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Mortes de ciclistas em acidentes
crescem 166% durante a pandemia
Número de acidentes entre janeiro e junho deste ano chegou a 342, aumento de 12%
A utilização de bicicletas como meio de
transporte cresceu durante a pandemia e,
com isso, os acidentes envolvendo os ciclistas também subiram no período. So-

mente na Capital, o aumento de acidentes
com vítimas fatais foi de 166%. Entre janeiro e junho de 2021 foram 342 acidentes e oito óbitos. Em todo o Estado também

foi registrado aumento nos números de
óbitos de ciclistas durante o mesmo período, com 14 mortes em 2020 e 21 em
2021: um crescimento de 150%. Cidades 10

Jota Eurípedes

Cemitério sem muro pelo segundo ano no Dia de Finados
Neste Dia de Finados, quem for ao Cemitério Parque da Capital prestar algum tipo de homenagem a um ente querido sepultado ali terá um motivo
a mais para se lamentar. O local ainda não teve parte do muro reconstruído e os túmulos seguem sendo alvos de ações de vandalismos. Cidades 9

Caminhoneiros
desistem de greve
por risco de multa

Líderes do G20
apoiam taxação
de empresas

Risco eminente de multa após
pedido do Governo Federal desarticulou a tentativa de greve
dos caminhoneiros que estava
marcada para iniciar neste 1º
de novembro.

A taxação de 15% para grandes
empresas havia sido aprovada
pelos ministros de Finanças
do G20 em julho, após 136 países, entre os quais o Brasil,
assinarem um acordo.

Cidades 11

Política 2

Luiza Ferraz

LEia naS CoLunaS

▼

Xadrez: STF ﬁxa apenas uma
reeleição da mesa diretora da
Assembleia Legislativa.

Essência

Política 2

A unidade tem previsão de receber alas de internação, ambulatório, quimioterapia, radioterapia, cirurgia e leitos de UTIs.

Showroom: Estão abertas as
inscrições para o Coletivo Online do Instituto Coca-Cola Brasil.

Política 5

Economia 4

Atlético-Go
perde fora de
casa para o Sport

Esplanada: Ministério da Educação avalia 4 mil pedidos
para abertura de faculdades.
Política 6

Com um ano, Pix
ultrapassa 100 milhões
de usuários

Negócios 17

União doa área
para Hospital
do Câncer

Ex-The Voice lança
pop romântico
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Ju Moraes lança a faixa 'Essa Minha
Canção' um pop romântico com alicerce no beat eletrônico. Essência 13

Com dois gols do atacante Mikael, rubro-negro goiano é superado pelo Leão e tem sequência de vitórias interrompida na Série A. Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 28º C

t 20º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

STF fixa apenas uma reeleição
da mesa diretora da Alego
“Não tenho relacionamento político com ele”, diz Lissauer

Lissauer
demosntra
instatisfação

com Daniel Vilela
Muitos aliados não engoliram a aliança entre o DEM
(que pode se tornar União Brasil, com o PSL), do governador
Ronaldo Caiado, com o MDB, de Daniel Vilela. A insatisfação, até então velada, voltou à tona.
Um dos principais aliados do governo, o presidente da
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira
(PSB), demonstrou publicamente que nutre uma rivalidade
com o emedebista.
Lissauer é de Rio Verde, município limítrofe à cidade natal do pré-candidato a vice-governador Daniel Vilela (MDB),
Jataí. Embora da mesma região, cada um tem uma trajetória pública. E na opinião do presidente da Alego, não dá para
acreditar na maneira que Daniel faz política.
“Não tenho relacionamento político com o Daniel Vilela.
Não quero ter relacionamento político com ele. Não acredito nas ações dele. Não acredito na forma de ele fazer política”, disse durante entrevista a uma rádio de Rio Verde,
na última quinta-feira (28/10).
Em outro trecho, Lissauer acrescentou: “Tenho as minhas convicções e quero fazer política com quem eu acredito. No governador Ronaldo Caiado, eu acredito. No prefeito Paulo do Vale, eu acredito”, afirmou.
Durante o período em que havia a sinalização de
aproximação entre Daniel Vilela e o governador Ronaldo
Caiado, o vice Lincoln Tejota (Cidadania) alfinetou o ex-deputado federal com uma indireta, afirmando que para não
“peitar” o democrata, havia quem buscava ser vice dele.
(Nielton Soares, especial para O Hoje)

Sem regra definida na Constituição Estadual,
a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), fixou que a Assembleia Legislativa de
Goiás pode realizar apenas uma reeleição da
mesa diretora. Com isso, fica validada a recondução aos mesmos cargos dos atuais membros do
colegiado, ocorrida em pleito antecipado em um
ano antes do fim dos mandatos. A reeleição de Lissauer Vieira (PSB) e demais membros aconteceu
oito meses de sua vitória, em outubro de 2019, no
momento em que Álvaro Guimarães (DEM), cotado para presidir a Alego, se movimentava com apoio do governo. “O
regimento interno da Alego
não apenas autoriza a reeleição dos membros da
mesa diretiva, mas também a recondução na mesma legislatura ou na próxima, a significar que não
existe óbice a possibilidade de
sucessivas reeleições dos mesmos”, pontua Rosa Weber.

xadrez@ohoje.com.br

Remoção

Bolsonarista de carteirinha, o procurador
da República Ailton Benedito, depois de perder a chefia do órgão em Goiás, acaba de ser
removido da função que ocupava no Conselho Nacional de Direitos Humanos, vinculado ao ministério comandado por Damares Alves. Ação partiu do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Desagravo

Depois de críticas do secretário de Governo, Ernesto Roller, ao promotor de Justiça Douglas Chegury, por conta de operação policial que teve como alvo a prefeitura
de Formosa, a Associação Goiana do Ministério Público reagiu. Em nota, a entidade
sai em defesa de Chegury.

Doação

Em suas redes sociais, o presidente Jair
Bolsonaro anunciou a autorização de cessão de terreno da União ao governo de
Goiás, para construção do Hospital do Câncer. O espaço, avaliado em R$ 51 milhões,
fica perto do aeroporto Santa Genoveva.

Na Justiça

A reeleição na Alego foi questionada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, em março de 2021, e em mais 21 assembleias estaduais, por
haver permissão para o mesmo cargo na eleição subsequente dentro da mesma legislatura.

A Goinfra conseguiu na Justiça que desapropriações de áreas para a construção
da GO-184 devem respeitar a primeira
avaliação imobiliária realizada no local e
não as novas apurações, que são posteriores à valorização das terras. Com isso,
economizou R$ 90 milhões.

Revisão

Pelo interior

Tentou barrar

O diploma de honra ao mérito concedido pela Câmara de Goiânia à apresentadora de TV Eucrídia
Barbosa da Silva, envolvida em denúncias de fraudes em reconhecimento da paternidade, pode ser
cassado, segundo o autor da homenagem, o vereador Kleybe Morais (MDB).

Missão

Mais do que trabalhar para viabilizar sua candidatura ao Senado, o presidente do PP, Alexandre
Baldy, de acordo com o diretório nacional, foi escalado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para
comandar comissão de filiações e de composição de
chapas para deputado federal nos Estados.

Na companhia do presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, Marcos Antônio, o deputado estadual pedetista Karlos Cabral amplia as
bases do partido no Estado com novas filiações visando 2022.

CURTAS
t

2 A deputada tucana Lêda Borges diz

que imagens de deputados governistas
entregando cestas básicas remontam ao
governo de Maguito Vilela.

Presidentes do G20 apoiam taxação
global de 15% para grandes empresas
A taxação de 15%
havia sido aprovada
pelos ministros de
Finanças do G20
em julho, após 136
países, entre os
quais o Brasil,
assinarem um
acordo
Os líderes das 20 maiores
economias do mundo aprovaram neste sábado (30) a
criação de um imposto global
único de 15% para as grandes
empresas. A medida pretende
reformular as regras internacionais de tributação, com o
desestímulo à evasão de recursos para paraísos fiscais. O
acordo foi formalizado hoje
(31) no comunicado final da
reunião do G20, que ocorre em
Roma neste fim de semana.
A taxação de 15% havia
sido aprovada pelos ministros de Finanças do G20 em
julho, após 136 países, entre
os quais o Brasil, assinarem
um acordo mediado pela Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A formalização do
documento pelas 20 maiores
economias do planeta era esperada na reunião de cúpula
na capital italiana.
Pelo acordo, a partir de

Medida pretende
coibir transferência
de recursos para
paraísos ﬁscais

2023, todos os países tributarão
os lucros internacionais das
empresas em pelo menos 15%.
Os países que continuarem a
aplicar impostos mais baixos
serão retaliados. Segundo a
OCDE, cerca de US$ 150 bilhões devem ser arrecadados
por ano em todo o planeta de
empresas que promovem a
evasão fiscal e deixam de investir e gerar empregos.
Atualmente, multinacionais
que apuram grandes lucros
em áreas como licenciamento
de marcas e propriedade intelectual transferem os recursos

para subsidiárias em paraísos
fiscais, onde pagam pouco ou
nenhum imposto. Cada país
terá de ratificar individualmente o novo acordo.
Originalmente, o governo
do presidente norte-americano, Joe Biden, defendia a fixação de uma alíquota global
de 21%. Após a resistência de
alguns países industrializados
que cobram impostos em torno de 10%, os países concordaram em instituir o imposto
global em 15%.
Apesar de não conseguir
adotar a alíquota planejada,

Biden comemorou a medida.
“Aqui no G20, os líderes que representam 80% do PIB [Produto Interno Bruto] do planeta – aliados e concorrentes do
mesmo lado – tornaram claro
o apoio para um imposto mínimo global forte”, postou o
presidente norte-americano na
rede social Twitter.
O primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que ocupa a presidência rotativa do
G20, classificou a medida
como um acordo histórico
para um sistema tributário
mais justo e equitativo.
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Porquê fazer um
planejamento previdenciário
Priscila Rebanda
O primeiro argumento para convencer você
a fazer um planejamento previdenciário é o tempo. Quanto mais tempo você tiver até a sua aposentadoria, maior será a margem para adequar
o valor que pretende receber futuramente, tendo como base o seu histórico de trabalho. Ou seja,
receber o melhor valor do benefício no menor
prazo possível de contribuição.
A maioria das pessoas não se mantém numa
mesma categoria profissional durante toda a vida. Muitos começam
como estagiários, MEIs, depois trabalham com carteira assinada, por
exemplo, e o natural é que o valor
do salário também evolua. Portanto, é extremamente importante procurar a ajuda de um advogado que
oriente qual é a melhor forma de garantir uma aposentadoria confortável durante as nuances na sua trajetória profissional. Ele vai mostrar qual é o valor ideal que você
pode contribuir para que fique confortável no seu orçamento mensal e
que renda mais frutos no futuro se
for o caso, ou ainda o melhor momento para sua aposentadoria.
Um erro comum é as pessoas pagarem o teto
quando já estão na reta final para se aposentar
ou um valor maior durante um determinado tempo de período, que muitas vezes não faz tanta diferença na hora da aposentadoria, não existe “receita de bolo” cada pessoa possui um histórico
profissional diferente e deve ser analisado de forma individualizada.
Outro caso é procurar a ajuda de um profissional na última hora, limitando a margem de possibilidades de ajustes. Muitas vezes mexer no valor de contribuição nos três anos anteriores à aposentadoria, por exemplo, não altera no valor final
do benefício, como muita gente ainda pensa.
Muitas mulheres se enquadram na regra de
transição e acabam por trabalhar um ano a
mais por não saberem que podem entrar
com o pedido de aposentadoria com 61 anos
e não com 62 anos como determina a nova re-

gra. Além de adiarem por um ano sua aposentadoria, esse tempo adicional pode não alterar o valor do benefício.
Somente no ano passado, o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) notificou 325 mil segurados por identificar alguma pendência em requerimentos. Para evitar essas questões, o advogado
especializado pode ajudar a levantar todo o seu
histórico de contribuição pelo Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS), com dados todos os
seus vínculos empregatícios a partir de 1976, os
recolhimentos como contribuinte
individual a partir de 1979 e o valor
das remunerações mensais a partir
de 1990 e mapear a situação. Além
disso, os períodos não constantes
no CNIS são provados por documentos contemporâneos como a Carteira de Trabalho, microficha de empregados, ações trabalhistas, holerites, estratos de FGTS etc.
Outro fator importante para planejar com antecedência a sua aposentadoria é ter em mente que ao
longo do tempo, o INSS “vai mudando a regras do jogo” para conseguir manter o sistema previdenciário em equilíbrio.
Com a Emenda Constitucional nº 103 publicada no Diário Oficial da União, em 13 de novembro de 2019, as regras mudaram e cada passo que você dá na sua vida laborativa possui um
reflexo no futuro.
O benefício previdenciário tem a função de
substituição da renda quando a pessoa chega
em uma idade avançada e para de trabalhar em
definitivo. Assim, não
ter um olhar atendo
para sua previdência
é ter preocupações a
longo prazo.
Dessa forma, não
deixe para se planejar
na última hora, procure
Dra. Priscila Rebanda é
uma ajuda especializada
advogada, especialista em
para te orientar quanto
Direito Previdenciário
a melhor opção para o
seu caso concreto.

