julgará os recursos cujo tema tenha relevância jurídica capaz de justificar o pronunciamento da instância superior, evitando-se o julgamento de
questões que afetam apenas o interesse das
partes, sem maiores implicações na interpretação do direito federal", explicou Humberto martins. O ministro apontou que a corte vem recebendo cada vez mais recursos que
discutem questões jurídicas sem repercussão
para a sociedade e sem reflexos importantes
na uniformização da jurisprudência nacional.
Segundo ele, a PEC da Relevância se soma a
outros mecanismos legais – como o sistema
dos recursos repetitivos – no objetivo de reduzir o excesso de recursos, dar mais velocidade à prestação jurisdicional, fortalecer a
jurisprudência e ampliar a segurança jurídica.

Auxílio-reclusão
A 1ª turma do tRf1 concluiu que a família de um cidadão que foi preso e na
época estava desempregado
tem direito ao pagamento de
auxílio-reclusão pelo INSS. A
relatora do caso, a então juíza federal convocada maria maura martins moraes
tayer, informou em seu voto
que o auxílio-reclusão é um

benefício previdenciário
previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição federal e regulamentado pela
lei 8.213/1991. “É devido
aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, em regime
fechado ou semiaberto, nas
mesmas condições da pensão por morte”, disse.

Dignidade dos garis
A Sétima do tSt anulou
decisão que havia reconhecido a dispensa por justa causa aplicada a um gari.
Segundo o colegiado, a decisão deixou de se manifestar, entre outros pontos,
sobre a alegação do empregado de que a empresa
deixara de lhe prestar assistência contra a dependência química, conforme
obriga a convenção coletiva

de trabalho. Para o relator,
ministro Cláudio Brandão,
de fato, se absteve de analisar as questões atinentes
ao cumprimento da obrigação prevista na convenção coletiva de trabalho de
encaminhamento de seus
empregados dependentes
de substâncias psicoativas
para tratamento nos órgãos e entidades públicas
especializadas.

No auge da COP 26, Senado
acena com políticas ambientais
O Senado aprovou o projeto de lei que atualiza a Política Nacional sobre mudança do Clima (PNmC),
instituída pela lei 12.187,
de 2009, adaptando essa
política ao Acordo de Paris
e aos novos desafios relativos à mudança do clima.
Relatado pelo senador Ja-

ques Wagner (Pt-BA), esse
projeto (Pl 6.539/2019) segue para a Câmara dos deputados. O texto estabelece
que o Brasil irá neutralizar
100% das suas emissões de
gases de efeito estufa (GEE)
até o ano de 2050, no âmbito da Estratégia Nacional
de longo Prazo.

Ministro do STM
visita instalação
da Marinha do
Rio de Janeiro
O vice-presidente do Superior Tribunal Militar (STM),
ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, esteve no
Rio de Janeiro. Na oportunidade, o magistrado visitou
instalações da Marinha do
Brasil, onde foi recebido na
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha, no Museu da Marinha e, ainda, na ilha Fiscal.

RÁPIDAS

t

2 Informativo 713, STJ – É
imperiosa a redução proporciona da pena-base quando o
tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa,
afastar uma circunstância
judicial negativa do artigo
59 do CP reconhecida na sentença condenatória.
2 Sim, isso existe! - O presidente da Comissão Permanente de Segurança do tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (tJGO), desembargador luiz Cláudio Veiga Braga,
informa que já está disponível a escala de plantão do Gabinete militar.

Trio acusado de matar a jovem
Ariane Bárbara se torna réu
Os três jovens acusados de
assassinar Ariane Bárbara laureano, de 18 anos, se tornaram
réu por decisão do juiz Jesseir
Coelho de Alcântara ontem (4).
Raíssa Borges, Jeferson Rodrigues e Enzo Carneiro matos,
com o nome social de freya,
irão continuar presos. A defesa dos acusados ainda solicitou
Segredo de Justiça sobre a decisão da Justiça, mas o pedido
foi negado pelo juiz.
A jovem teria sido morta
em ‘ritual satânico’, conforme
apontou a conclusão da Polícia
Civil de Goiás (PC). O caso ocorreu em 24 de agosto. O Corpo
da jovem foi encontrado em
mata do Setor Jaó, em Goiânia
seis dias depois. O trio teria
executado um plano e a teriam
matado após uma emboscada.
A vítima havia desaparecido
no dia 24 de agosto e seu corpo foi encontrado no dia 30 de
agosto, em uma mata no Setor
Jaó, na Capital.

Segundo o delegado marcos Gomes informou à época,
a vítima foi vista em um veículo logo após mandar um
áudio para a família, dizendo
que algumas amigas tinham
lhe chamado para lanchar no
Setor Jaó. O carro foi identificado, e a apuração da dIH
mostra que ele seria o mesmo
veículo que teria deixado o
corpo já sem vida da jovem no
mesmo setor de Goiânia.
A partir da identificação
do carro, a polícia chegou a
um dos autores e representou
pela sua prisão temporária. A
PC fez, ainda, uma busca e
apreensão domiciliar, oportunidade em que este autor
confessou o crime. foram
apreendidos, além do carro,
que tinha resquícios de sangue da vítima, as roupas que
o homem usou no dia do homicídio e uma das facas.
Ainda de acordo com o delegado, Ariane foi morta por-

que Raíssa Borges desejava saber se era psicopata. Para isso,
ela teria que matar alguém
para avaliar a própria reação
após o assassinato. Eles criaram
uma lista de possíveis vítimas.
"Eles não escolheram a
Ariane por um motivo específico. Poderia ser ela ou outros
dois nomes que saíram numa
lista. Ela foi escolhida porque
era pequena e, caso reagisse no
momento do homicídio, eles
conseguiriam dominá-la", explicou o delegado.
A prisão dos três também foi
convertida em temporária para
preventiva, dando assim continuidade à prisão dos acusados.
uma adolescente de 16 anos
também está envolvida no crime, no entanto, possui a identidade resguardada por ser menor de idade. A investigação do
envolvimento da menor deve
correr na Vara da Infância, caso
seja denunciada. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Encher o tanque com gasolina em
Goiânia custa, em média, R$ 357
Abastecer com
gasolina ficou
R$ 113 mais caro,
desde janeiro deste
ano, na Capital
Maiara Dal Bosco
Encher o tanque com gasolina ou etanol tem pesado
no bolso do goianiense e não
é de hoje. Goiânia é a segunda
Capital com a gasolina mais
cara do Brasil, segundo dados
da Agência Nacional de Petróleo (ANP), ficando atrás somente de teresina. Para entender o impacto de tantos aumentos no orçamento do goianiense, a reportagem de O
Hoje fez as contas: abastecer
completamente o tanque com
gasolina ficou até R$ 113 mais
caro na Capital do que no começo do ano. Já para abastecer com etanol no mês de outubro, foi preciso desembolsar
R$ 83 a mais.
Para chegar aos resultados,
a reportagem usou como base
de cálculo um tanque com capacidade de 50 litros - abastecidos com gasolina comum e
etanol, e valores dos combustíveis divulgados pela ANP. tratando-se da gasolina comum, e
de seu preço médio encontrado em Goiânia, de R$ 4,899, em
janeiro, encher o tanque no começo do ano custava R$ 244,95.
Em outubro, com a gasolina comum encontrada em média a
R$ 7,159, abastecer com 50 litros custava R$ 357,95, ou seja,
46,13% a mais do que o preço
aplicado em janeiro.
Já para abastecer o tanque com etanol, no início do
ano, o goianiense pagava, em
média R$ 3,499 por litro. fazendo a conta, o tanque cheio
saía por R$ 174,95. Já em outubro, com o litro do etanol
custando em média R$ 5,178,
abastecer com 50 litros custou, para o consumidor, até
R$ 258,90, isto é, 48% a mais
do que no início do ano.