“Erro
comum é
pagar o teto
prestes a se
aposentar”,
diz Rebanda

O impacto do atendimento
humanizado no setor da saúde
João Paulo Silveira
O homem é um ser social, mas ao adoecer, uma
das principais atitudes que ele toma é recolher-se.
Lógico que em alguns momentos este tipo de ação
é fundamental para o bem estar psicossocial, mas,
neste caso, isso acontece pelo indivíduo ficar em um
quadro mais sensível e fragilizado.
Neste momento, certamente é quando é necessário ainda mais cuidado e atenção; entretanto, o que as pesquisas realizadas entre os séculos XX e XXI têm provado é que este cuidado
não depende, exclusivamente, de uma porção de
remédios, curativos e medicamentos.
Um desses estudos - possivelmente o mais longo sobre a vida adulta - foi feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nele, investigaram há mais de 75 anos, o que nos mantêm saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida e, a
conclusão mais evidente foi que ‘ter bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis’.
Quando uma pessoa fica doente, ela rapidamente vai até o hospital mais próximo e, a partir desse primeiro contato, ficam disponíveis para
ela as melhores equipes, tecnologias e instrumentos do local. Mas agora, outra ‘ferramenta’
que os hospitais, centros clínicos, convênios médicos e o próprio setor investe é em trazer um
atendimento mais humanizado ao paciente.
O atendimento humanizado é um tipo de atendimento em que há mais proximidade e uma
construção mais firme de confiança entre os especialistas da saúde e o paciente. Nele, é comum
que esses profissionais estejam mais abertos a ouvir, aconselhar, informar e respeitar opiniões do
paciente. É um cuidado regado a empatia, atenção e acolhimento integral.
Este tipo de procedimento também amplia a
eficiência do tratamento e pode contribuir no processo de cura e reabilitação do paciente; além disso, possibilita uma chance maior de responder
mais rápido aos procedimentos clínicos.
Entre os principais pontos de um atendimento humanizado estão: tratar cada paciente de
forma individualizada, ter empatia, entender o
sofrimento do paciente, transmitir confiança e
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apoio ao paciente e sua família, esclarecer cada
procedimento e conduta aplicada, cumprimentar e chamar o indivíduo pelo nome, levar informações periódicas ao paciente e para a família,
atentar-se ao estado emocional dos envolvidos no
quadro; ou seja, é um atendimento muito mais
sensível e próximo.
Mesmo que todos os modelos de atendimento, seja no setor público ou privado, em hospitais,
clínicas, postos de saúde ou laboratórios, já estejam valorizando isso, o home care ainda é o
mais avançado, devido à facilidade de direcionar
e personalizar o atendimento ao cliente.
Com o atendimento e o cuidado em casa, o especialista fica em contato direto com o quadro clínico de saúde do paciente e vai além, chegando
às características psicossociais. Sem contar que
neste modelo, o paciente já conta com um apoio
maior de uma equipe multidisciplinar preparada para atendê-lo, e fica em contato direto com
amigos e familiares.
Além disso, o paciente fica mais longe de possíveis contaminações hospitalares, recebe orientações mais precisas do seu quadro, que melhora
no entendimento da sua evolução, tratamento e
recuperação. Ele também recebe boletins diários
e fica em contato com uma infraestrutura completa, seja de telemonitoramento ou não.
Tudo isso ainda contribui para uma forte tendência no setor da saúde, que deve unir cada vez
mais a eficiência em atendimentos e a satisfação de
pacientes. Os convênios deverão investir em home
care com o objetivo de entregar um cuidado mais
qualitativo do paciente e permitir a desospitalização,
reduzindo superlotação e filas de espera. Já o atendimento humanizado,
passará a ser notado
mais ainda no setor, para
garantir que os direitos
dos pacientes sejam assegurados e que eles se
sintam cada vez mais
queridos, principalmenJoão Paulo Silveira, espete no momento em que
cialista em fisioterapia reseles precisam de mais
piratória
apoio e cuidado.
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Segurança nos hospitais
Em um cenário de pandemia, os médicos estão mais vulneráveis do que nunca. Isto porque
eles podem ser contaminados pela doença a
qualquer momento e até agredidos em certas situações. Por isso, é fundamental que haja mais segurança nas unidades de saúde de Goiânia. Trata-se de uma medida para proteger e orientar os
profissionais e a população em casos de violência. Há diversos relatos de médicos que foram violentados por familiares de vítimas da Covid-19 e
isso não pode continuar acontecendo.
Renata Guedes
Goiânia

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no último mês. Este quantitativo é bastante preocupante e nos faz refletir como as pessoas precisam
se tratar e entender o seu lugar no mundo. Eu tenho passado por momentos difíceis nestes últimos
dias, com crises de ansiedade e dor no coração.
No meu caso, eu não tenho vontade de me matar,
mas vejo que muitas pessoas ainda não tem
esse autocontrole e a visão de que tudo irá passar. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. O tema precisa ser divulgado para que as pessoas procurem ajuda.
Cecília Lopes
Goiânia

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia, mas trabalho na capital. Recentemente estive no Tocantins
com o meu pai, para um tratamento médico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados para o devido local. Lá todas as medidas de higiene eram tomadas,
ninguém sem máscaras ou com ela pelas metades. Ao
retornar eu percebi o quanto a população de Goiânia não leva a sério o uso da máscara.
Maria Odete
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

A transformação que
acontece hoje na
educação de Goiás
será o maior legado
que vamos deixar no
nosso mandato e na
história do Estado
Ronaldo Caiado sobre o aniversário
de Goiânia. Recursos destinados ao
município somam R$ 555 milhões.
Saúde recebe mais de R$ 185,3 milhões entre repasses ao município e
melhorias de unidades próprias.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Infelizmente as pessoas viraram números,
suas existências, seus sonhos ,suas conquistas ,história, são um vazio ,elas sucumbiram, devastador ,as famílias se
acabaram ,tragédia em cima de tragédia”,
comentou o internauta sobre o número de
mortes e casos de Covid no país.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“Só que está caríssimo. Deus me livre”, comentou a internauta sobre o preço do
milho e, consequentemente da pamonha
em Goiá devido a alta do produto.
Rayane Moura

N

@jornalohoje
Os gols do clássico espanhol foram de Alaba
e Lucas Vázques para o Real e de Agüero para
o Barça, mas o brasileiro Vinicius Jr. também
deixou sua marca com dribles, arrancadas e
lançamento para o gol. Com o resultado, o
Real Madrid firma a maior sequência de vitórias contra o Barcelona desde 1965.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Linha de fraldas
Taxa média no crédito livre chegou a 41,3% ao ano

Juros para famílias
e empresas sobem
em setembro, diz
Banco Central
As taxas de juros estão em trajetória de elevação e famílias e empresas pagaram valores mais altos em setembro, de acordo com as Estatísticas Monetárias e de
Crédito divulgadas pelo Banco Central (BC). A taxa média de juros para pessoas físicas no crédito livre chegou
a 41,3% ao ano, aumento de 0,5 ponto percentual em relação a agosto e de 3,2 pontos percentuais em 12 meses.
Nas contratações com empresas, a taxa livre cresceu 0,9
ponto percentual no mês e 5,6 ponto percentual em 12
meses, alcançando 17,1% ao ano.
A alta dos juros bancários médios ocorre em um momento de aumento da taxa básica de juros da economia,
a Selic. Depois de chegar ao menor nível da história no
mês de agosto do ano passado, em 2% ao ano, a taxa Selic começou a subir em março deste ano diante do aumento da inflação e está em 6,25% ao ano, definida pelo
Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. O colegiado
se reúne novamente nesta semana e deve repetir os aumentos promovidos nos últimos encontros.
A Selic é o principal instrumento utilizado pelo BC para
regular a inflação. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida,
e isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, explicou que o movimento da política monetária acontece tanto para o aumento como para a redução. “Ano passado, quando se atingiu o pico de redução
[na Selic] também se viu uma redução na maior parte
das modalidades de juros bancários, chegando em patamares mínimos em diversas delas”, disse.
Além desse ambiente macroeconômico, os bancos
consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como inadimplência, perspectivas de operações, lucro e despesas administrativas.
Rocha explicou, por exemplo, que as taxas de inadimplência estão estáveis e em níveis baixos e não devem
estar influenciando as mudanças nos juros.
Por outro lado, como as empresas maiores, que têm
risco menor, estão crescendo no mercado de capital e reduzindo as contratações de crédito no sistema financeiro,
outras empresas de maior risco se tornam mais preponderantes na carteira de clientes dos bancos. Ele explicou que não é possível quantificar esses itens agregados, mas que esse fator de mudança de perfil pode ter
influência no aumento atual das taxas.

Crédito livre

No crédito livre para as pessoas físicas, o destaque foi
para o cartão de crédito rotativo, que teve alta de 3,7 pontos percentuais no mês, alcançando 339,5% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral da fatura do cartão e
dura 30 dias. Após o prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida. Nesse caso, no cartão parcelado, os juros também subiram no mês: 5,1 pontos percentuais para
168,7% ao ano.
Também influenciaram o crescimento de juros, para famílias, as taxas do cheque especial, que tiveram alta de 3,5
pontos percentuais (128,6% ao ano), e o financiamento para
aquisição de veículos, com alta de 1,2 ponto percentual
(23,9% ao ano). O crédito pessoal não consignado registrou
queda de 2,7 pontos percentuais, para 77,4% ao ano. Os juros do crédito pessoal consignado variaram positivamente 0,2 ponto percentual no mês de 18,8% para 19% ao ano.
No crédito livre às empresas, o aumento dos juros
ocorreu na maioria das modalidades, com destaque para
as elevações em cheque especial, 7,1 pontos percentuais
(333,7 % ao ano); capital de giro superior a 365 dias, 1,6
ponto percentual (17% ao ano); e financiamento para
aquisição de veículos, 1,1 ponto percentual (15% ao ano).
O financiamento a importações também teve aumento
de 2,5 pontos percentuais, para 12,5% ao ano.

Crédito direcionado

Essas taxas são do crédito livre, em que os bancos têm
autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já
o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo,
e é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito.
No caso do crédito direcionado, a taxa média para pessoas físicas ficou em 7,3% ao ano em setembro, alta de 0,2
ponto percentual no mês. Para as empresas, a taxa caiu 0,5
ponto percentual para 9,5% ao ano no mês passado.
No total, nas contratações de crédito livre e direcionado, a taxa média de juros do Sistema Financeiro Nacional (SFN) registrou aumento de 0,5 ponto percentual
no mês e de 3,5 pontos percentuais em 12 meses, alcançando 21,6% ao ano. (ABr)

Dos dois meses até os dois anos de vida do bebê são utilizados, em média, 3.650 fraldas. E para ajudar na economia dos pais, o Bretas lança a sua própria linha de fraldas. A
novidade pode ser encontrada em três tamanhos: M (28 unidades), G (24 unidades) e XG
(20 unidades), se adequando às crianças de 4 a 15 quilos. Ser um produto acessível e de
qualidade são as metas deste lançamento da marca própria da
rede. Por isso, as fraldas Bretas são até 15% mais baratas que
as marcas líderes de mercado.

Alto padrão

A Brasal Incorporações lançou, no aniversário de Goiânia, o novo alto padrão do Setor
Marista: o Reserva Harbo. Localizado entre a
Alameda Ricardo Paranhos e o Parque Areião,
o empreendimento oferece unidades de 194
m² e 259 m² e mais duas penthouse (391m² e
524 m²), com um conceito que une o natural
e o urbano. O Open Decorado, aberto no último dia 23 com café da manhã, almoço e
brunch para clientes e diretores, está aberto
ao público para visitação, na nova central de
decorados na Ricardo Paranhos.

Capacitação

Estão abertas as inscrições para o Coletivo Online, versão 100% digital da Plataforma Coletivo Jovem, do Instituto Coca-Cola
Brasil (ICCB), que capacita e conecta jovens
de 16 a 25 anos, moradores de comunidades
de baixa renda, com oportunidades no
mercado de trabalho através de uma rede
de mais de 400 parceiros empregadores. As
inscrições devem ser realizadas até 07 de
Novembro ou enquanto houver vagas. O
programa online tem abrangência nacional
e é gratuito. Os participantes terão até 5 semanas para assistir às videoaulas e fazer as
atividades práticas. Então, ao final do curso, poderão receber um certificado de conclusão e se cadastrarem nas comunidades de
vagas do programa, podendo se candidatar
aos processos seletivos de uma rede de
parceiros empregadores.

Mutirão da Cidadania

Ontem (31), a ONG GH Brasil (Give Hope
Brasil), realizou, na região noroeste da capital, o 8º Mutirão Cidadania GH Brasil,
edição comemorativa ao Mês da Criança, na
Escola Marco Antônio Dias Batista, no Setor
Estrela Dalva. O mutirão atendeu 300 famílias, e contou com apresentações artísticas,
oficinas para crianças de 06 a 12 anos, com
contação de histórias, empreendedorismo e
esportes, palestras para as mães com temas
sobre violência doméstica e abuso infantil e
teatro. Houve apresentação da banda marcial do 7º Batalhão Triunfo da PM, formada
por crianças do projeto Sociocultural Triunfo. A realização do Mutirão Cidadania tem o
apoio do Instituto Mani e Hope, Luz aos Pequeninos, Todos por Elas (Acieg), 7º Batalhão
Triunfo, Turminha da Liberdade, Tia Waine,
Tzedaka, e muito mais, além de projetos de
empresas e mantenedores.

Prêmios

Projeto de Araras

No próximo a La Roche-Posay em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), viajará até o interior de
Goiás, realizando o atendimento gratuito de
aproximadamente 200 pessoas no local e
mais de 20 cirurgias dermatológicas em portadores do Xeroderma Pigmentoso. O povoado de Araras, a 280 km de Goiânia, é o
lugar do mundo com o maior índice de Xeroderma Pigmentoso, segundo a SBD. Um
em cada 40 habitantes têm a doença, que é
rara e provoca hipersensibilidade à luz e
deixa as pessoas mil vezes mais sensíveis ao
câncer de pele.

Safra 2021

A Uruaçu Açúcar e Álcool, localizada no
norte goiano, encerrou a safra 2021 na última semana. A produção da unidade prevista é de 1.070.000 milhão de toneladas de
cana, mil toneladas acima da anterior. Desta, 857.164,230 mil toneladas foram moídas
no local. Já outras 203 toneladas foram encaminhadas para uma usina parceira para
a produção de açúcar. A usina produziu etanol, gerando 67.072.819 litros do produto hidratado. A Usina Uruaçu gera emprego e
renda na região, na época de safra são diretamente 931 colaboradores, além de mais
de 300 indiretos.

Natal Flamboyant

Para valorizar a magia do Natal, o Flamboyant Shopping Center já prepara sua decoração natalina e muitas novidades. Um
momento bastante aguardado é a chegada
do Papai Noel, que este ano retorna ao formato presencial, mas com capacidade de
público limitada, de acordo com os protocolos vigentes e atendendo normas sanitárias. Seguindo a tradição, o Bom Velhinho
chegará de helicóptero, dia 7 de novembro
às 18h, quando inaugura a decoração natalina para visitação. O acesso das famílias
na Chegada do Papai Noel esse ano se
dará por meio de ingressos, mediante a
doação de brinquedos novos. Em todas as
atividades presentes na decoração, o cliente encontrará faixas demarcando distanciamento, diversos pontos de álcool gel e
equipe orientando sobre os protocolos vigentes como a uso obrigatório de máscaras.
Na chegada do Papai Noel, o local destinado à recepção do público será organizado
por setores de forma a evitar aglomeração.

O Sicredi foi reconhecido em quatro premiações organizadas por veículos de comunicação nacionais. Em mais um ano, a instituição financeira cooperativa obteve posições de destaque nos rankings da Exame Melhores & Maiores 2021 (Revista Exame),
Valor 1000 (Valor Econômico), Época Negócios 360º (Revista Época Negócios) e Finanças Mais (O Estado de S.Paulo).
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Caiado conquista terreno da União
para construir Hospital de Câncer
Unidade será
referência em
tratamento
oncológico no
Estado. Área
projetada para
receber edificação
possui 136,4 mil
metros quadrados
e está localizada
em Goiânia,
próxima à Ceasa
Após tratativas com a
União, o governador Ronaldo
Caiado (DEM) garantiu a cessão
gratuita de um terreno para a
construção do Hospital de Câncer de Goiás, em Goiânia. Referência em tratamento oncológico, o complexo hospitalar
será instalado em uma área de
mais de 135 mil metros quadrados. “Os pacientes poderão
contar com um espaço humanizado e adequado com os melhores padrões internacionais
na área da saúde”, afirma o governador Ronaldo Caiado.
Para o Hospital do Câncer,
a regularização do terreno
destinado à obra encerra um
entrave de ordem burocrática.
O local, que antes pertencia à
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), passou para o domínio da
Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da
União (SPU), vinculada ao Ministério da Economia.
“É um hospital que sempre
foi o meu sonho”, revelou
Caiado. “Trata-se de algo inédito que vai garantir atendimento e tratamento médicohospitalar de qualidade para
crianças, mulheres, idosos e
pacientes em geral”, complementou o governador.
O local projetado para receber as instalações do hospi-

O local antes
pertencia a Embrapa
passou para o
domínio da
Secretaria de
Coordenação de
Governança do
Patrimônio da União

tal, em Goiânia, possui 136,4
mil metros quadrados e está situado no Residencial Barravento, próximo à Centrais de
Abastecimento de Goiás (Ceasa). A unidade tem previsão de
receber alas de internação,
ambulatório, quimioterapia,
radioterapia, cirurgia, leitos
de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e um amplo setor
para abrigar familiares de pacientes oncológicos que estiverem em tratamento e cujas

residências sejam nos municípios do interior de Goiás.
O projeto é inspirado no
Hospital de Câncer de Barretos,
também chamado de Hospital
de Amor. “Isso aqui vai ser um
hospital do SUS, do cidadão carente, de quem precisar. É um
hospital público, que vai atender as pessoas de Goiás e de
outras regiões também”, destacou Caiado.

Combate ao câncer

Até junho de 2019, qualquer paciente com câncer teria
de ser encaminhado para uma
unidade especializada fora da
sua região. Na maior parte,
Goiânia era o destino de quem
era diagnosticado com a doença. Com a regionalização da
saúde, o Governo de Goiás
mantém diversas estruturas
dedicadas ao tratamento.
Entre elas estão o Hospital
Padre Tiago, em Jataí, que
possui um convênio com o

Estado, desde 2019, no valor
de R$ 11 milhões por ano. O
repasse mensal é de R$
911.349,48. A unidade conta
com sete leitos de UTI e realiza cirurgias oncológicas e serviços de quimioterapia.
Também desde 2019, os repasses ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, foram fortalecidos. Hoje, o pagamento
mensal para custeio de serviços ambulatoriais para assistência oncológica é de R$
1.805.618,00, que totaliza R$
21.667.416,00 por ano.
Em Uruaçu, o Hospital do
Centro-Norte Goiano, que hoje
atende exclusivamente pacientes infectados pela Covid-19, será referência oncológica na região, após a fase
crítica da pandemia. No Sul
do Estado, em Itumbiara, ainda há o planejamento de instalação de centro oncológico
dentro do Hospital São Marcos, cuja gestão é do Governo

de Goiás desde 2020.
Além disso, o Estado já investiu em três policlínicas regionais, localizadas em Posse,
no Nordeste goiano; Goianésia, no Centro-Norte; e Quirinópolis, no Sudoeste do Estado. Todas contam com carretas da prevenção aos cânceres
de mama e de colo de útero.
Ligadas às policlínicas, as Unidades Móveis de Prevenção ao
Câncer são estruturas que desenvolvem ações nos municípios que compõem a região de
abrangência da unidade de
saúde.
A carreta oferece exames de
mamografia e papanicolau a
todas as mulheres que se enquadrem nos critérios de inclusão e que residam na região,
com objetivo de monitorar o
programa de rastreamento e
prevenção ao câncer. Todo esse
trabalho também viabiliza o
diagnóstico precoce, que eleva
a chance de cura a 95%.

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Leandro Mazzini |

Senadores querem suspensão das contas do presidente

Moraes quer
explicações
sobre quebra
de sigilo contra
Bolsonaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a CPI da Covid-19, do
Senado Federal, preste explicações, em até 48h, sobre as
medidas aprovadas pela comissão contra o presidente, Jair
Bolsonaro (Sem partido). Dentre as medidas requeridas
pelos senadores estão a quebra de sigilo e suspensão das
redes sociais do chefe do Executivo.
As reivindicações foram definidas no último dia 26
e envolvem dados referentes ao presidente em páginas
do Facebbok, Twitter e YouTube. Conforme mostrado
pelo portal de notícias da UOL, o pedido feito pela comissão prevê que as plataformas enviem, em conjunto,
dados sobre os canais do presidente. Os senadores querem também a suspensão de acesso do presidente a todas suas contas.
“Não se observa demonstração de eventual necessidade da prova a ser obtida a partir dos dados telemáticos do impetrante [Bolsonaro]. Não há, de igual forma,
quaisquer argumentos no sentido da necessidade de aprofundamento das investigações para contribuir com os trabalhos da CPI”, argumentou a AGU em sua justificativa
contrária ao entendimento dos senadores.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Filão dos diplomas

..Está chegando

Um bom negócio para investidores e políticos de Brasília – descobriram que diploma dá mais dinheiro que concessões de
rádios – o setor de educação superior virou
um filão. Atualmente, o Ministério da Educação avalia pedidos para abertura de
4.305 novas faculdades no Brasil. O número
estupendo de um segmento que virou
uma fábrica de diplomas vem na esteira
dos dados levantados pela Coluna: O país
possui hoje 327 centros universitários, 92
universidades (entre federais e estaduais)
e 2.248 faculdades – destas, 338 solicitam
status de centros universitários, com um
pool de ofertas de cursos. Tem aluno de sobra: o Governo usa o FIES para subsidiar
os grupos educacionais.

Esta 4ª edição será a ‘Operação Adestramento’ – nome curioso em se tratando
da soberania bélica dos americanos. O EB
garante que os Estados Unidos pagam suas
despesas, e que “as obrigações logísticas e
de infraestrutura do lado brasileiro estão
com recursos orçamentários previstos”.

Mourão decidiu

Mais 796

Um milhão

Em apenas cinco anos – de 2017 até
2021 – o MEC aprovou a abertura de 796
Instituições de Ensino Superior. Os pedidos não param de chegar ao Ministério.

Boleto alto

Um curso de medicina, hoje, cobra por
baixo R$ 9 mil mensais. Os boletos para
Odontologia, Fisioterapia e Direito não ficam por menos de R$ 5 mil mensais.

Saudade do bisturi

O ministro Marcelo Queiroga está
com saudade do bisturi. Participou de
inesperada cirurgia cardíaca na UFPI
em Teresina, há três semanas. Ele pode
voltar aos hospitais.

Tropa americana..

Os Estados Unidos terão uma tropa de
240 militares no Brasil de 28 de novembro a 18 de dezembro, em operação
conjunta com as Forças Armadas no
Vale do Paraíba, interior paulista. A autorização vem da Portaria nº 25 de
2015, do Exército Brasileiro, que aprovou exercícios combinados para “aumento da capacidade de projeção de poder e Ações Estratégicas”.

Estrategista, o general Hamilton Mourão
aguarda convite de Jair Bolsonaro para vice
na chapa da reeleição. Caso seja preterido,
já resolveu. Até abril deixa o PRTB, muda
o domicílio eleitoral para o Rio Grande do
Sul ou Rio de Janeiro, e se candidata ao Senado. Ele tem recebido presidentes de partidos para analisar os cenários.
Pelo tramitar dos processos, o Brasil
deve atingir em dezembro 1 milhão de
detentos. Até ontem, o número passava
de 914 mil. Mais de 330 mil têm mandados em aberto.

Chororô

Abandonado por aliados na corrida pelo
STF, o ex-AGU André Mendonça recorre ao
spotfy para ouvir a música gospel “Tá chorando por quê”, de Nicoli Francini.

O recado

A flexibilização do teto de gastos do Governo é claro drible que pode colocar Bolsonaro no mesmo destino de Dilma Rousseff.
A declaração é de quem entende: do procurador Júlio Marcelo, no TCU, que abriu caminho para o impeachment da petista.

Povão no gabinete

Presidente do STJ, o ministro Humberto Martins faz dia 8 de novembro
nova rodada de conversas com desconhecidos que apresentam demandas diversas. Cada um tem 10 minutos com ele
no ‘Fale com o Presidente’. Martins já recebeu mais de 70 pessoas e o programa
inédito é bem visto nas Cortes.

“Trabalhamos com plano A para
Auxílio Brasil”, diz Guedes no G20
Guedes atribuiu
as reações dos
investidores à
preocupação
com a articulação
política do governo
A aprovação da proposta de
emenda à Constituição (PEC)
que parcela os precatórios é o
único plano para o governo
viabilizar o benefício mínimo
de R$ 400 para o Auxílio Brasil,
disse ontem (31/10) o ministro
da Economia, Paulo Guedes.
Ele integra a comitiva brasileira que participa da reunião
do G20 (grupo das 20 maiores
economias do planeta), na Itália, e defendeu a PEC, dizendo
que ela cria o espaço fiscal necessário para o programa.
“Nós estamos trabalhando
com plano A. A aprovação da
PEC dos Precatórios. Ela é importante porque abre espaço
fiscal para o programa de assistência social. Esse é o nosso
plano. Nós acreditamos que o
Congresso vai aprovar, exatamente porque permite o financiamento dos programas
sociais do governo”, afirmou
Guedes em entrevista a jornalistas em Roma a cujo áudio a
Agência Brasil teve acesso.O
ministro não comentou a declaração de ontem (30/10) do
presidente Jair Bolsonaro. Em
entrevista a jornalistas ontem
em Roma, o presidente disse es-

O ministro voltou a defender a aprovação de reformas para demonstrar o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal
tar preocupado com a demora
do Congresso em aprovar a
PEC e disse que o governo tem
um plano B. Sem entrar em detalhes, comparou o plano alternativo com um paraquedas
reserva e comentou que o mercado financeiro precisa entender que a aprovação é boa
para o Brasil.

Mercado financeiro

Em relação às reações do
mercado financeiro, que nas
últimas semanas tem atravessado momentos de turbulência

em relação à proposta de mudar o cálculo do teto de gastos,
Guedes atribuiu as reações dos
investidores à preocupação
com a articulação política do
governo. O ministro voltou a
defender a aprovação de reformas para demonstrar o
compromisso do governo com
a responsabilidade fiscal.
“Imagino que há uma preocupação do mercado a respeito exatamente dessa capacidade de coordenação política
para aprovar a PEC dos precatórios, porque é exatamente a

PEC dos precatórios que nos dá
o espaço para as políticas sociais”, comentou o ministro.