Na Capital, ontem
(04), a reportagem
encontrou valores
bem mais altos dos
que os registrados
no ﬁnal de outubro

ICMS

mesmo com o congelamento do valor do Imposto sobre
Circulação de mercadorias e
Serviços (ICmS) cobrado nas
vendas de combustíveis por
90 dias, o consumidor deve ficar atento na hora de abastecer
o carro. Na Capital, ontem (04),
a reportagem encontrou valores mais altos dos que os registrados no final de outubro:
a gasolina comum chegou a R$
7,27 e o etanol, a R$ 5,27. Com
estes valores, abastecer um

tanque de 50 litros custa, ao
consumidor, R$ 363,50 se o
combustível for gasolina e R$
263,50, se for etanol.
O Conselho Nacional de Política fazendária (Confaz) aprovou semana passada, por unanimidade, o congelamento do
valor do ICmS cobrado nas
vendas de combustíveis por
90 dias. Goiás, votou favoravelmente à proposta, o que
significa que, o ICmS em Goiás
será cobrado sobre o preço
fixo no litro da gasolina comum que é de R$ 6,55, do óleo
diesel, R$ 4,98, do gás de cozinha, R$ 8,04 o quilo (kg); etanol
hidratado, R$ 4,77. A medida
entra em vigor na segunda
(01) e vale até o dia 31 de janeiro de 2022. mesmo assim, o
consumidor deverá ficar atento, já que a medida não deve
gerar economia na hora de
abastecer o tanque.
O economista Aurélio troncoso, professor e coordenador
do Centro de Pesquisas do mestrado da uNIAlfA, explica por-

quê que a medida não vai alterar o valor final pago pelo
consumidor nas bombas. “Por
conta de a medida do congelamento ter sido feita agora,
tendo como preço base a gasolina a R$ 6,55, se subir 3%
deste valor, por exemplo, o
ICmS não será cobrado somente sobre esses 3%, mas
continuará sendo cobrado sobre o valor base, de R$ 6,55.
Isso não chegará a alterar o valor final, uma vez que o congelamento do ICmS está sendo
feito com o valor dos combustíveis em alta”, destaca.

Mudanças

A resolução que altera regras relativas à comercialização de combustíveis foi aprovada ontem (04) pela ANP.
Entre as principais alterações
estão que os preços dos combustíveis serão expressos com
duas casas decimais, ao invés
de três casas decimais, no painel de preços e nas bombas
medidoras com o objetivo de

facilitar o entendimento dos
consumidores e a alteração
na “tutela de fidelidade a
bandeira”. Esta última determina que o revendedor varejista informe, em cada bomba medidora, de forma destacada e de fácil visualização,
o CNPJ, a razão social ou o
nome fantasia do distribuidor
fornecedor do respectivo
combustível automotivo.
As medidas aprovadas submetidas à consulta pública vêm
sendo discutidas pela ANP desde 2018, com o início da greve
dos caminhoneiros. Na ocasião, a Agência adotou um conjunto de flexibilizações, excepcionais e temporárias, para
garantir o abastecimento. depois do fim da greve, e após a
publicação da lei 13.874/2020
(lei de liberdade Econômica),
a ANP passou a avaliar de maneira mais ampla possíveis alterações que pudessem aumentar a eficiência no mercado de combustíveis no Brasil.
(Especial para O Hoje)

RESERVATÓRIOS

Mesmo com chuvas, tarifas segues vermelhas
Com as chuvas dos últimos dias, têm aumentado os
níveis dos reservatórios das
hidrelétricas do Centro-Oeste.
Segundo dados do Operador
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), apresentados no Programa mensal de Operação
(PmO), as bacias hidrográficas
localizadas na região permanecem apresentando precipitação, com valores previstos
próximos à média semanal.
mesmo assim, o consumidor
deverá seguir pagando mais
caro na conta de energia.
de acordo com último relatório, o Nível de utilização
da Capacidade Instalada registrou o maior valor desde
novembro de 2014, ao subir
1,1 ponto percentual, passando de 80,2% para 81,3%. Segundo o ONS, o mês de novembro pode terminar com
volume de chuva ficando
106% da média histórica e,
com isso, o nível dos reservatórios deverá encerrar o mês
com 18,7% da capacidade.
Para a próxima semana
operativa as sinalizações meteorológicas indicam manutenção do comportamento ob-

A bandeira tarifária de “escassez hídrica” deverá permanecer, a princípio, até 30 de abril de 2022
servado na semana em curso
para todas as capitais. Em novembro, as taxas de crescimento previstas em relação
ao mesmo mês do ano anterior
para o subsistema tem como
previsto um decréscimo de
0,3% em relação a igual período do ano anterior.
de acordo com dados do
ONS, no Subsistema Sudeste e
Centro Oeste, a Energia Arma-

zenada (EAR) atual é de 18,54%,
conforme dados do último dia
02. Segundo o relatório, em
comparação com os valores estimados para a semana em
curso, prevê-se para a próxima
semana operativa recessão nas
afluências dos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste.

Conta de luz

No final de mês de agosto, o

Governo federal e a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) anunciaram uma nova
bandeira tarifária para as contas de luz dos brasileiros. A
bandeira tarifária “escassez
hídrica”, que deve permanecer,
a princípio, em vigor até 30 de
abril de 2022, representa uma
alta de 49,63% em relação à
bandeira vermelha, utilizada
nos meses anteriores.

O engenheiro eletricista Sérgio levin, coordenador da Câmara de Inspeção Predial do
Ibape explica que a bandeira
acrescenta ao consumidor o
valor de R$ 14,20 a cada
100KWh consumidos. Sendo
assim, se o consumidor tiver
uma fatura mensal de 80KWh
não é acrescentada a bandeira.
Já no exemplo de um consumidor com fatura mensal de
230KWh, o valor da nova bandeira será 230KWh x R$ 0,142,
ou seja R$ 32,66 (sem tributos)
a mais na fatura mensal devido a bandeira tarifária.
Para o especialista, uma
das saídas emergenciais seria
uma espécie de premiação
para consumidores residenciais, rurais, comerciais e industriais. Sobre isso, Sérgio
destaca que qualquer incentivo financeiro para reduzir o
consumo de energia elétrica
representa uma economia
para o consumidor. “Além disso, em um contexto mais amplo, representa um ganho de
tempo enquanto os níveis dos
reservatórios estão muito baixos”, finaliza Sérgio. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

12

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

MUNDO

Número de casos de covid-19
batem recorde na Europa
O debate chega no
momento em que
alguns países da
Ásia, com exceção
da China, reativam
seus setores
turísticos
As infecções pelo novo coronavírus estão atingindo níveis recordes em muitos países
da Europa, enquanto o inverno
se aproxima. A Organização
mundial da Saúde (OmS) pediu
atenção aos governos e descreveu a nova onda como
"preocupação grave".
Números de casos em disparada, especialmente no leste Europeu, fazem com que se
retome as discussões sobre a
adoção de restrições da circulação, antes do feriado de Natal, e como convencer mais
pessoas a se vacinarem.
"O ritmo atual da transmissão nos 53 países da Europa é
uma preocupação grave", disse o chefe regional da OmS,
Hans Kluge, acrescentando que
a disseminação foi ampliada
pela variante delta, que é mais
transmissível.
O vírus se espalha mais rápido nos meses de inverno,
quando as pessoas se reúnem
em ambientes fechados.
Kluge já havia alertado que,
se a Europa seguir a trajetória
atual, pode haver 500 mil mortes relacionadas à covid na região até fevereiro.
"Precisamos mudar nossas táticas antes de tudo, deixando de reagir a disparadas

OMS diz que
nova fase é
“preocupação
grave”

de covid-19 para evitar que
elas aconteçam."
A região somou quase 1,8
milhão de casos novos na semana passada, um aumento

de 6% na comparação com a
semana anterior. O número
de mortes subiu 12% no mesmo período.
A Alemanha, a maior economia da Europa, relatou
33.949 infecções novas, o maior
aumento diário desde o início
da pandemia no ano passado.
Os casos da Rússia e da ucrânia
estão em disparada.
O número diário de infecções pelo novo coronavírus
na Áustria atingiu um recorde estabelecido um ano atrás,
tornando um lockdown para
os não vacinados cada vez
mais provável.