Aprovação das reformas

Para Guedes, a aprovação
das reformas mostraria que o
governo consegue aliar preocupação social e respeito ao
equilíbrio fiscal, sem transferir
custos para as gerações futuras.
Na avaliação do ministro, o
aumento temporário dos gastos
foi necessário para enfrentar a
pandemia de covid-19.
“O teto é um símbolo de

um duplo compromisso. De
um lado, não faltou dinheiro
para a saúde. O Brasil gastou
10% a mais do que a média
dos países avançados para
combater a pandemia e gastou o dobro do que os países
emergentes gastaram. Não
obstante isso, o Brasil foi um
dos países que menos se endividaram, exatamente porque nós, o tempo inteiro, tentamos, nas outras despesas,
respeitar o teto e seguir com
as nossas reformas estruturantes”, concluiu Guedes.
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Encontro animal

Em momentos
opostos, Tigre
e Raposa se
enfrentam em
Belo Horizonte
Breno Modesto

Oito dias após a vitória, de
virada, contra o Brusque, fora
de casa, o Vila Nova volta a
atuar pela Série B do Campeonato Brasileiro. E, mais
uma vez, como visitante. Desta vez, em Belo Horizonte,
onde enfrentará o Cruzeiro,
no Estádio Independência.
Para o duelo em território mineiro, o técnico interino Higo
Magalhães voltará a escalar
seus jogadores titulares, já
que eles não foram relacionados para o jogo da última
quinta-feira (28), pela Copa
Verde, contra o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul.
Na visão do comandante
colorado, o time vilanovense
está muito mais maduro em
relação ao início da competição, onde teve muitas dificuldades, principalmente jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde demorou a
vencer. Apesar da Raposa viver uma situação oposta, vindo de duas derrotas consecutivas, Higo prega respeito ao
adversário, mas entende que
pode voltar de Minas Gerais
com mais três pontos.
“Hoje, nosso time é muito
maduro. E nós entendemos que
chegamos nessa situação através de muito trabalho, de muito empenho, com muito comprometimento do todo, principalmente no quesito de outras
pessoas e outros clubes olharem
o Vila Nova com outros olhos,
entendendo que estamos numa
“batida” muito boa. Agora, é

Contra o Cruzeiro,
fora de casa, Higo
Magalhães voltará a
utilizar a equipe
titular do Colorado

DIVISÃO DE ACESSO

Rubra vence
mais uma e
Goiatuba dispara
na liderança
Disparado. Assim está
o Goiatuba na Divisão
de Acesso. Pela nona rodada da competição estadual, o Azulão venceu
mais uma partida. Desta
vez, um confronto direto.
Jogando no Estádio Zico
Brandão, na cidade de
Inhumas, o time comandado por Gilberto Pereira derrotou o Inhumas
por 2 a 1. Com o resultado, o time do sul do Estado chegou aos 16 pontos conquistados, abrindo quatro de vantagem
para o próprio Pantera.
No outro duelo da rodada, a Anapolina voltou
a derrotar o Aparecida.
Agora, com direito a goleada. No Estádio Jonas
Duarte, a Rubra enfiou 5
a 0 no Leão. O destaque
foi o lateral-direito Fábio,
que marcou duas vezes. O
triunfo leva a Xata aos
sete pontos ganhos, fazendo-a manter viva a
esperança de retornar à
elite do futebol goiano.

Terceira Divisão

Além da Divisão de
Acesso, outro campeonato que agitou e rendeu
muitas emoções no fim
de semana do torcedor

goiano foi a Terceira Divisão. Cinco jogos completaram a quarta rodada, que havia sido aberta na sexta-feira (29),
com a vitória de 2 a 1 da
Rioverdense, fora de
casa, para cima do Mineiros, pelo Grupo A.
Pela mesma chave, o Independente, também da
cidade de Rio Verde, derrotou o Santa Helena
por 3 a 1, no Pedro Romualdo Cabral.
Já pelo Grupo B, os
dois confrontos terminaram com o mesmo
resultado. Vitória dos
visitantes pelo placar
de 2 a 1. Bela Vista e
ABD foram até Morrinhos e Inhumas, respectivamente, onde bateram América e Guanabara City. Fechando a
rodada, dois destaques.
Única equipe com 100%
de aproveitamento, o
Evangélica venceu mais
uma. Desta vez, o União
Inhumas, fora de casa,
por 2 a 1. E por fim, o
Monte Cristo foi goleado mais uma vez. Em
Aparecida de Goiânia, o
Cerrado goleou por 6 a
1. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

mais uma decisão. Nós encaramos dessa forma. Estamos tratando um jogo por vez e é assim
que vamos fazer contra o Cruzeiro. É um grande jogo, contra
uma grande equipe, que “tem
camisa”. Mas nós temos a humildade de saber que podemos fazer um grande jogo e tentar conseguir a vitória”, analisou Higo Magalhães.

Desfalques na Raposa

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá três ausências
para o duelo contra o Tigre.
Além do meia Claudinho, que
se recuperou recentemente da
Covid-19, mas que não foi relacionado, Luxa não contará
com o atacante Vitor Leque, expulso na derrota diante do
Remo, e com o lateral-esquerdo Matheus Pereira, que sofreu
uma lesão no cotovelo.
Em contrapartida, Luxemburgo terá o retorno do

lateral-direito Jean, que passou por tratamento oftalmológico e ficou fora do último
compromisso da Raposa na
segunda divisão.

Histórico

O confronto desta segundafeira (1) será o de número 13
na história entre Cruzeiro e
Vila Nova. Com sete vitórias,

quem detém o histórico ao seu
favor é o clube mineiro. Os
goianos levaram a melhor em
apenas duas oportunidades.
Além disso, os times empataram em outros três jogos, incluindo o último. No dia 24 de
julho, ficaram no 0 a 0, no
OBA, pela 14ª rodada da atual
edição da Segundona. (Especial para O Hoje)

FICHA
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Cruzeiro x Vila Nova
Data: 01 de novembro de 2021. Horário: 20h30. Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA). Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias
(PA) e Hélcio Araujo Neves (PA). VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura
e Giovanni; Bruno José, Marcelo Moreno e Thiago.
Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Vila Nova: Georgemy; Moacir,
Rafael Donato, Renato e Willian
Formiga; Pedro Bambu, Dudu e
Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson.
Técnico: Higo Magalhães

FUTSAL GOIANO

Com viradas, Corumbaíba e

Lazio vencem seus adversários
Reprodução / Corumbaíba Notícias

O futsal goiano segue bastante disputado e dois jogos
aconteceram neste final de
semana, com duas viradas.
Enquanto o tricampeão venceu neste sábado (30) de virada por 5 a 2 a equipe do
Barranca, a Lazio que chegou a estar perdendo por 4 a
1, terminou a partida vencendo o Vila Nova por 8 a 7.

Corumbaíba 5x2 Barranca

Um jogo pegado do início
ao fim. O Barranca querendo
vencer para assumir a liderança do grupo B, saiu na
frente com Jean após lançamento na medida de Sterley.
O Corumbaíba deixou tudo
igual ainda no primeiro tempo com gol marcado por Parmalat em cobrança de lateral. Após falta dura, Alencar
acabou sendo expulso diretamente e tendo confusão
na partida. Na cobrança de
tiro livre direto, Popeye deixou o Barranca novamente
na frente. O CEC voltou a
empatar em jogada de Thiaguinho para Thiago que de
primeira mandou nas redes.
Robinho do Barranca que já
tinha amarelo, fez falta em
Kiel e também foi mais cedo
para o vestiário.
Na volta do intervalo, o
Corumbaíba construí sua vitória em uma virada que teve
o terceiro marcado por Alicleiton em excelente jogada
individual. O próprio Aliclei-

Atual tricampeão
goiano conquistou
quarta vitória
consecutiva e decide
em casa na semiﬁnal

ton de longe fez mais um. O jogador João Victor do Barranca também foi expulso após levar o terceiro amarelo e Thamer nos minutos finais finalizou a virada e goleada por 5
a 2 sobre o Barranca.

Vila Nova 7x8 Lazio

Um jogão de quinze gols
aconteceu neste domingo
(31), no Ginásio de Campinas. De virada, a Lazio de
Valparaíso venceu o Vila
Nova por 8 a 7 e volta a ficar
próximo de sua classificação
para as semifinais.
O Vila Nova começou colocando pressão e chegou a vencer a Lazio por 4 a 1, com gols
de Igor Silva, Cláudio, Marcinho e Thayson, enquanto Peter fez o único gol do time de
Valparaíso. A Lazio então chegou e empatar e virar o placar
no segundo tempo com gols de
Cicinho duas vezes, Danilo
Chuck duas vezes, Yuri duas
vezes e Samuel.
A partida ainda teve uma
expulsão para cada lado. Cláudio para o Vila Nova e Rafinha
pelo lado da Lazio. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Fim da boa sequência atleticana
Anderson Stevens/Sport

Após duas vitórias consecutivas na Série
A, Atlético-GO é superado pelo Sport e
perde com dois gols do atacante Mikael
Felipe André
A sequência de vitórias do
Atlético Goianiense foi interrompida na noite de ontem. O
rubro-negro foi superado pelo
Sport, por 2 a 0, com dois gols
do atacante Mikael, na Arena
Pernambuco pela 29ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Com
o resultado, o Dragão permanece com 37 pontos, enquanto
o Leão ultrapassa o Juventude
e chega aos 30.
“Nós não fizemos um grande jogo, tivemos algumas dificuldade na imposição e sabíamos que o Sport viria, até por
colocar o Trellez pelo lado,
pela bola longa e iriam fazer
muitos cruzamentos. Tivemos
dificuldades quando estávamos com a bola e perdíamos o
contra-ataque. É um campeonato difícil, temos os pés no
chão e sabíamos da sequência
complicada que estamos tendo.
Mesmo assim, nos últimos jogos quando tivemos oportunidades nós concluímos e fizemos os gols e contra o Sport
não conseguimos”, destacou
Eduardo Souza após a partida
contra o Sport.
Mesmo com a dúvida da
participação ou não de Ronald,
por conta das saídas mais cedo
dos treinamentos, Eduardo
Souza manteve o atacante. E o
jogador foi apenas um, entre os
11, que não fizeram uma boa
primeira etapa na Arena Pernambuco. Para ser justo, os 45
minutos iniciais foram abaixo
para ambos os lados, menos

pior talvez para o Sport, que
como mandante, ainda conseguiu buscar um gol, mas que
foi anulado.
No início da partida, em uma
jogada pelo lado direito do ataque, Mikael recebeu e girou em
cima de Éder para finalizar no
canto e mandar a bola para o
fundo da rede. Com a ajuda do
VAR, o árbitro anulou o gol por
conta de um impedimento do
atacante, que estava por muito
pouco a frente do defensor atleticano. Pelo lado dos visitantes,
a melhor oportunidade saiu em
uma finalização de Marlon Freitas, após passe de Zé Roberto,
que passou ao lado do gol defendido por Mailson.
No intervalo, Eduardo Souza optou pela entrada de João
Paulo na vaga de Zé Roberto.
Com a saída do atacante, ele
completou oito jogos consecutivos sem marcar um gol. A última vez que o atacante balançou as redes foi contra o Corinthians, no dia 12 de setembro. E foi justamente de João
Paulo a primeira chance criada na segunda etapa, que poderia ter sido resultado em
gol, mas parou na interceptação do zagueiro Sabino.
Com um ritmo abaixo, o
duelo se encaminhava para
um empate sem gols, já que
nenhuma das duas equipes levavam perigo aos goleiros.
Entretanto, em uma escapada
de Gustavo pelo lado direito
de ataque, Jefferson errou na
marcação e cometeu a penalidade em cima do atacante.

Ronald marcando Sander durante a vitória do Sport, na Arena Pernambuco, sobre o Atlético-GO
Na cobrança, Mikael bateu
de um lado, Fernando Miguel
pulou para o outro e o Leão
abriu o placar.
Após ter aberto mão de
um atacante para preencher o
meio-campo, Eduardo Souza
desfez a mudança ao colocar
Brian Montenegro em campo.
Com poucos minutos para tentar o empate, o Atlético Goianiense se mandou para o campo de ataque, e viu Mikael balançar novamente as redes e
desta vez com um golaço.
Após bola alçada na área, o
atacante dominou e de voleio
mandou na gaveta de Fernando Miguel, que nada conseguiu fazer.
Na próxima partida, o Atlético Goianiense enfrenta o Flamengo, em jogo atrasado da
19ª rodada do Campeonato

Brasileiro. O duelo acontece na
próxima sexta-feira (5), às
21h30 (horário de Brasília),
no estádio do Maracanã, no
Rio de Janeiro. O Sport, por sua

FICHA
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Sport 2x0 Atlético-GO
Data: 31 de outubro, 2021; Horário: 20h30 (de Brasília); Local: Arena do Pernambuco, em Recife-PE; Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira
(Fifa/SP); Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro
da Costa (SP); VAR: Vinicius Furlan (SP); Gols: Mikael 2x (SPT) Cartão vermelho: Gustavo Florentin (SPT)

Técnico: Gustavo Florentín

Série A

Mesmo com derrota para ABC,

Aparecidense se classiﬁca para ﬁnal

Primeiro Tempo

Um jogo muito disputado
do primeiro ao último minuto
de jogo. Mesmo com a vantagem no placar, a Aparecidense começou atacando e colocando pressão no jogo. O primeiro lance perigoso veio com
o atacante Rafa Marcos. Em cobrança de escanteio, o goleiro
do ABC deu rebote e Rodrigues
de longe finalizou passando
prócimo do gol. Depois de tanto atacar, foi a vez dos donos
da casa irem para o ataque, assim que saiu o único gol do
jogo. Em cobrança de falta,
Wallyson cobrou na cabeça
de Vinicius Paulista que aproveitou falha de Pedro Henrique para marcar.
O segundo poderia ter saído
ainda na primeira etapa. O lateral Felipinho em jogada individual, driblou Rafael Goiano
e na finalização ficou próximo
do gol de Pedro Henrique. O
time do ABC tomou então o
controle do jogo e pressionou
até o intervalo, mas em uma
delas, Pedro Henrique bateu
roupa e a defesa tirou.

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Arnaldo, Wanderson, éder e
Igor Cariús (Jefferson); Baralhas
(Brian Montenegro), Marlon
Freitas e André Luis; Janderson (Matheus Barbosa), Ronald
(Toró) e Zé Roberto (João Paulo). Técnico: Eduardo Souza

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander
(Luciano Juba); Zé Welison, Marcão e Hernanes (Everton Felipe);
Gustavo (Chico), Trellez (Paulinho Moccelin) e Mikael.

SÉRIE D

A Aparecidense está na
grande final da Série D. A Cidinha soube aproveitar vantagem conquistada no primeiro jogo e mesmo perdendo por 1 a 0 para o ABC na
tarde deste domingo (31),
avançou na Série D e decidirá a competição nacional em
casa. O único gol da partida
foi marcado por Vinicius
Paulista. Allef do ABC ainda
foi expulso. Campinense será
o adversário.

vez, entra em campo somente
no próximo sábado (6), quando visita o Fluminense, às 21h,
também no Maracanã. (Especial para O Hoje)

Rennê Carvalho/ABC

Vinicius Paulista, do ABC, foi responsável pelo único gol da partida

Segundo Tempo

Precisando do resultado, o
ABC então foi para cima pressionando a Cidinha no campo de
defesa, onde buscou somente os
contra-ataques. O ataque contra
a defesa buscando o segundo gol
potiguar. Em um dos poucos
ataques da Aparecidense, Gilvan
arrancou mas perdeu grande
chance em finalização. Então o
time alvinegro foi para cima e
Pedro Henrique cresceu pra

cima de Negeuba com uma finalização quase certeira. João
Marcos de longe finalizou, mas
para cima do gol. Marco Antônio
de longe finalizou e a bola carimbou as duas traves antes da
defesa tirar. Ainda deu tempo de
Allef que entrou no segundo
tempo receber dois amarelos e
ir mais cedo para o vestiário.
Aparecidense na final da Série D
de 2022. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

FICHA
TéCNICA
t
ABC 1x0 Aparecidense
Data: 31 de outubro de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio Frasqueirão, Natal. Arbitragem: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM);
assistentes: Marcos Santos Vieira (AM) e Anne Kesy Gomes de Sá
(AM); quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (RN) e quinto árbitro: João Henrique Queiroz da Silva (RN). Goleiro: Vinicius Paulista
19’1T (ABC)
ABC: Welligton; Netinho (Ferreira), Alisson Cassiano, Suéliton, Felipinho; Valderrama
(João Marcos), Vinicius Paulista (Alef), Allan Dias (Marco Antônio); Gustavo Henrique (Denner), Wallyson e Negueba.
Técnico: Moacir Júnior.

Aparecidense: Pedro Henrique;
Rafael Cruz, Wesley Matos, Rafael Goiano, Rodrigues; Bruno
Henrique, Rodriguinho (Lucas
Gazal), Robert (Samuel); David
Souza (Negueba), Alex Henrique
(Gilvan) e Rafa Marcos (Mutuca).
Técnico: Thiago Carvalho.

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

times

P

J

V

Atlético-MG
Palmeiras
Flamengo
Bragantino
Fortaleza
Internacional
Corinthians
Fluminense
América-MG
Atlético-GO
São Paulo
Ceará
Santos
Cuiabá
Athletico-PR
Bahia
Sport
Juventude
Grêmio
Chapecoense

59
52
49
49
48
41
41
39
38
37
37
36
35
35
34
33
30
30
26
13

28
29
26
29
29
29
28
29
29
28
29
29
29
28
28
29
30
29
27
28

18
16
15
12
14
10
10
10
9
9
8
7
8
7
10
8
7
6
7
1

E
5
4
4
13
6
11
11
9
11
10
13
15
11
14
4
9
9
12
5
10

D

GP GC SG AP%

5
9
7
4
9
8
7
10
9
9
8
7
10
7
14
12
14
11
15
17

44
45
48
47
39
37
30
28
29
24
23
27
26
27
32
32
17
27
24
24

D

GP GC SG AP%

6
8
9
7
7
9
12
11
11
10
13
13
12
9
12
14
13
11
17
17

40
46
37
38
41
44
39
39
42
27
28
28
33
37
31
33
24
23
32
21

21
35
24
32
32
31
26
31
30
26
27
30
34
28
37
39
27
36
35
49

23
10
24
15
7
6
4
-3
-1
-2
-4
-3
-8
-1
-5
-7
-10
-9
-11
-25

70.2
59.8
62.8
56.3
55.2
47.1
48.8
44.8
43.7
44
42.5
41.4
40.2
41.7
40.5
37.9
33.3
34.5
32.1
15.5

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

times

P

J

V

Coritiba
Botafogo
Avaí
Goiás
CRB
Guarani
CSA
Vasco
Náutico
Vila Nova
Remo
Operário-PR
Sampaio Corrêa
Cruzeiro
Ponte Preta
Brusque
Londrina
Vitória
Confiança
Brasil de Pelotas

58
56
53
53
51
49
48
47
45
42
41
41
40
39
38
35
35
33
31
23

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

16
16
15
14
13
13
14
13
12
10
11
11
10
8
9
10
8
6
8
4

E
10
8
8
11
12
10
6
8
9
12
8
8
10
15
11
8
11
15
7
11

25
28
27
25
34
35
32
37
42
27
34
36
35
39
34
46
36
26
44
41

15
18
10
13
7
9
7
2
0
0
-6
-8
-2
-2
-3
-13
-12
-3
-12
-20

60.4
58.3
55.2
55.2
53.1
51
50
49
46.9
43.8
42.7
42.7
41.7
40.6
39.6
39.6
36.5
34.4
32.3
24
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Novo muro deveria ter 2,2 metros de altura e 1,9 mil metros de comprimento, além de 4 mil metros de calçamento com acessibilidade

Cemitério sem muro pelo
segundo ano no Dia de Finados
Moradores próximos ao Cemitério Parque dizem que o local se tornou abrigo de criminosos

Daniell Alves
Neste Dia de Finados,
quem for ao Cemitério Parque
da Capital prestar algum tipo
de homenagem a um ente
querido sepultado ali terá um
motivo a mais para se lamentar. O local ainda não teve
parte do muro reconstruído e
os túmulos seguem sendo alvos de ações de vandalismos,
na Rua Via de Acesso, no setor
Granja Cruzeiro Sul. Os trabalhos no local tiveram início
em julho do ano passado para
dar mais segurança. Os moradores vizinhos estão revoltados com o abandono da
construção e descaso.
Isto porque o cemitério está
sendo utilizado para descarte
de resíduos e entulho. Os vizinhos alertaram para a falta de
segurança, já que as famílias
que vão visitar seus entes queridos que já faleceram correm
o risco de encontrar sepulturas
reviradas. A obra foi parar na
Justiça. Na ação, o Ministério
Público pediu para fazer o
muro e a calçada.
A costureira Franciele da
Costa, moradora do setor
Urias Magalhães, que fica ao
lado do cemitério, lamenta a
situação. “Já tem anos que
era para essa obra ter terminado, mas até agora não vimos o problema ser resolvido. É uma falta de respeito
com as pessoas que vêm visitar os entes que já se foram.
Não dá para continuar desse
jeito, porque pode até trazer
novos problemas para quem
mora perto”, diz.
Já o encarregado de hortifrúti, Paulo Henrique Monteiro, que mora no setor Granja

é comum. “O povo gosta de falar que é vandalismo, mas são
os próprios funcionários do
cemitério que violam as covas
dos corpos para vendê-las a outras pessoas”, defende.
Por meio de nota, a prefeitura informou que houve um
problema com a documentação da obra e a empresa responsável ainda na gestão anterior. Também destacou que
as documentações estão sendo
organizadas e os trabalhos serão retomados em breve. O órgão afirma saber da importância do muro tanto para familiares que enterraram os
seus entes queridos no cemitério quanto para quem vive
nas redondezas.

Estrutura feita no início da obra denuncia estado de abandono do local
Cruzeiro do Sul, diz que a prefeitura prometeu que iria acabar a obra o mais rápido possível. “Até hoje nada de finalizar com esse muro do cemitério. Tem essa ‘lixaiada’ aí. As
pessoas vêm de outro setor e
joga o lixo tudo aí. A prefeitura não cata o lixo daí vai só acumulando. Lá para abaixo tem
muitos entulhos e até hoje
nada. Só promete. E nada faz
esse muro sair logo”, lamenta.
Além disso, ele destaca que
a insegurança no local é um
problema antigo. “Segurança zero. Ninguém zela desse
cemitério. Já tem mais de 20
anos que moro aqui e antes
disso os vizinhos já reclamaram que eram os mesmos
problemas. A prefeitura promete cuidar, mas até agora
nada foi feito que beneficia a
população. Fala que vai ter
GCM vigiando, mas vem de
vez em quando”, reclama.
A administração municipal

salientou que parte do serviço
sofreu com as chuvas que caíram na cidade no início do
ano. Em um dos pontos, pelo
menos dois metros de construção caíram. Em outro lugar,
a construção de parte da estrutura estava apoiada prestes
a cair. Além disso, houve a reclamação da falta de materiais de construção e contaminação de colaboradores que
atuavam para os trabalhos no
local pelo novo Coronavírus.

Abrigo de criminosos

O local ainda tem sido usado para abrigar suspeitos de
cometer crimes. “Os bandidos que roubam aqui correm
para o cemitério e vão atravessando tudo para dentro.
Ninguém pega. Precisa melhorar a segurança do setor e
fazer esse muro o mais rápido possível que estamos num
lugar que fica a desejar sem
essa obra. Está assim desde o

ano passado e nada acontece
para melhorar”, cobra.
Quando foi ao local prestar
homenagem aos pais que faleceram, a empresária Alessandra Rocha Almeida diz ter sofrido uma dor superior à que
sentiu quando seus entes queridos faleceram. “Fui com o
meu neto acender uma vela
nos túmulos de meus pais e
quando cheguei, as sepulturas
estavam abertas”, relatou a filha, em lágrimas. Alessandra
afirma que ficou doente com a
situação. “Depois desse dia eu
sinto uma dor forte e constante na cabeça que não passa.
Adoeci com esse desrespeito
absurdo”, lamenta. Ela não crê
que a construção do muro vá
inibir a depredação.
Alessandra conta que tentou reclamar com os responsáveis pela administração do
cemitério e recebeu como resposta que a depredação de sepulturas no Cemitério Parque

Mais de um ano

Em julho do último ano, a
prefeitura iniciou as obras
do muro e calçamento em
torno do Cemitério Parque,
onde já foram feitos mais de
200 mil sepultamentos. O
novo muro deve ter 2,2 metros de altura e 1,9 mil metros
de comprimento, além de 4
mil metros de calçamento
com acessibilidade.
Na época, a prefeitura informou que o objetivo da benfeitoria era dar maior segurança ao local, preservando o
respeito e a memória daqueles
que contribuíram muito com
nossa cidade. O ex-secretário
municipal de Assistência Social, Mizair Lemes Júnior, destacou que a obra seria de fundamental importância para a
cidade. “Esse muro é também
uma forma de valorizar e dar
dignidade aos entes queridos
da nossa capital e seus familiares”, afirmou.

Local pode ser foco para Aedes aegypti
Um vídeo publicado nas
redes sociais mostra uma
moça reclamando dos atos de
vandalismo no Cemitério Parque. Durante o vídeo, ela ainda mostra túmulos com vários
copos cheios de água e reclama que os recipientes podem
ser propícios à proliferação de
mosquitos da dengue.
Com a denúncia, o Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ)
de Goiânia começou uma ação
intensificada de vistorias nos
cemitérios da cidade. A ação
foi realizada nos dias 25 e 26.
O objetivo foi identificar locais
que possam ser criadouros do

Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da
dengue, zika vírus e chikungunya. “Os agentes procuraram objetos que possam acumular água, principalmente
vasos e arranjos de flores que
vêm embrulhados em enfeites
plásticos, e ainda iremos orientar os funcionários dos cemitérios quanto a retirada desses
materiais para que não sirvam
de multiplicadores de mosquitos”, afirmou Izaías de
Araújo, gerente de controle
de vetores da Zoonoses.
A ação foi realizada nos
maiores cemitérios da Capi-

tal, o Cemitério Santana e o
Cemitério Parque. Com relação ao vídeo divulgado na
internet, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia informou que todos os dias
equipes realizam a manutenção e limpeza dos cemitérios municipais e que esse
fato está sendo resolvido.