A prevalência da covid19 na Inglaterra atingiu o nível mais elevado já registrado
em outubro, disse o Imperial
College de londres, liderado
por um número alto de casos
em crianças e uma disparada
no sudoeste.
A Eslováquia relatou 6.713
casos novos, também um recorde, e os novos casos diários
na Hungria mais do que dobraram em relação à semana
passada, chegando a 6.268.
A Polônia, maior economia do leste Europeu, relatou
15.515 casos novos nesta
quinta-feira, a cifra mais alta

desde abril. Croácia e Eslovênia relataram infecções
diárias recordes.
A China está em estado de
alerta em seus portos internacionais para diminuir o risco de entrada de casos do exterior, e intensifica restrições
dentro do país, em meio a um
surto crescente a menos de
100 dias da Olimpíada de Inverno de Pequim.
As autoridades também endurecem as restrições na capital, antes de uma grande reunião dos principais membros
do Partido Comunista na semana que vem. (ABr)

Reino Unido aprova pílula antiviral para tratamento
O órgão regulador de medicamentos britânico anunciou nesta quinta-feira (4) que
aprovou uma pílula antiviral
contra a covid-19, desenvolvida conjuntamente pela farmacêutica mSd e pela Ridgeback Biotherapeutics. O Reino
unido torna-se o primeiro
país a liberar um tratamento
que tem o potencial de mudar
o curso da pandemia.

A Agência Reguladora de
medicamentos e Produtos de
Saúde (mHRA) recomendou
que o produto, chamado molnupiravir, seja usado o mais
rapidamente possível após
um diagnóstico positivo de
covid-19 e cinco dias após o
início dos sintomas.
Este é o primeiro tratamento antiviral por via oral
contra a doença a ser apro-

vado, e o aval britânico acontece antes de uma potencial
luz verde de órgãos reguladores dnos Estados unidos.
Conselheiros da agência norte-americana se reunirão neste mês para discutir se o molnupiravir deve ser aprovado.
O medicamento, que receberá o nome comercial de lagevrio no Reino unido, tem
sido observado de perto. dados

mostraram, no mês passado,
que ele reduz à metade as
chances de morrer ou ser hospitalizado por causa do novo
coronavírus, para aqueles com
risco maior de desenvolver
formas graves da covid-19
quando recebem o medicamento no início. O governo
britânico disse que o Serviço
Nacional de Saúde (NHS) do
país irá confirmar, no devido

tempo, como o medicamento
será aplicado em pacientes.
No mês passado, o Reino
unido fechou acordo com a
mSd para garantir 480 mil
tratamentos com o molnupiravir. Em comunicado separado, a mSd afirmou que espera produzir 10 milhões de
unidades até o final deste
ano, com 20 milhões a serem
produzidos em 2022. (ABr)

COP26

Mais de 40 países aderem a aliança para eliminação do carvão
São mais de quatro dezenas os países que se juntam à
maior aliança internacional
com o objetivo de eliminar
progressivamente o carvão
das políticas energéticas. um
deles é a ucrânia, detentora
do terceiro maior parque industrial dependente desse recurso energético, depois da
Alemanha e da Polônia. A
China, os Estados unidos e a
Austrália ficam, por enquanto, fora do compromisso
anunciado na última noite.
Além dos mais de 40 países
que se comprometeram, na
Cúpula do Clima (COP26), em
Glasgow, na Escócia, com a eliminação do carvão, 11 instituições financeiras farão parte
da aliança. Os números foram
divulgados nas últimas horas
pelo governo do Reino unido.
Ainda assim, alguns dos
países mais dependentes do
carvão como fonte energética,
entre eles a China, Austrália e

sentadas no carvão.
Chegaram ainda a acordo
para recuar progressivamente na utilização desse recurso
na década, com início em
2030 para as maiores economias mundiais, e a partir de
2040, para os países menos
desenvolvidos.

“Fim do carvão à vista”

Onze instituições financeiras também farão parte do acordo
os Estados unidos, não se
comprometeram com essa
aliança. O governo ucraniano
compromete-se a limitar a
produção de carvão até 2035.
Outros países, como o Chile,
Singapura, Azerbaijão, Eslovênia e Estônia pretendem

chegar ao mesmo objetivo
dentro de 15 anos.
Os signatários da aliança
internacional comprometeram-se, concretamente, a
barrar todos os investimentos – internos ou externos em políticas energéticas as-

O secretário de Estado britânico para a Energia e Negócios, Kwasi Kwarteng, chegou a afirmar que o fim do
carvão está à vista. “O mundo
avança na direção certa,
pronto para selar o destino do
carvão e abraçar os benefícios
ambientais e econômicos de
construir um futuro alimentado a energia limpa”, destacou o secretário, citado na
edição online da BBC.
todavia, o secretário de
Estado, o trabalhista Ed miliband, citou o que considera
serem as brechas abertas por

países como a China, entre os
maiores emissores de poluentes do planeta.
miliband disse também
que o governo britânico, anfitrião da COP26, deixou que
“outros se safassem”.

“Muito aquém”

Juan Pablo Osornio, à
frente da delegação da organização ambientalista Greepeace na COP26, advertiu
que o texto do compromisso
“continua muito aquém da
ambição que é necessária
quanto aos combustíveis fósseis nesta década crítica”.
“As letras pequenas [do
acordo de aliança] parecem
dar aos países uma enorme
margem de manobra para escolher o seu próprio calendário, apesar do cabeçalho
luminoso”, acrescentou.
Globalmente, em 2019, o
carvão gerou cerca de 37% da
energia elétrica. (ABr)
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PATRiMôNio da sociedade
dia Nacional da língua Portuguesa e da Cultura e Ciência: um legado de Rui Barbosa
Elysia Cardoso
Nesta sexta-feira (5), é comemorado o dia Nacional da língua Portuguesa. A data, instituída no Brasil pela lei nº 11.310 em 2006, foi
escolhida em homenagem ao aniversário do escritor Ruy Barbosa,
um dos defensores da língua portuguesa no Brasil. O idioma expressa
a identidade e cultura de um povo.
durante o período de colonização, o idioma português chegou ao
Brasil e se misturou com as palavras dos dialetos indígenas e africanos. Sendo assim, a língua portuguesa é falada de diversas formas
em diferentes regiões do País. O português é o idioma oficial em oito
países, como Brasil, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, moçambique,
São tomé e Príncipe, Cabo Verde e timor leste.
A data, que também soleniza o dia Nacional da Cultura e Ciência, foi criada em homenagem ao aniversário de Rui Barbosa, que
foi jornalista, escritor, advogado, jurista, político e um dos fundadores da Academia Brasileira de letras. Sua contribuição para a história do país, com a valorização da língua portuguesa, das expressões culturais e do desenvolvimento científico, é imensurável, tanto é que foi criada a fundação Casa de Rui Barbosa (fCRB), uma instituição pública ligada à Secretaria Especial de Cultura do ministério do turismo, que tem por finalidade: 'O desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino'.