Central de Óbito

Goiânia possui uma Central de Óbitos sendo, assim,
visitada por representantes
de inúmeros outros municípios e capitais brasileiras

com o objetivo de conhecer a
estrutura e o funcionamento
do serviço. É o Departamento que tem por finalidade a
supervisão dos Serviços Funerários e a Administração
dos Cemitérios Municipais,
sendo: Cemitério Parque,
Santana, Vale da Paz e Jardim
da Saudade.
Visando garantir a transparência e sistematização
dos serviços prestados à população com relação aos óbitos ocorridos, o município
de Goiânia optou pela implantação de uma Central de
Óbitos, na estrutura da Se-

cretaria Municipal de Assistência Social, fato que contribui para qualificar e humanizar os serviços.
A logística da Central de
Óbitos na Semas possibilita a
efetivação da oferta do benefício eventual de auxílio
funeral, na modalidade de
prestação de bens e serviços
por meio da isenção de taxas
públicas, concessão de roupas e urnas para o sepultamento do corpo de pessoas
provenientes de famílias em
situação de vulnerabilidade
social ou indigentes. (Especial para O Hoje)
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Cresce 166% número de vítimas
fatais em acidentes com ciclistas
Somente no
primeiro semestre
deste ano, oito
ciclistas morreram
na capital
Daniell Alves
De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública
(SSP) de Goiás, aumentou em
166% o número de pessoas que
morreram vítimas de acidentes
envolvendo bicicletas. De janeiro a junho de 2020 foram três
vítimas fatais. O número de acidentes envolvendo ciclistas também aumentou, de 305 o ano
passado para 342 este ano.
Em todo o Estado também
foi registrado aumento nos números de óbitos de ciclistas
durante o mesmo período, com
14 mortes em 2020 e 21 em
2021: um crescimento de 150%.
Também houve aumento nos
acidentes, de 1071 em 2020
para 1227 em 2021.
Usar as ‘bikes’ como meio
de locomoção está associado a
uma vida mais saudável, sustentável e divertida, ainda mais
depois da pandemia. Apenas
em 2020 houve um aumento de
50% no número de vendas em
todo o Brasil, segundo um levantamento da Aliança Bike
(Associação Brasileira do Setor
de Bicicletas).

Crescimento na produção

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicleta, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
(Abraciclo) revelaram que a
produção de bicicletas cresceu
em 2021. Até abril deste ano,
51.281 bicicletas foram produzidas, enquanto em 2020
foram 10.071, ou seja, um aumento de 409,2%.
Atualmente, Goiânia conta
com pouco mais de 94 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas

O número de acidentes envolvendo ciclistas também aumentou, de 305 o ano passado para 342 este ano
implantadas. A questão é que,
desde 2016, não há investimentos na construção de novos
trajetos. No último ano, a prefeitura somente revitalizou a sinalização de algumas das ciclovias de Goiânia, principalmente da Avenida Universitária e a da Avenida T-63. A prefeitura diz que existe um processo de reimplantação das ciclovias e ciclofaixas. E os planos
são de quase dobrar a malha cicloviária atual, chegando a
178,7 km.
"Há mais bicicletas nas ruas,
mas sem o crescimento da infraestrutura para recebê-las,
infelizmente a tendência é ter
um aumento no número de
acidentes envolvendo bicicletas
e pedestres", explica Henrique
Volpi, CEO da Kakau Seguros,
que oferece proteção por assinatura de bicicletas.

Aliada na pandemia

Existem mais bicicletas do
que carros no Brasil. São cerca de 50 milhões de bikes contra 41 milhões de automóveis,
segundo dados do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Quem anda pelas
ruas da cidade percebe que,
nos últimos anos, houve um
aumento de ciclistas circulando por aí. O meio de transporte
é seguro, benéfico ao corpo,
mas aqueles que pedalam ainda encontram dificuldades
para tráfego na Capital.
Carol Goss e sua família já
possuíam o hábito de utilizar a
bike como um meio de transporte. Ela e o marido dividem a
bicicleta, e a filha dela, de 6 anos,
também já é estimulada desde
pequena a utilizar o veículo.
Carol contou como é a rotina da
família andando de bike pelas

ruas da Capital. Ela possui um
carro, mas também utiliza o
transporte de duas rodas.
Andar de bicicleta, segundo
ela, é uma forma de se manter
saudável e, além disso, poder
observar o espaço urbano de
maneiras distintas. “Tem a
questão da saúde, da mobilidade mais econômica e de sociabilizar com a cidade”, explica. “A gente tem percebido
que andar de bike é um pouquinho mais seguro do que fazer caminhada, por exemplo. A
bicicleta nos mantém um pouco mais afastados das outras
pessoas”, diz ela.

Cuidados redobrados

Ao andar em estradas, ruas,
parques ou ciclovias, é preciso se
precaver. Henrique Volpi enumera alguns cuidados importantes para evitar acidentes ao

andar de bicicleta. “Escolha a bicicleta do tamanho certo: usar
bicicleta muito pequena ou grande limitará a capacidade de manobrar e controlar a bike corretamente”. Além disso, a recomendação é para que a pessoa
sempre verifique os freios. “Antes de começar o percurso, verifique se os freios estão em
boas condições”, explica.
Os ciclistas também devem
usar faróis. Segundo o especialista, os faróis não são benéficos apenas para os veículos motorizados. Então, usar
faróis ajudará a ver e ser visto, seja de dia ou de noite.
Outra dica é para que sempre
se use capacete. “Usar capacete reduzirá muito as chances
de desenvolver uma lesão caso
você venha a se envolver em
um acidente de bicicleta”, finaliza. (Especial para O Hoje)

PECUÁRIA

Começa hoje 2ª etapa da vacinação contra aftosa
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa) e da
Agência Goiana de Defesa
Agropecuária (Agrodefesa),
inicia hoje (1º) a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa e
Raiva dos Herbívoros 2021.
A ação prossegue até 30 de
novembro. Conforme a Portaria 650/2021 da Agrodefesa,
o pecuarista tem até 7 de dezembro para comprovar o rebanho existente e a imunização por meio da “Declaração
de Vacinação e Rebanho –
Etapa Novembro 2021”.
“Esta parceria entre o Governo de Goiás e o pecuarista
goiano já dura 25 anos. Foi
por meio dela que conseguimos erradicar a febre aftosa
do Estado. Goiás hoje é referência mundial em qualidade
da carne e sanidade animal”,
lembra o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.
O titular da Seapa afirma
que o Estado busca agora o
status de zona livre de febre
aftosa sem vacinação. “Para
isso precisamos manter o empenho na imunização completa dos nossos rebanhos. O
produtor entende a impor-

Vacinas

Pecuarista tem até o dia 7 de dezembro para declarar imunização do rebanho
tância desta medida, tenho
certeza de que vamos colher
novamente um grande resultado”, diz.
Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Seapa, José
Eduardo Caixeta Ramos, destaca que a vacinação garante
mercado para a carne goiana,
movimentando a economia,
criando empregos e aumentando a renda no campo.

“Além da vacinação, vale ressaltar a importância e a obrigatoriedade de realizar a declaração do seu rebanho junto à Agrodefesa”, acrescenta.
A “Declaração de Vacinação
e Rebanho – Etapa Novembro
2021” deve ser feita preferencialmente no Sistema de Defesa Agropecuário de Goiás
(Sidago) no site da Agrodefesa
(sidago.agrodefesa.go.gov.br),
com login e senha exclusi-

vos do titular da propriedade.
No caso de rebanhos superiores a 75 cabeças de bovinos/bubalinos, há obrigatoriedade de entrega por meio
eletrônico via Sidago. Nos demais casos, o documento
pode ser entregue presencialmente nas unidades da
Agrodefesa, mediante agendamento. Os telefones estão
disponíveis no site da Agência, na seção Fale Conosco.

Segundo
a
Portaria
650/2021 da Agrodefesa, o período de comercialização de vacinas nas revendas autorizadas
vai de 29 de outubro a 30 de novembro. A imunização contra
febre aftosa é obrigatória para
bovinos e bubalinos de até 24
meses em todo o Estado. Já a
vacinação contra raiva dos herbívoros é obrigatória para bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos de até 12 meses
nos 121 municípios considerados de alto risco para a doença.
A relação destes municípios
consta do Anexo I – Corrigido
da Instrução Normativa
002/2017/Agrodefesa.
A Portaria 650/2021 prevê
ainda que as Guias de Trânsito
Animal (GTAs) emitidas anteriormente (seis dias antes) ou em
31 de outubro de 2021 só serão
válidas até aquela data, exceção
às guias emitidas com finalidade de “abate”. Durante o período de vacinação, apenas propriedades regulares quanto à
Declaração de Rebanho e Vacinação junto à Agrodefesa poderão emitir GTAs. Para isso, o
destinatário também precisa estar regularizado. A Portaria traz,
por fim, a proibição de leilões de
animais bovinos e bubalinos no
dia 31 de outubro de 2021.
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Caminhoneiros desistem de
greve após risco de multa
Valor pode chegar
a R$ 100 mil; em
caso de recusa,
força policial pode
ser utilizada
Daniell Alves
Estava prevista para ocorrer hoje (1º) a greve dos caminhoneiros em Goiás, mas a
categoria desistiu após o risco
de multa de R$ 100 mil, antecipou o Sindicato dos Caminhoneiros de Goiás. Além disso, os caminhoneiros estariam
sendo vigiados pela Polícia
Rodoviária Federal.
No Estado, a Justiça Federal
já havia decretado a proibição do bloqueio das BRs. O
juiz federal plantonista Bruno
Teixeira de Castro, da 2ª Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Estado, tinha dado a
ordem de aplicação de multa
diária de R$ 100 mil por pessoa
física participante e de R$ 1 milhão por pessoa jurídica que organizar a paralisação.
Conforme decisão da juíza
federal substituta Marina Sabino Coutinho, da 1ª Vara de
São Vicente (SP), a multa diária
é de R$ 10 mil para pessoas físicas e R$ 100 mil para pessoas
jurídicas caso as estradas e rodovias que ligam o Porto de
Santos (SP) às cidades de Santos e São Vicente sejam bloqueados por caminhoneiros
durante a paralisação do dia 1º
e nos sete dias seguintes.
De acordo com a liminar, os
grevistas devem ser informados da decisão judicial para
que desocupem as vias voluntariamente. Caso haja recusa, a
Guarda Portuária, ou outras
autoridades competentes, podem retirar os veículos estacionados nas rodovias.
Além disso, também está
autorizado o emprego de força
policial, “caso se constate a necessidade do uso desta”. A decisão judicial cita nominal-

Caminhoneiros
estão insatisfeitos
com aumentos
sucessivos no preço
do combustível

mente algumas organizações
de caminhoneiros autônomos,
como a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL), a
Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas
(CNTRC) e a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava).
A CNTTL, a CNTRC e a Abrava também são citadas nas decisões judiciais proferidas pela
Justiça de Santa Catarina e do
Paraná. No Estado catarinense,
o juiz Ivori Luís da Silva Scheffer determinou o “livre trânsito
de veículos e pessoas em quaisquer trechos” das rodovias federais, mediante multa de R$ 5
mil para pessoas físicas e R$ 100
mil para pessoas jurídicas que
descumprirem a ordem.
Para o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL), Carlos Alberto
Litti Dahmer, a medida faz
parte de uma estratégia do

governo federal para impedir
a obstrução das vias rodoviárias. O presidente Jair Bolsonaro já tentou evitar a greve
prometendo um auxílio de R$
400 aos caminhoneiros.

mensal, o diretor do Sinditac
afirma que é uma proposta
fraca. “Esse auxílio só pode
ser brincadeira! R$ 400 não
dá nem 100 litros de diesel.
Não é esse o caminho”.

Insatisfação

Benefício próprio

Os caminhoneiros já estavam insatisfeitos e foram surpreendidos com um novo aumento de 9% no preço do diesel. Segundo o diretor do Sindicato dos Transportadores
Autônomos de Cargas (Sinditac-GO), Jaci Souza, a categoria
tenta negociação com o Governo Federal.
Jaci destaca que os caminhoneiros já esperavam o aumento, porém enxergam a
situação com desaprovação.
“Estamos com o ‘couro amaciado’. Vivemos na expectativa de aumento sempre. Dessa vez a alta foi muito forte.
No ano, o aumento já é de
60%”, afirmou. Com relação
ao auxílio-diesel de R$ 400

O presidente do Conselho
Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC),
Plínio Dias, afirma que a elevação no valor fatores apenas
os acionistas da empresa. Ele
também alerta que a paralisação para o dia 1º de novembro terá ainda mais apoio
da categoria.
O Governo Federal havia
sinalizado a realização de um
diálogo com lideranças dos caminhoneiros para tratar os
motivos da greve, mas foi desmarcado. A expectativa é de
que a falta de diálogo e o aumento no preço dos combustíveis aumente o número de
apoiadores ao movimento. (Especial para O Hoje).

ABANDONO

Homem é preso suspeito de abandonar a mãe e pegar o INSS
A Delegacia Especializada
no Atendimento ao Idoso (Deai)
de Goiânia efetuou a prisão
em flagrante de um homem, de
45 anos, no setor Green Park,
pelos crimes de abandono,
maus-tratos e exploração financeira de sua genitora, uma
idosa de 91 anos. De acordo
com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ela estava vivendo em
condições precárias, ambiente
insalubre, não tinha alimentos
e medicamentos necessários
para sua subsistência, dependendo da doação de alimentos
por vizinhos.
O autuado é filho da idosa
e recebia o benefício previdenciário dela e dinheiro do
aluguel de um barracão nos
fundos do imóvel, utilizando
em proveito próprio, deixando
de prover as necessidades básicas da idosa. O filho a submetia a condições desumanas
e degradantes, privando-a de
alimentos e cuidados indispensáveis.
A prisão faz parte das diligências da Operação Vetus II,
coordenada pela Deai em
todo estado de Goiás em coo-

Filho da idosa, que recebia benefício previdenciário e dinheiro de aluguel, foi preso após denúncia
peração com o Ministério da
Justiça e Cidadania. Uma equipe da SEMAS foi ao local e encaminhou a idosa para um
abrigo temporário.
O delegado Alexandre Alvim diz que a idosa tentou
proteger o filho. “Dizia que
ele levava, mas vimos que
não tinha nada. Na casa, só
havia uma panela de arroz

estragado.” De acordo com
ele, os vizinhos confirmam o
abandono. Segundo eles, a
idosa não tinha nada se eles
não levassem.
A mulher foi encontrada
com uma ferida na perna e
estava sem remédios. “Dependia e não tinha.” Segundo
ele, o filho negou todas as
acusações. A polícia o levou

a Central de Flagrantes, onde
ele aguarda pela audiência
de custódia. A pena máxima
para os três casos pode chegar a sete anos.