Celebração

Para celebrar a importância da língua Portuguesa, que até 2050
deve ter mais de 500 milhões de falantes no mundo, e reforçar a importância da inovação para essa área de conhecimento, o Educacional – Ecossistema de tecnologia e Inovação promoverá no dia Nacional
da língua Portuguesa, 5/11, às 17h, um grande encontro que coloca
a educação no centro do debate, desta vez com foco no idioma.
O evento “Escolas do Agora: língua Portuguesa como identidade,
autonomia e comunicação” será transmitido direto do museu da língua Portuguesa e contará com a participação do professor Pasquale Cipro Neto, da doutora e mestre em linguística Aplicada, fernanda Coelho liberali, e da mestre em didática, teorias de Ensino e Práticas Escolares, Patrícia diaz. Os interessados em acompanhar o encontro remotamente já podem se inscrever gratuitamente no site do evento
O encontro terá como host o comunicador André Vasco e debaterá a importância da língua Portuguesa como ferramenta para a escola oferecer uma educação que permita ao aluno compreender, propagar, conectar ideias e ser protagonista de sua história. O evento, primeiro a ser realizado no museu da língua Portuguesa após o período fechado por causa de um incêndio, ainda destacará o valor da língua e os desafios no seu processo de ensino-aprendizagem.
Para expandir o conhecimento gerado e discutido no evento, cada
gestor que se inscrever gratuitamente para acompanhar o “Escolas
do Agora” receberá um diagnóstico exclusivo para a sua instituição
de ensino, e os educadores terão acesso a um e-book exclusivo do evento. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
'Escolas do Agora' - Museu da Língua Portuguesa
Quando: sexta-feira (5), das 17h às 19h
Onde: (www.museudalinguaportuguesa.org.br/)
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Intercâmbio
cultural
Festival de cinema francês
anuncia mais três novidades
em sua programação
Lanna Oliveira
O intercâmbio cultural
tem reforçado a importância de estarmos sempre
atentos a diversas experiências artísticas. No Brasil,
alguns eventos potencializam essa descoberta e interação com a arte que permeia o mundo. um deles, de
grande expressividade, é o
festival Varilux de Cinema
francês, maior evento dedicado à cinematografia
francesa fora da frança. O
evento exibirá, do dia 25
de novembro à 8 de dezembro, 17 filmes recentes,
dois clássicos e tem uma
mostra em homenagem ao
ator Jean-Paul Belmondo,
falecido em setembro.
dentre a programação,
os clássicos exibidos são
‘O magnífico’, de 1973, sob
a direção de Philippe de
Broca, com Jean-Paul Belmondo no papel principal,
e ‘As Coisas da Vida’, de
1970, dirigido por Claude
Sautet. Já a mostra dedicada a obra de Belmondo exibe quatro filmes: ‘O demônio das Onze Horas’ (1965),
de Jean-luc Godard, ‘O Homem do Rio’ (1964), de Philippe de Broca, ‘técnica de
um delator’ (1963), de JeanPierre melville e ‘léon morin, o padre’ (1961), de
Jean-Pierre melville.
mas além destes e dos
17 longas-metragens, os
organizadores anunciam
mais três produções inéditas. Para deixar os
amantes da gastronomia
com água na boca, a mostra apresenta ‘delicioso:
da Cozinha para o mundo’,
uma comédia estrelada

por Grégory Gadebois e
Isabelle Carré, sob a direção de Eric Besnard. O filme conta um pouco dos
primórdios da culinária
francesa, bem como a criação do primeiro restaurante do País, antes mesmo da revolução francesa
acontecer.
Já o longa-metragem
‘Ilusões Perdidas’ traz no
elenco principal os atores
Benjamim Voisin, Cécile de
france e Vincent lacoste.
Inspirado no romance homônimo de Honoré de Balzac e dirigido por Xavier
Giannoli, o filme é ambientado no século XIX em
que lucien, um jovem poeta desconhecido ávido por
abrir caminho na vida, deixa sua cidade natal para
tentar a sorte em Paris. A
produção foi indicada ao
leão de Ouro, além de outras duas categorias no festival de Veneza.
Protagonizado por Rabah Naït Oufella, o drama
‘@Arthur Rambo – Ódio
nas Redes’ é dirigido por
laurent Cantet, realizador
conhecido por usar suas
obras para debater temas
atuais da sociedade. Com a
produção, Cantet discute o
uso das redes sociais e os
julgamentos no mundo digital. Integrante da seleção oficial das edições 2021
do festival Internacional
de Cinema de toronto Iff
2021 e do San Sebastian, o
filme conta ainda com Sofian Khammes, Antoine
Reinartz no elenco principal e será distribuído no
Brasil pela Vitrine filmes.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Jean-Paul Belmondo, falecido em setembro,
é o homenageado de festival

LIVRARIA
t

Às margens do horror:
ato, ruptura e futuro
‘Ato analítico e afirmação da vida’ reúne ensaios de
renomados psicanalistas sobre como o ato analítico aponta
para a ruptura com o passado e o desejo pelo futuro

No seminário dedicado ao
ato analítico, lacan compara
este à travessia que César fez
do Rubicão, rio que percorre
apenas 29 km e que nenhum
exército deveria cruzar para
entrar em Roma. Com alto valor simbólico e baixo valor
concreto, o Rubicão fazia todos recuarem. Cruzá-lo implicava libertar-se de seus
significados anteriores e elaborar novos. Essa é proposta
da obra ‘Ato analítico e afirmação da vida’, organizada
pelo fórum do Campo lacaniano de fortaleza e publicada pela Aller Editora.
Pandemia, morte, destruição ambiental, necropolítica e violência são fatores
de uma angústia coletiva
que, para muitos, parece
inescapável. mas não o é,
afirmam os autores do livro. Embora o ato analítico
instaure um antes e um
depois para o paciente, as vias
para esse fim são
tortuosas e imprevisíveis, bordejam as
margens do horror
que levam à harmonia.
Assim, a afirmação da
vida está conectada ao ato,
pois seu vetor aponta sempre para o futuro, algo que o
mundo contemporâneo vê
escassear. É necessário elaborar uma resposta à angústia, fazer-lhe frente, romper
com seus preceitos. E, por
isso, o ato une ética e subversão, elementos que podem
ser excludentes no discurso
comum, mas que, para a psicanálise, se complementam.
Com textos de psicanalistas como Bernard Nominé,
lia Silveira, Zilda machado e

Sandra Berta, “Ato analítico e
afirmação da vida” repousa
sobre um paradoxo diante
do qual o analista não retrocede: avançar no desejo, apesar do medo e da angústia.

Autores

Andréa Brunetto, Bernard
Nominé, lia Carneiro Silveira, Zilda machado, Julieta de
Battista, Ercilia maria Soares
Souza, Elynes Barros lima,
Andrea Helena Pereira Rodrigues, Osvaldo Costa martins, Sandra Berta, thalita
Castello Branco fontenele,
francisco Paiva filho, Raissa
dantas, Isloany machado,
lincoln Shaycoln teixeira
Santos e dêdê, Ana Paula fagundes Bezerra, luis Achilles
Rodrigues furtado, Renata Santiago

A psicanalista
Andréa Brunetto
integra o time de
proﬁssionais que
apresenta análises
na obra ‘Ato
analítico e
aﬁrmação da vida’

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO De nOveLaS
t
malhação - sonhos
Lobão prende Karina e diz
que vai brigar com Pedro. Delma termina seu namoro com
nando. Sol discute com Pedro.
Karina encontra o celular de
Lobão, mas não consegue
desbloquear o aparelho. Lobão obriga Pedro a entrar em
seu carro. Mari vê Jeff cuidar
de Joaquim. gael exige que
Bianca lhe consiga um novo
disfarce. Karina manda Pedro
ir embora da casa de Lobão.
Lincoln alerta Marcelo.

nos Tempos do imperador
Dolores se revolta contra Pilar. Tonico expulsa Pilar e Luísa de sua casa. Pedro comenta com gastão e augusto sobre as ameaças de Solano Lopez. isabel e Leopoldina afirmam que sentirão falta uma
da outra após seus casamentos. Tonico beija Zayla à força,
e a moça afirma que ama Samuel. Luísa confessa seu amor
por Pedro a Dumas. Lupita
ameaça contar a verdade sobre os imóveis de vitória.

Coração indomável
Maricruz chega à casa de
Clementina e afonso abre a
porta. Clementina os apresenta. Otávio chega a capital
em busca de Maricruz. Simone recebe um telegrama com
o endereço de Maricruz. Joaninha diz a Maricruz que acredita que Otávio não recebeu o
telegrama com seu endereço.
Otávio e afonso se encontram
casualmente em uma cafeteria e se cumprimentam como
velhos amigos.

Gênesis
após três anos, José se diverte com suas crianças. Tamar desperta interesse em
Judá. Judá determina que Tamar
seja castigada. Potifar leva um
fora ao propor algo a Kéfera.
adurrá revê neferíades. Judá
está pronto para fazer algo que
custará uma vida. José fala que
algo preocupante está a começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos. José ouve um
pedido da mulher. Os irmãos
dele desembarcam no egito.

império
Zé Pedro ameaça matar
Cristina. Josué aponta arma
para José alfredo. Josué entrega arma para Zé alfredo. Zé
mata Maurílio. Silviano morre
ao levar tiro de Josué. Pedro
mata Zé alfredo. Lucas vai ao
monte e acha preciosidade de
Zé. Família Medeiros posa para
tradicional foto da família. Maurílio se prepara para surpreender José alfredo. Maria Marta
decide visitar Silviano. Maria
Clara acerta com Cláudio.
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AGENDA CULTURaL
t

Espetáculo
O espetáculo ‘Cartas Libanesas – a imigração na
Formação do Brasil’ ganha

Nesta sexta-feira (5), o Lowbrow Lab Arte & Boteco é comandado
pelos cantores e Manso e Danny Queiroz
nova temporada online de
hoje (5) ao dia 21 de novembro. idealizada e estrelada
por eduardo Mossri, a peça
conta a história de Miguel,
um jovem libanês que vem
para o Brasil com o intuito de
prosperar e voltar à sua terra,
onde deixou a esposa grávida. ao mesmo tempo em
que se encanta com o País,
ele precisa enfrentar o preconceito, as dificuldades com
a língua e a saudade da família. as apresentações ocorrem de sexta a domingo, com
distribuição gratuita de ingressos pela plataforma Sympla. Quando: até 21 de novembro. Onde: cartaslibanesas.com.br.

Exposição
a escola de artes visuais
(eav), sediada no Centro Cultural Octo Marques, unidades
da Secretaria de estado de
Cultura (Secult), inaugura nesta sexta-feira (5), às 10h, a exposição ‘Tubo de ensaio 2’, resultado do trabalho desenvolvido pelo professor e artista Luiz Mauro com nove artistas jovens inseridos no projeto Residência artística ateliê Livre. Ocupando a galeria
Frei Confaloni, na sobreloja
do edifício Parthenon Center,
a exposição é composta por
desenhos, pinturas, fotografias, vídeos, performances,
instalações e obras que combinam diferentes linguagens

e operações, produzidas pelos artistas: mbar, adriano
Braga, Marú, Bianca Rezende,
gabriela Chaves, Matheus
Martins, Tatiana Susano, Daniela Marques e Walter Pimentel. Quando: Sexta-feira
(5). Onde: Rua 4, nº 215, Setor
Centro – goiânia. Horário:
10h.
Festival
O maior Festival de hambúrgueres do mundo chegou para movimentar a capital goiana. até o dia 30 de
novembro, ocorre o evento
em goiânia, com o objetivo
principal de retomar o mercado, valorizar a cultura do
hambúrguer, fomentar negócios e criar novas experiências para os consumidores. Com 16 edições já realizadas, esta é a primeira no
estado de goiás, e conta
com 47 hamburguerias cadastradas, que criaram receitas inéditas e inspiradoras
para o Festival. esse ano o
Burger Fest é realizado nos
formatos presencial, delivery e take out. Quando: até 30
de novembro. informações:
@burgerfestoficial e burgerfest.com.br

Começa hoje o 7º Encontro de
Poetas da Língua Portuguesa
Celebrar a vida e unir os povos que falam o mesmo idioma
é a proposta do 7º Encontro de
Poetas da língua Portuguesa
(EPlP), que começou ontem (4)
de forma online, com transmissão aberta e gratuita na
página do evento no facebook (facebook.com/IIENCONtROdEPOEtASdAlINGuAPORtuGuESA). As conferências prosseguem até o
domingo (7) e o encerramento será presencial, no dia 13,
em lisboa, com o lançamento da antologia ‘Os Poetas, a
Poesia e os Continentes’.
A organizadora do encontro, mariza Sorriso, ressaltou
que o objetivo é promover a
inclusão e o conhecimento
de poesia e cultura de países
de língua portuguesa. “Os encontros sempre apresentam
poetas das mais variadas idades e níveis de vivência poética, renomados e premiados
doutores e PHds em letras, ao
lado de poetas neófitos”.
A publicação comemorativa ao evento conta com 270

Pixabay

Li martins, do Rouge, revela que teve depressão
por conta de haters: 'Lidávamos com o ódio pessoalmente'
Li Martins, que ficou famosa como integrante da
girlband Rouge e participou
da última edição do 'Power
Couple', fez fortes declarações sobre depressão e pres-
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia de focar em parcerias, seja
no trabalho, seja no amor. Quanto mais conseguir manter a sua capacidade de ser compreensivo e
motivador, mais seu dia avançará.
Pode ser um dia de passeios ou estudos produtivos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje o dia traz a necessidade
de tomada de decisão. Sua energia estará grande, assim como
sua coragem para avançar. Pode
ser um dia cheio de energia e
movimentos. Tome cuidado com
a agressividade, porque você
pode se tornar autoritário.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pode trazer várias
sensações. Tome cuidado com os
pensamentos negativos ou obsessivos. Sua paz pode vir da contemplação e do bom uso da sua
criatividade. O positivo para hoje
é que você pode fazer bons negócios ou ter uma grande alegria.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia pode trazer alívios.
Sua saúde pode ser restabelecida,
assim como alguma dívida pode
ser negociada ou terminada. Cuidado com apegos que podem
criar sofrimentos. É ideal que você
não crie expectativas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje o dia pede evolução de
dentro para fora. É importante
buscar ouvir a sua intuição, que
pode estar grande. Tome cuidado
com o desinteresse por tudo e
mantenha a sua estabilidade mental e emocional, isso pode ser desafiador. estabilidade não é estagnação, lembre-se disso.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Tome cuidado com desordens
materiais, porque hoje o dia pode
trazer surpresas e até uma necessidade de reavaliar suas finanças. Suas ideias podem ser
criativas, mas vale a pena avaliálas com cuidado antes de colocálas em prática. enfrente os desafios deste dia com firmeza.
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Hoje (5), às 17h, é realizado o encontro virtual ‘José M. M. Pedro e poetas amigos’
poemas de 123 poetas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, moçambique e Portugal. A obra homenageia o
brasileiro Solano trindade,
o cabo-verdiano Oswaldo
Osório, e o português-angolano José manuel martins Pedro, cofundador do EPlP, que
faleceu em agosto deste ano,
vítima do Covid-19.

Programação

Hoje (5), às 17h, é realizado
o encontro virtual ‘José m. m.