Golpe

A Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Cibernéticos prendeu cinco pessoas envolvidas de golpes

em idoso. A polícia recebeu
denúncia de uma vítima de
65 anos, que teria caído em
um golpe, fraude eletrônica.
Na sequência, a equipe da
DERCC passou a efetuar diligências e conseguiu prender
dois homens que teriam recebido o dinheiro encaminhado pela vítima idosa.
O suspeito de arregimentar
os dois autuados para praticar
o golpe também foi preso. Os
três envolvidos foram capturados em um camelódromo
do Setor Campinas, em Goiânia, onde foram abordados.
Eles confessaram o crime. Os
dois recebedores do dinheiro
apontaram que eram contatados por um deles, o qual lhes
oferecia R$ 200 para cada empréstimo de conta bancária
para fins de golpe, bem como
recolhia o dinheiro obtido das
vítimas. A investigação aponta que o grupo vem se associando para a prática desse
tipo de crime. Prova disso, são
os vários extratos de transferência bancária, inclusive via
PIX, apreendidos pelos policiais civis. (Da Redação).
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COP diz que reunião é última
chance para meta climática
O acordo de Paris,
assinado em 2016
por 195 países,
estabeleceu um
limite de 1,5ºC para
o aquecimento
global
A 26ª edição da Conferência
das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP26) representa a última chance para
a humanidade cumprir as metas climáticas e limitar o aquecimento global, disse o presidente da reunião, Alok Sharma.
O encontro começou ontem em
Glasgow, na Escócia, e vai até o
próximo dia 12.
O acordo de Paris, assinado em 2016 por 195 países, estabeleceu um limite de 1,5ºC
para o aquecimento global.
“O rápido processo de mudança climática está acendendo um alarme para o mundo aumentar o ritmo de adaptação, para enfrentar perdas e
danos e agir agora para manter viva [a meta de] 1,5 grau”,
disse Sharma, na abertura do
encontro.
Segundo o presidente da
COP26, a pandemia de covid19 não interrompeu o aquecimento global. Apesar da queda
momentânea nas emissões de
gás carbônico em países que
adotaram medidas de lockdown, o ano de 2020 terminou
com as emissões em alta. “A
mudança climática não tirou
férias. Todas as luzes estão
vermelhas no painel climático”,

Encontro para
limitar aquecimento
global começou
ontem na Escócia

Exposição na COP26 volta
olhar sobre povos que
habitam a Amazônia
A partir da próxima segunda-feira (1º) os participantes da Conferência do Clima (COP26) poderão conhecer um pouco mais das faces
e cores que compõem a diversidade da Amazônia. É
que durante a conferência,
mais precisamente no espaço
Brazil Climate Hub (que vai
promover uma série de eventos ligados à pauta da justiça
climática, políticas financeiras
sustentáveis e à preservação
da biodiversidade), estará em
cartaz a exposição "Para
quem está por vir".
Com curadoria de Eduardo Carvalho e Vanessa Gabriel-Robinson, a mostra trará 13 fotografias que mostram a população negra, indígena, urbana e ribeirinha
da Amazônia. Os fotógrafos
da região Bruno Kelly, Marcela Bonfim e Nailana Thielly são os responsáveis pelas
imagens que são uma forma
de ajudar o público a refletir sobre a importância de
manter esse ecossistema
vivo, minimizar os impactos
de sua exploração, mas principalmente sobre a diversidade cultural do local.
“A ideia principal era convidar artistas visuais contemporâneos da região e
mostrar um outro olhar sobre a Amazônia. Um olhar
jornalístico, local, em que as
comunidades fossem protagonistas. Esses profissionais
conhecem a realidade social, cultural e econômica de

seus estados, e entendem a
importância de retratar as
comunidades considerando
suas diferenças, sua diversidade, a maneira como se relacionam com seu ambiente.”, explica Vanessa, que
também é natural da região.

Amazônia humana

“Decidimos evitar mostrar os problemas para mostrar a Amazônia humana”,
disse Carvalho. Segundo ele,
uma Amazônia urbana, indígena, preta, ribeirinha e
feminina, que luta para preservar seus conhecimentos
tradicionais, ao mesmo tempo que quer se beneficiar daquilo que a modernidade traz
de positivo. “Uma Amazônia
que tem voz e que quer ser
ouvida. Que deseja transmitir
para as futuras gerações –
aqueles que ainda virão,
como diz o nome da exposição – os segredos, as cosmogonias, as tradições, as relações com a natureza”.
Para Vanessa embora a
região figure em diversos
debates ninguém realmente se atenta e dá voz aos povos que lá habitam - que ficam alheios a essas discussões ou até mesmo não têm
espaço para promover seu
trabalho, por exemplo.
“Sem escutar essas pessoas,
sem dar espaço para a arte
produzida na região, a discussão sobre o futuro da
Amazônia nunca será completa”, diz. (ABr)

declarou Sharma.
No discurso de abertura, o
político britânico, que assumiu
a presidência da COP26, pediu
que os líderes dos mais diversos países trabalhem juntos e
disse que a reunião de cúpula
será mais difícil que o encontro de Paris, em 2015. Isso
porque o encontro tem como
objetivo detalhar regras que
haviam sido estabelecidas
como marco-geral na reunião
na capital francesa.
“A conquista de Paris foi
histórica, mas apenas um acordo-quadro. O que temos que fazer desde então é acertar as regras detalhadas. Algumas delas

ainda estão pendentes seis
anos depois. Este é um verdadeiro desafio”, destacou
O presidente da COP26 disse que as divergências geopolíticas estão mais intensas do
que no encontro de Paris. Ele
conclamou os líderes a superar
questões do passado para preservar o planeta. “Minha mensagem para todos os líderes é
clara: deixem para trás os fantasmas do passado e fiquem
unidos em torno desta questão
que afeta a todos nós, protejam
nosso precioso planeta”, pediu.
O encontro deste ano tem
quatro grandes objetivos: traçar um compromisso para a eli-

minação das emissões de carbono nas próximas décadas,
propor que os países protejam comunidades e habitats,
arrecadar US$ 100 bilhões por
ano até 2030 para o enfrentamento do efeito estufa e estabelecer a cooperação entre governos e sociedade civil.
O encontro reúne 21 mil
representantes de governos,
14 mil observadores e 4 mil
jornalistas na Escócia até o
próximo dia 12. Sem a participação do presidente Jair
Bolsonaro, a delegação brasileira será liderada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. (ABr)

Ouçam a Terra e os pobres, diz

papa em apelo a líderes na COP26
O papa Francisco fez um
apelo aos líderes mundiais presentes na cúpula da COP26 da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas neste domingo (31)
para que ouçam "o grito da Terra e o grito dos pobres".
Francisco, que fez da proteção do meio ambiente uma
pedra angular de seu pontificado, disse em sua bênção na
Praça São Pedro que esperava
que a reunião em Glasgow fornecesse "respostas eficientes
e oferecesse esperança concreta às gerações futuras".
Foi a segunda vez em três
dias que o papa fez um ape-

lo aos participantes da reunião da ONU para que concordassem com ações e não
com meras palavras na cúpula climática, que começa
neste domingo.
Na sexta-feira (29), ele disse
à rádio BBC que o encontro estava acontecendo em um momento crucial porque a pandemia de covid-19, a crise ambiental e os problemas de abastecimento de alimentos estavam juntos criando uma "tempestade perfeita" que corria o
risco de provocar rupturas na
sociedade.
Ele ressaltou essas preocupações no domingo, pe-

Francisco disse esperar "respostas eficientes" e "esperança concreta"

dindo à multidão que visita
uma exposição na Praça São
Pedro sobre sua encíclica
"Laudato Si" (Louvado Seja)
de 2015 sobre o meio ambiente feita por um fotógrafo de Bangladesh. Os cientistas dizem que o país será
um dos mais afetados pela
elevação do nível do mar.
O papa, de 84 anos, havia
dito várias vezes que esperava
participar da COP26, mas o Vaticano anunciou em 8 de outubro que sua delegação seria
chefiada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin,
sem explicar os motivos para a
ausência do papa. (ABr)
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NOVA ERA MuSICAL

Cantora e compositora Ju Moraes lança a faixa 'Essa Minha Canção' um pop romântico
Elysia Cardoso
A cantora e compositora Ju Moraes, artista que foi apresentada ao
grande público no programa The
Voice Brasil em 2012, lança ‘Essa Minha Canção’, seu mais novo single,
pelo selo Colaboraê e distribuição
digital da ONErpm. A faixa marca o
início de uma nova era na carreira da
artista, e já está disponível em todos
os apps de música. O projeto conta
com a direção de arte de Fernando
D’Araujo e vai ganhar um videoclipe
em breve, que será lançado no canal
oficial da artista no YouTube.
‘Essa Minha Canção’ é um pop romântico com alicerce no beat eletrônico e programações feitas exclusivamente para o single. A composição autoral acaba de sair do papel, após anos aguardando o momento certo para ser lançada. “Compus essa faixa há 16 anos e ela sempre ficava de fora dos trabalhos.
Agora tirei ela da ‘caixinha’ e estou
muito feliz com o resultado. Ela carrega referências musicais do que
tenho ouvido hoje e, talvez por isso,
ela só tenha sido gravada agora. Todos os arranjos que eram sugeridos
a ela durante anos, eu nunca consegui gostar como esse”, conta Ju.
A produção musical, arranjos e
beats é de Theo Silva, músico baiano
que trouxe Ju para esse universo
mais moderno. “Nas minhas conversas com Ju sobre essa música, tínhamos a intenção de trazer algo diferente do que ela já vinha fazendo.
Deixá-la mais perto desse universo
Pop”, aponta Theo.
A letra da faixa traz sobre o amor,
apontando a importância de dar a ele
uma segunda chance. “Fiz essa composição baseada na história de uma
amiga que estava passando por uma
tentativa de reviver uma relação que
parecia perdida. Acho que todos já passamos por isso alguma vez na vida, de
tentar resgatar algo que a gente ainda
acredita e não quer desistir. É sobre
amor e sobre uma segunda chance
para ambas. Eu me vejo muito nessa
canção hoje e com tudo que temos passado nesta pandemia, questionando
quem somos e onde podemos ir juntos.

Hoje essa música fala muito sobre
mim também”, afirma Ju.
A canção teve a captação de voz
feita no estúdio ANZ Immersive Audio, em São Paulo. “Estamos também fazendo a mixagem no formato
Dolby Atmos, tecnologia para áudio
3D, que oferece um som mais imersivo e realista”, diz Ju. E os fãs podem
se preparar que vem mais novidades
por aí. “Teremos mais dois singles até
março, passeando por diferentes estilos e cores”, conta a artista.
Ainda sobre o lançamento ela diz:
“As expectativas para o lançamento são
as melhores possíveis, porque essa
música nunca encaixava nos meus
projetos e hoje ela veio exatamente
para me tirar da zona de conforto e
apresentar uma outra Ju pro público.
Mais madura e livre de rótulos”.

A artista

Artista baiana Ju Moraes lançou diversos singles, parcerias musicais e um EP

Ju Moraes é cantora, compositora
e empreendedora e vive pesquisando,
tocando, descobrindo elementos e
vertentes para sua arte. Com um violão na mão, tudo ao seu lado vira música.. É formada em Direito, mas a
paixão pela música sempre falou
mais alto. Sua voz marcante passeia
por estilos diferentes, mas deixa sempre a sua identidade por onde passa.
Carisma é outro ponto da cantora que
já comandou grandes eventos pelo
Brasil e pelo mundo.
De trio elétrico no Carnaval de Salvador a festivais de música na Rússia.
A Bahia foi o ponto de partida para
conquistar o Brasil e Ju foi uma das
finalistas do programa The Voice
Brasil e comandou durante dois anos
a transmissão nacional do Band Folia. Com sorriso largo, olhos verdes,
e muita personalidade, Ju conquista
fãs por onde passa com sua voz, musicalidade e presença de palco.
Atuando em diversas frentes, Ju integra desde 2019 o coletivo feminino
Sambaiana, formado por um grupo de
mulheres, musicistas e amigas. A artista também é uma das fundadoras
do Colaboraê, espaço cultural colaborativo multiuso localizado em Salvador, que também funciona como selo
musical, produtora e gestora artística.
(Especial para O Hoje)
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O cinema
da China
Promovendo o intercâmbio cultural, a
Mostra de Cinema Chinês de São Paulo
apresenta programação inédita no Brasil
Lanna Oliveira
Com programação inédita no Brasil e com diretores premiados, a Mostra de
Cinema Chinês de São Paulo está de volta após uma
pausa de dois anos. Com
apresentações virtuais, o
festival tem o intuito de promover o intercâmbio cultural entre os países. Começando a pouco, a China tem
se desenvolvido no mercado cinematográfico e mostrado produções de qualidade. A 6ª edição do evento
ocorre de hoje (1º) ao dia 20
de novembro, de forma gratuita, e traz na programação
10 filmes, aclamados.
O evento abre com o filme ‘Tudo ou Nada’ do premiado diretor Zhou Hao, que
será exibido pela primeira
vez fora da China. Indicado
ao Golden Goblet de Melhor
Documentário no Festival
Internacional de Cinema de
Xangai e ao Melhor Documentário no FIRST International Film Festival, os dois
na edição 2021, o filme explora a vida de duas pessoas de meia-idade que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)
e registra sua busca por redenção. Para ambos, a vida
não passa de uma sequência
infinita de sofrimento.
A programação traz também trabalhos mais recentes
de diretores consagrados,
como o aclamado drama tibetano ‘Balão’, de Pema Tseden, que recebeu mais de 22
prêmios internacionais, entre eles, um especial em Veneza. O enredo mostra a família de Darje enfrentando
uma série de decisões difíceis e constrangedoras. E
‘Aves Suburbanas’ de QIU
Sheng, indicado a Melhor
Filme de Estreia e Leopardo de Ouro da seção Cineastas do Presente no Festival Internacional de Ci-