Pedro e poetas amigos’. No
sábado (6), às 15h, é a vez da
homenagem ao poeta Oswaldo Osório, com apresentação
musical da cabo-verdiana Neila furtado e coautores, seguido de apresentação de poetas
representantes da Comunidade dos Países de língua Portuguesa (CPlP). No domingo
(7), a partir das 15h, tem início
a live ‘Ovídio, o poeta matuto
e poetas coautores’.
O encontro foi criado em
2013 e desde 2014 é reali-

zado anualmente em Brasil,
em Portugal e em uma capital africana, já tendo sido
organizado em cidades
como Rio de Janeiro, Recife,
Olinda, Belém, São Paulo,
lisboa (Portugal), maputo
(moçambique) e luanda
(Angola). A 6ª edição do encontro ocorreu em 2019, na
Guiné-Bissau e, em 2022, o
EPlP será realizado na cidade de Praia, em Cabo Verde, e vai homenagear o poeta Oswaldo Osório.

CELEBRIDADES
mãe de Gabriel medina faturou milhões em briga
com o filho, diz site
a briga entre gabriel Medina e a mãe, Simone, rendeu
à matriarca uma boa fortuna.
De acordo com o colunista
Leo Dias, do "Metrópoles",
os dois assinaram um acordo
milionário para que ela saísse da empresa que abriu com
o filho em 2014, após a briga
familiar. Os dois encerraram
a sociedade após as brigas familiares devido ao relacionamento do surfista com Yasmin Brunet. Simone tinha
cerca de 25% da empresa de
Medina. (nathalia Duarte, Purepeople)
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HORÓSCOPO
t
Micael Rodrigues

música
nesta sexta-feira (5), a programação musical do Lowbrow Lab arte & Boteco é
comandada pelos cantores
e compositores Manso e Danny Queiroz. eles sobem ao
palco do boteco de quintal a
partir das 21 horas, com um
repertório de rock, pop, folk e
MPB. Manso se apresenta
com banda formada por Claudio Luz (teclas), Wendell Will
(bateria) e Cleiber guimarães
(contrabaixo), enquanto Danny Queiroz fará um show no
formato voz e violão, acompanhado por Jv, na cajonteria.
O público pode conferir hits
consagrados de artistas do
Brasil e do mundo, tais como
John Mayer, Tiago iorc, Coldplay, Bruna Mendez, Drake,
Beyoncé, amy Winehouse,
adele, natiruts, Skank e Djavan, além de algumas de
suas composições autorais.
Quando: Sexta-feira (5). Onde:
Rua 115, nº 1684, Setor Sul –
goiânia. Horário: 21h.

n

são estética em entrevista ao
programa 'Sensacional', que
vai ao ar na RedeTv nesta
quinta-feira (4). a atriz e cantora revelou que as pressões
do grande sucesso alcançado
na primeira fase do grupo,
entre 2002 e 2005, a fizeram
desenvolver depressão. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Lima Duarte aparece com
o olho roxo após levar tombo em casa
nesta última quinta-feira
(4), Lima Duarte compartilhou em sua conta no instagram um vídeo em que aparece com os olhos roxos e ferimentos na testa e na boca.O
ator contou que levou um
tombo em sua casa, mas não
aconteceu nada grave. “apesar do susto, eu estou bem.
Levei um tombo, mas não
caí”, escreveu ele. De acordo
com o site notícias da Tv, o
acidente aconteceu na sextafeira, 29 de outubro, e Lima
foi levado ao hospital, mas
não precisou de internação.
(giovanna Prisco, Ofuxico)

Anitta fala sobre admiração por
Mariah Carey e americana responde
Anitta participou, na
última quarta-feira (3), do
'the late late Show With
James Corden', um dos
talk shows de maior audiência dos Estados unidos. Além de cantar a
nova música, 'faking
love', ao lado da rapper

Saweetie, a brasileira ainda conversou com o apresentador sobre a paixão
por mariah Carey. Ontem
(4), a cantora americana
comentou o vídeo no
twitter: "fez meu dia",
afirmou. (matheus queiroz, Purepeople)

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje o dia pode trazer a necessidade de abandonar uma expectativa ou um projeto, pois a
persistência em coisas que não estão dando resultados podem apenas trazer confusão e desordem.
as suas relações podem estar harmoniosas e podem ser o ponto
alto de hoje.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o dia pode trazer uma sobrecarga mental, e isso pode trazer até uma exaustão física. Tome
cuidado com excessos. Comunicação sem foco pode ser um problema também. Tome cuidado
com a falação e com envolvimentos em situações de fofoca.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Dia de deixar as coisas fluírem,
sem muitos planos e controles.
Saiba deixar a vida te surpreender. as reflexões podem fazer
parte do seu dia, e isso trazer respostas, insights e intuição. você
pode se decepcionar com alguém, o que causará tristeza.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pede coragem para
abrir seu coração. Saiba ser generoso, o que pode trazer benefícios se souber ser recíproco
com as emoções. você pode estar
inspirado e criativo. Tome cuidado com a necessidade de só ver
as coisas pela beleza externa ou
pelo seu valor material.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia pode trazer embates entre você e uma pessoa de
autoridade. Cuidado com brigas
no ambiente de trabalho. Fora
isso, aproveite para usar sua capacidade mental para se organizar
e para planejar melhor suas tarefas diárias. a Lua nova favorece
seu descanso mental e físico.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O dia pode ser agitado e cheio
de movimento. Tenha coragem
para expor ou agir conforme sua
vontade, porque você pode sair vitorioso. Pessoas podem confiar
em você, então saiba retribuir. O
momento pede planejamento e
estratégia. a Lua nova pode trazer
muito foco e organização.

16
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Essência

Um passeio pela
cinematografia afro brasileira

Plataforma homenageia Zózimo Bulbul,
fervoroso representante da luta dos negros na
conquista do seu espaço nas telas nacionais

Simone Marinho/Agência O Globo

Lanna Oliveira
Primeiro protagonista negro da tV brasileira, ator nos
anos áureos do Cinema Novo
e um fervoroso representante
da luta dos negros na conquista do seu espaço nas telas
nacionais. Este era o diretor e
ator carioca Zózimo Bulbul,
homenageado deste mês da
plataforma de streaming de
audiovisual Itaú Cultural Play.
A partir de hoje (5), no itauculturalplay.com.br, você encontra uma mostra de filmes
dedicada especialmente ao artista. fundador do Centro Afro
Carioca de Cinema, ele é responsável por uma mudança
de postura em relação ao cinema negro no Brasil.
Insatisfeito com a condição
dos negros nas telas decidiu escrever e dirigir seus próprios
filmes. um trabalho de conscientização, memória e incentivo a novos caminhos, de aumento de autoestima e da compreensão do mundo através
da arte cinematográfica, onde
realizava oficinas, debates, seminários, mostra de filmes nacionais e internacionais, lançamentos de livros entre outras
ações. Com a iniciativa, promoveu também o intercâmbio de cineastas brasileiros
com países como Senegal, Cabo
Verde, Cuba, Chad, Burkina
faso, entre outros.
A homenagem conta com
nove produções realizadas por
ele, com destaque para seu primeiro curta-metragem, ‘Alma
no Olho’ (1973), e o último deles, ‘Renascimento Africano’

Zózimo Bulbul é conhecido por ser o primeiro ator negro a protagonizar uma novela no País
(2010), além da produção que
marcou sua estreia como ator,
‘Pedreira de São diogo’ (1962).
Considerado uma referência
da cinematografia afro brasileira, Bulbul ajudou a construir a história do povo negro
no Brasil por meio do cinema.
Ele também é conhecido por
ser o primeiro ator negro a
protagonizar uma novela no
País, ‘Vidas em Conflito’ (1969),
na extinta tV Excelsior.
A estreia conta com o filme
‘Pedreira de São diogo’, rodado
em 1962, com direção de leon
Hirszman, é o único filme da
mostra na Itaú Cultural Play
que não foi produzido por Bulbul, mas conta com sua participação no elenco. Considerado um marco do cinema político brasileiro dos anos 1960, o
curta-metragem, produzido

pelo Centro Popular de Cultura da uNE – união Nacional dos
Estudantes, antecipa a utopia
revolucionária do Cinema
Novo por meio de uma história
de protagonismo popular.
A mostra segue com ‘Alma
no Olho’ (1973), uma produção pioneira no debate sobre representatividade negra nas telas. Com trilha sonora de John
Coltrane, a história descreve a
trajetória do negro desde o corpo livre mítico-escultural ao escravo acorrentado e torturado
pelo colonizador branco. O documentário ‘Aniceto do Império’
(1981) também faz parte da
programação. Ele resgata a biografia do fundador da Império
Serrano, uma das mais tradicionais escolas de samba do
Rio de Janeiro, Aniceto.
Considerado o mais impor-

tante documentário já feito no
Brasil a respeito da abolição da
escravidão, o longa-metragem
‘Abolição’ (1998) é o próximo
da lista. Ele possui um farto
material de arquivo para investigar esse processo histórico, a partir de um olhar preto.
Entrevistas com personalidades como Abdias do Nascimento, lélia Gonzáles e Grande Otelo colocam em xeque as
interpretações canônicas sobre o evento, contrapondo a situação da população negra 100
anos depois.
O documentário ‘Samba no
trem’ (2000) percorre com liberdade os vagões dos trens e
bairros populares da capital
fluminense, conversando com
pessoas e captando os preparativos das rodas e o espírito
democrático dos festejos. Apre-

sentado a partir de um conjunto urbano de ex-escravizados no Rio de Janeiro, ‘Pequena África’ (2002) resgata a história da comunidade negra do
Rio de Janeiro. A aglomeração
de casas e as lembranças de
uma senhora, filha de africanos, vão aos poucos mapeando
a antiga vida do lugar.
debruçado sobre a história da Praça tiradentes, local
de manifestações históricas e
do surgimento do samba de gafieira na capital carioca, ‘República tiradentes’ (2005) mostra edifícios, ruas e monumentos da praça. Produzido
em 2006, o documentário ‘Zona
Carioca do Porto’, por sua vez,
mergulha nas lembranças da
região portuária do Rio, ponto
de referência histórico para o
desenvolvimento da cidade e
que remete aos tempos da colonização e da vida das comunidades afro-brasileiras.
No mesmo ano, o filme ‘Referências’ (2006) mostra a reunião de um grupo de cineastas
para debater o cinema negro no
Brasil, na Cinemateca do museu
de Arte moderna do Rio de Janeiro. Entre eles, estão diretores
pioneiros como Haroldo Costa
e Waldir Onofre, e nomes fundamentais como Antônio Pitanga e Joel Zito Araújo. Para
concluir a mostra, também entra no catálogo ‘Renascimento
Africano’ (2010), o último filme
produzido por Zózimo Bulbul,
que viajou para o Senegal, a
convite do governo local, com a
proposta de retratar sua cultura. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
garantir poderes sobrehumanos. Cinemark Flamboyant:
15h, 18h25, 21h50. Cinemark
Passeio das Águas: 18h10,
21h40. Kinoplex goiânia:
20h30. Cineflix aparecida:
18h40. Cineflix Buriti: 14h45.

EsTREia
Alerta Vermelho (Red notice,
2021, eUa). Duração: 1h55min.
Direção: Rawson Marshall Thurber. elenco: Dwayne Johnson,
Ryan Reynolds, gal gadot. gênero: ação, aventura, policial.
num mundo de crimes internacionais, quando a interpol
emite o alerta vermelho, o melhor investigador do FBi, John
Hartley entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do
mundo, ‘O Bispo’, a ladra mais
bem sucedida em roubos de
obras de arte do mundo inteiro e a mais procurada também. Cineflix aparecida: 19h30.
Em CaRTaZ

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot entram em cena no filme de ação ‘Alerta Vermelho’

Eternos (eternals, 2021, eUa).
Duração: 2h37min. Direção:
Chloé Zhao. elenco: gemma
Chan, Richard Madden, Salma
Hayek. gênero: Ficção científica, fantasia, ação. Originários
dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como
Celestiais. Dotados de características como imortalidade e
manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus
próprios criadores, que também foram responsáveis por
gerar os Deviantes, seus principais inimigos. Cinemark Flamboyant: 13h45, 14h10, 14h30,
14h40, 17h10, 17h35, 17h55,
18h10, 20h40, 21h, 21h20,
21h40, 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 13h30, 14h, 14h30,
15h, 17h, 17h30, 18h, 18h30,
20h30, 21h, 21h30, 22h. Kinoplex goiânia: 19h30, 20h,
20h20, 20h40, 20h50. Cineflix
aparecida: 14h, 15h10, 18h40,

18h50, 21h40, 21h50, 22h. Cineflix Buriti: 14h, 15h, 16h,
16h30, 17h10, 19h10, 19h40,
20h, 20h20, 20h40, 21h.
Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). Duração: 2h35min. Direção: Wagner Moura. elenco:
Seu Jorge, adriana esteves, Bruno gagliasso. gênero: Drama,
biografia, histórico. neste filme
biográfico, acompanhamos a
história de Carlos Marighella,
em 1969, um homem que não
teve tempo pra ter medo. De
um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado
por guerrilheiros 30 anos mais
novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a
ação. Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra à ditadura militar brasileira. Cinemark Flamboyant: 14h, 17h25,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 18h20, 21h50. Cineflix
aparecida: 16h20, 21h55.
A Família Addams 2 - Pé na Es-

trada (The addams Family 2,
2021, eUa). Duração: 1h33min.
Direção: greg Tiernan, Conrad
vernon. eLenco: Oscar isaac,
Charlize Theron, Chloë grace
Moretz. gênero: animação, família, comédia. Pertubardos
que seus filhos estão crescendo rápido, Morticia (Charlize
Theron) e gomez (Oscar isaac)
e fazendo coisas que não faziam, eles decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viajem
de férias. Percorrendo os eUa
inteiro, a família addams encontra primos distantes e novos amigos. O que poderia dar
errado? Cinemark Flamboyant:
14h55, 17h20, 19h40. Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h50, 15h55. Kinoplex
goiânia: 18h30. Cineflix aparecida: 14h40, 16h40. Cineflix
Buriti: 14h40, 16h45, 18h40.
Espíritos Obscuros (antlers,
2021, eUa). Duração: 1h39min.
Direção: Scott Cooper. elenco:
Keri Russell, Jesse Plemons,

Scott Haze. gênero: Terror,
suspense. em espíritos Obscuros, uma jovem professora
descobre que o pai e irmão
mais novo do seu aluno problemático escondem um segredo sobre-humano mortal.
Tendo decidido tomar conta
do menino, ela deve lutar pela
sobrevivência dos dois contra horrores além da imaginação. Cineflix aparecida:
16h30. Cineflix Buriti: 17h50.
Duna (Dune, 2021, eUa). Duração: 2h36min. Direção: Denis
villeneuve. elenco: Timothée
Chalamet, Rebecca Ferguson,
Oscar isaac. gênero: Ficção
científica, drama. inspirado na
série de livros de Frank Herbert, ‘Duna’ se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto
atreides administra o planeta
desértico arrakis, também conhecido como Duna, lugar de
única fonte da substância rara
chamada de ‘melange’, usada
para estender a vida humana,
chegar a velocidade da luz e

Ron Bugado (Ron's gone
Wrong, 2021, eUa). Duração:
1h47min. Direção: Sarah Smith,
Jean-Philippe vine. elenco: Sérgio Malheiros, Jack Dylan grazer, Zach galifianakis. gênero:
animação, família, aventura,
ficção científica. ‘Ron Bugado’
conta a história do jovem Barney, um menino de onze anos
que tem dificuldade de fazer
novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência
artificial de alta tecnologia que
anda, fala e é o ‘melhor amigo
fora da caixa’ de Barney. Cineflix aparecida: 14h05.
Venom - Tempo de Carnificina (venom: Let There Be Carnage, 2021, eUa). Duração:
1h30min. Direção: andy Serkis.
elenco: Tom Hardy, Stephen
graham, Woody Harrelson.
gêneo: ação, fantasia. em venom - Tempo de Carnificina,
depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme,
eddie Brock (Tom Hardy) está
com problemas para se acostumar na vida com o symbiote venom. eddie tenta se restabelecer como jornalista ao
entrevistar o serial killer Cletus
Kasady, também portando um
symbiote chamado Carnage
e que acaba escapando da
prisão após sua execução falhada. Cinemark Flamboyant:
14h50, 17h30, 19h55, 22h20.
Cinemark Passeio das Águas:
14h40, 17h10, 19h40, 22h10.
Cineflix aparecida: 14h20, 15h,
17h10, 19h20, 21h45. Cineflix
Buriti: 14h20, 18h50.
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Negócios
Apesar do
crescimento, país
ainda tem um dos
piores índices de
leitura do mundo

Mercado livreiro cresce quase 40%
e fatura R$ 1,3 bi desde início do ano
No primeiro trimestre houve expansão de 25% em
exemplares vendidos, com cerca de
12 milhões de livros
Victoria Lacerda
O dia Nacional do livro
foi comemorado no último dia
29 de outubro com uma ótima
notícia, desde que a pandemia
deve uma reabertura do comércio gradual, no segundo
semestre do ano passado, o
mercado livreiro nacional tem
andado em rota de crescimento. Segundo o 8º Painel do
Varejo de livros no Brasil,
pesquisa feita em conjunto
pela Nielsen BookScan e o
Sindicato Nacional dos Editores de livros (SNEl) houve
um salto de 38,2% no faturamento entre janeiro e agosto
deste ano e o mesmo período
de 2020. Isso significa que,
do começo de 2021 até agora,
houve um movimento de 1,34
bilhão de reais no setor, contra os 970,7 milhões de reais
registrados no ano passado.
Em termos de volume, são
31,79 milhões de exemplares
de livros vendidos, frente aos
22,01 milhões de 2020.
“É a primeira vez que este
ano que temos um aumento
maior em valor do que em número de exemplares. Isso demonstra uma venda mais equilibrada comercialmente, com
um maior mix de produtos
nesse período, o que elevou o
preço médio ”, disse marcos da
Veiga Pereira, presidente do
SNEl, em comunicado.
A pesquisa mensal do varejo realizada pelo sindicato
mostra a consistência das ven-

das do setor. No primeiro trimestre deste ano, em comparação a igual período do ano
passado, houve expansão de
25% em exemplares vendidos,
com cerca de 12 milhões de livros, contra 9,6 milhões no
acumulado de janeiro a março
de 2020. Em valor, o aumento
foi menor, e alcançou cerca
de 15,5%. No primeiro trimestre de 2021, a receita com a
venda de livros somou R$ 544
milhões, contra R$ 471,5 milhões no mesmo período de
2020. Segundo marcos da Veiga, isso pode ser explicado porque se vendeu mais obras gerais e menos livros escolares,
que são mais caros. Além disso,
segundo ele, houve concentração no varejo online, que tem
uma prática de descontos para
o consumidor muito agressiva.
“O quadro muito positivo é
que o brasileiro está lendo
mais. desde julho do ano pas-

sado, as vendas têm crescido
e continuaram crescendo este
ano, o que, para mim, evidencia uma reconexão com o
livro e com a leitura. É como
se as pessoas descobrissem o
prazer de ler, porque estão
mais em casa, porque têm
mais tempo. E ao redescobrir
o prazer de ler, elas redescobrem o hábito da leitura; colocam o livro no seu hábito
diário. Isso faz com que as
pessoas leiam mais. Estão consumindo mais livros. Isso é super positivo”, disse marcos
da Veiga à Agência Brasil.
Embora o brasileiro esteja
lendo mais em razão da pandemia, a pesquisa "Retratos
da leitura no Brasil”, divulgada em setembro do ano passado pelo Instituto Pró-livro e
relativa ao ano anterior, revela
que pouco mais da metade
dos brasileiros têm hábito de
leitura (52%). Por idade, a pes-

quisa mostrou que a única
faixa etária que ampliou o total de leitores foi a de crianças
entre 5 e 10 anos de idade, que
passou de 67%, em 2015, para
71%, em 2019.
todas as demais faixas leram menos em relação à pesquisa anterior. Apesar da queda, a faixa etária que mais lê
no Brasil é a dos pré-adolescentes de 11 a 13 anos de idade (81%, em 2019, contra 84%,
em 2015). Em termos de escolaridade, os leitores com curso superior permanecem
como os que lêem mais, mesmo com redução entre as edições da pesquisa (68%, em
2019, contra 82%, em 2015).

Os 15 livros mais
vendidos pela Amazon
em 2021

A seleção se baseia apenas
nas obras adquiridas por meio
das indicações da Revista Bula.
Entre as obras, estão o aclamado e brasileiro “torto Arado” (2018), de Itamar Vieira Júnior; o clássico romance “Cem
Anos de Solidão” (1967), de
Gabriel García márquez; e a antologia de contos “Essa Coisa
Brilhante que é a Chuva”
(2012), de Cíntia moscovich.
1 - Sobre os Ossos dos mortos
(2009), de Olga tokarczuk
2 - torto Arado (2018), de Itamar Vieira Júnior
3 - Cem Anos de Solidão (1967),
de Gabriel García márquez
4 - Histórias Jamais Contadas
da literatura Brasileira (2020),
de Edson Aran
5 - O Sol é Para todos (1960), de
Harper lee
6 - O morro dos Ventos uivan-

tes (1847), Emily Brontë
7 - A Vida pela frente (1975), de
Romain Gary
8 - 1984 (1949), George Orwell
9 - O Velho e o mar (1952), Ernest Hemingway
10 - Orgulho e Preconceito
(1813), Jane Austen
11 - Knulp: três Histórias da
Vida de um Andarilho (1915),
de Hermann Hesse
12 - O Apanhador no Campo
de Centeio (1951), J.d. Salinger
13 - A montanha mágica (1924),
de thomas mann
14 - Essa Coisa Brilhante que é
a Chuva (2012), de Cíntia moscovich
15 - don Juan (Narrado por Ele
mesmo) (2004), Peter Handke

Vendas de Livros Digitais

Segundo a folha de São
Paulo, a eclosão da pandemia
fez a venda de livros digitais
dar um salto em 2020, como
mostra a pesquisa anual feita
pela consultoria Nielsen em
parceria com a Câmara Brasileira do livro e o Sindicato
Nacional dos Editores de livros. No ano passado, foram
comprados 83% mais ebooks
do que em 2019, num aumento de 4,6 milhões para 8,4 milhões de unidades vendidas. No
recorte de livros de ficção, o
crescimento foi ainda maior, de
134% de um ano para o outro.
Os livros virtuais, contudo, ainda representam uma parcela
pequena do mercado editorial.
Com o salto, passaram a responder por 6% do faturamento total das editoras, contra
4% no ano anterior.(Especial
para O Hoje)