nema de Locarno.
E ainda: ‘Quero uma
vida com você’, filme de estreia de SHA Mo, que arrecadou mais US$ 50 milhões
em bilheteria na China e
mostra a realidade pobre de
um casal. ‘Um Porto Seguro’
de LI Xiaofeng, indicado ao
Melhor Filme no Festival
Internacional de Macau e
no Festival Internacional
de Cinema de Xangai, ‘Quatro Primaveras’ de LU Qingyi, indicado a Melhor Documentário no Golden Horse Film Festival, que fala
sobre o cotidiano de uma família na remota Dushan,
entre outros.
Cada filme permanecerá
online por 7 dias. Alguns diretores também gravarão
um vídeo falando um pouco
de sua obra especialmente
para essa mostra. Todo o
conteúdo da 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo
pode ser visto de qualquer
parte do Brasil na plataforma
culturaemcasa.com.br. A
mostra é promovida em parceria com a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Amigos da
Arte e será exibida na plataforma Cultura em Casa. Tem
também o apoio do Centro
Cultural São Paulo.
O diretor Zhou Hao juntamente com a estudiosa
de cinema chinês da USP,
Cecília de Melo, participarão
de uma master class ao vivo,
com sessão de bate papo. Os
cinéfilos podem se preparar
para tirar dúvidas e saber
das curiosidades atrás das
câmeras. Com a curadoria
de Wang Yao os filmes abordam questões sociais ligadas
ao zeitgeist atual, com o objetivo de alimentar o intercâmbio cultural entre os
dois países e construir uma
cultura de positividade.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

As aventuras de
Serafina continuam
Robert Beatty traz na sequência da Série
Serafina uma nova vida da jovem heroína
Mesmo depois de derrotar o Homem da Capa Preta,
Serafina não tem descanso.
Afinal, uma nova e misteriosa força maligna tomou
conta da floresta e se voltou
contra a Mansão Biltmore e
seus habitantes.
Nossa jovem heroína, cuja
estranha aparência encantou
milhões de leitores ao redor do
mundo, segue sua nova vida,
agora podendo frequentar os
andares superiores, junto ao
pai. Isto até surgirem três estranhos: Lady Rowena, uma
esnobe adolescente britânica,
o Detetive Grathan e um assustador feiticeiro.
Nas montanhas, os animais estão fugindo de uma
força misteriosa. Já na mansão, os animais estão se
comportando com uma
agressividade sobrenatural.
Serafina deve desvendar o
mistério antes que seja tarde demais. Em ‘Serafina e o
Cajado Maligno’, segundo
livro da série, Robert Beatty continua a construir um
mundo mágico e fascinante,
com uma história cheia de
ação, suspense e reviravoltas de tirar o fôlego.

O autor

Robert Beatty é um empresário de tecnologia norteamericano e autor de ficção
histórica, romances de fantasia. Ele publicou 6 livros
com a Disney Hyperion, que
foram traduzidos para mais
de 20 línguas estrangeiras.
Robert Beatty é um produtor
executivo da adaptação televisiva de ‘Willa of the Wood’,
que está nos estágios iniciais
do desenvolvimento. Beatty
começou a escrever aos 11
anos quando sua mãe lhe
deu uma velha máquina de
escrever elétrica para brincar. Ele era um ávido leitor
de fantasia e escreveu livros

em seu tempo livre.
Depois de receber um computador pessoal TI-99 de seu
pai, Beatty ensinou-se a codificar e aprendeu seis linguagens de programação antes de
se matricular na faculdade. De
15 anos até entrar na faculdade, trabalhou como relator em uma empresa que
construiu linhas de montagem automatizadas. Beatty
aprendeu que ele era eficaz na
solução de problemas e na
simplificação da produção.
Robert Beatty estudou na Michigan State University, onde
se formou em engenharia mecânica com ênfase em ciência
da computação. Seu interesse
contínuo pela escrita o levou
a se matricular em cursos de

literatura, também.
Encorajado por sua filha
mais velha, Beatty começou a
escrever para um público
mais jovem. Ele escreveu o
primeiro livro da Série Serafina, ‘Serafina e o Manto Negro’, que foi adquirido pela
Disney Hyperion. Entendendo
a importância do marketing a
partir de sua experiência com
sua empresa, Beatty e sua família produziram um trailer
do livro. O trailer foi um componente importante do lançamento bem-sucedido em
14 de julho de 2015, que eventualmente subiu para o primeiro lugar na Lista de BestSellers do New York Times e
permaneceu na lista por mais
de 60 semanas.

Robert Beatty é um empresário que se aventurou na escrita de ficção histórica e romances de fantasia

O filme ‘Balão’ de Pema Tseden, recebeu
mais de 22 prêmios internacionais

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 contraria as orientações que Gael dá para Karina.
João não gosta de ver Duca
consolar Bianca. Gael pede a Lobão para acabar com a luta de
sua filha. Dandara passa mal durante a luta de Karina. Karina se
machuca e Gael corre para ajudar a filha. Lobão não deixa
Gael se aproximar de Karina.
Wallace se entristece ao saber
que seus vizinhos viram sua
derrota. Gael se preocupa com
o desmaio de Dandara.

nos Tempos do imperador
Leopoldina e Augusto se
beijam, e Isabel, Teresa e Pedro
comemoram a união dos dois.
Eudoro defende Dolores de
Tonico e acaba passando mal.
Diego afirma que Pilar pode
contar com ele. Guebo desconfia de que Zayla está envolvida na separação de Samuel e Pilar.Teresa e Leopoldina agradecem o apoio de Luísa com Augusto. Batista se
apresenta à família como sobrevivente do naufrágio.

Coração indomável
O Doutor informa a Maricruz que Soledade está grávida.
Maricruz reclama com Pedro
por ter engravidado Soledade.
Otávio diz a Miguel que vai
presenteá-lo com a documentação que o empossa como o
novo administrador da fazenda
de Simone. Pedro diz a Maricruz
que pretende trabalhar muito
para manter Soledade e seus filhos e completa pedindo a Maricruz que não brigue com Soledade pelo ocorrido.

Gênesis
Herit se surpreende de forma negativa. Judá decide algo
e fica mal. Asenate entrega a
José uma notícia positiva. Judá
e Onã discutem de forma dura.
Hira conta que algo trágico
ocorreu.Judá fica bastante aflito. José começa a construir
algo. Potifar manda que uma
pessoa seja morta. Uma outra
perda considerável abala Judá.
Após três anos, José se diverte com suas crianças.Tamar
desperta interesse em Judá.

império
Maurílio e Silviano conversam na porta da delegacia.
Maria Marta vai à casa de Maria Ísis. José Alfredo fala ao telefone com Maria Ísis. Salvador encontra um amigo pintor.
Naná dá um ultimato em
Xana. Vicente conversa com
Antônio e Luigi na cozinha.
Téo Pereira termina a biografia do Comendador. Robertão
diz a érika e Téo que vai acertar com Giancarlo os detalhes
da viagem para o Japão.
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t
Música no quintal
O Quintal do Jajá promove
na noite desta segunda-feira
(1º), véspera do feriado do Dia
de Finados, uma apresentação acústica de MPB, bossa
nova e samba com os músicos João Garoto e Xexéu, a
partir das 20h. O atendimento ao público ocorre das 18h
à meia noite e a entrada tem
o valor de R$ 10. Além de curtir o som, o público pode
apreciar diversos petiscos.
Entre as opções disponíveis
estão carne de panela, batata frita, quibe recheado, anéis
de cebola empanados, costela suína defumada, filé de tilápia empanado e panceta
artesanal. O público também
tem à disposição várias opções de cervejas, refrigerantes, sucos, sodas italianas,
água, tequilas, vinhos e doses
de whisky e drinks como Gin
Tônica, Aperol Spritz, caipirinha, caipiroska, Cozumel e
Cuba Libre. Quando: Segunda-feira (1º). Onde: Rua 15, Nº
538, Setor Central – Goiânia.
Horário: 20h.
Música e exposição
O Lowbrow Lab Arte &
Boteco abre as portas espe-

da pintura, Candido Portinari, João Candido é fundador e diretor do Projeto Portinari, que há 42 anos zela e
divulga a obra de seu pai. O
bate-papo, online e ao vivo,
é transmitido pelo canal no
YouTube e Instagram do Ateliê Casa Bracher a partir das
20h. Quando: Segunda-feira
(1º). Onde: @ateliecasabracher. Horário: 20h.
O espaço Azzure Club apresenta o show do sucesso John
Amplificado, às 22h na casa Azzure Club
cialmente nesta segunda-feira (1º), a partir das 18h, com
uma programação especial
de pré-feriado. A casa recebe
os músicos Diego Wander
(Chá de Gim), Allex Flores,
Fernando Cipó e George
Drummer para mais uma edição do projeto Brasa Jam. E
também a discotecagem de
Thiago Jesus, que traz uma
mistura do que é referência
no soul, jazz e black music. No
show, o público pode conferir um repertório com muita
brasilidade, reggae, hip hop e
soul. Além das apresentações, a casa também apresenta a exposição ‘ROGO Em
Obras’, com 45 trabalhos do

artista plástico Ronan Gonçalves. Quando: Segunda-feira (1º). Onde: Rua 115, Nº
1684, Setor Sul – Goiânia. Horário: 19h30.
artistas brasileiros
Dando continuidade à
programação do projeto Ateliê Casa Bracher, nesta segunda-feira (1º), o pintor mineiro Carlos Bracher e João
Candido Portinari conversam sobre a pintura de Candido Portinari, além de debaterem sobre desafios e
importância do resgate e
preservação da vida e obra
de artistas brasileiros. Filho
de um dos grandes mestres

Sucesso do streaming
Nesta segunda-feira (1º),
o espaço Azzure Club apresenta os shows dos sucessos
John Amplificado e Dj André
Melo. Depois de viralizar nas
redes sociais, John Amplificado do hit ‘Chega e Senta’
chegou ao topo das paradas
nas plataformas de streaming de músicas. No Spotify, a música está em 1º lugar
no Top 50 do Brasil. O boom
chegou depois de um vídeo
em que o cantor Henrique,
da dupla Henrique & Juliano,
apareceu cantando a música. Em seu primeiro show na
capital goiana, ele promete
muita animação para o préferiado da cidade. Quando:
Segunda-feira (1º). Onde: Av.
136, Nº 222, Setor Marista –
Goiânia. Horário: 22h.

Leo Iran

Segundo a coordenação da unidade, neste primeiro momento
estão sendo realizadas apenas atividades externas
de dezembro; Feira do Vinil
- Monstro Discos 18 de dezembro, e show Low Amp 11
de novembro.
Segundo a coordenação
da unidade, neste primeiro
momento estão sendo realizadas apenas atividades externas, mas os teatros já estão
sendo preparados e adaptados para também abrigar espetáculos em breve.

Retomada

Desde o início da pandemia, os espaços culturais ge-

renciados pela Secult estavam fechados para eventos
presenciais. As atividades
nessas unidades foram mantidas com diversas atrações
on-line e, ainda, para gravações de projetos.
No Centro Cultural Martim Cererê, um extenso trabalho de revitalização vem
sendo feito desde 2020, com
melhorias, manutenção e
adequação de sua estrutura.
Nas atividades paralelas, há
um roteiro ativo de gravações do programa Literatu-

ra Encenada, que integra o
programa ‘Cultura em Casa’,
com apresentações gratuitas
que são disponibilizadas semanalmente nas redes da
Secult Goiás.
Destinado à cultura e referência por abrigar múltiplos
eventos da cena goiana, o
Martim Cererê é conhecido
por ser um espaço onde atividades artísticas como música, dança, vídeo, cinema e
teatro fluem com força.
O secretário de Cultura,
César Moura, comemora a
retomada cultural, possível
graças ao avanço da vacinação no Estado e ao apoio
do governo para o fomento
da área cultural, uma das
mais sacrificadas pela pandemia. Para o secretário,
nessa nova frente de atuação, a expectativa é atender
o máximo de artistas possível, contando sempre com
apoio dos parceiros nessa
empreitada. “Com a retomada das atividades presenciais, nossa meta é que
esse número seja ainda
maior”, concluiu o titular.

CELEBRIDADES
angélica volta a ser cantora! artista grava música
de Rita Lee e divulga clipe
Angélica fez uma releitura da música 'Só de Você',
da Rita Lee, para presentear Luciano Huck. Pais de
Eva, Joaquim e Benício, os
apresentadores comemoraram 17 anos de casados.
Nas imagens, Angélica mostra trechos da cerimônia de
casamento e aparece cantando. "Então, eu pensei. Eu
gosto muito da Rita Lee e eu
lembrava muito do Luciano
ouvindo essa música. E eu
pensei: 'Gente.. O que eu
vou dar de presente?'. Eu
vou cantar para ele essa
música", disse a artista, orgulhosa da trajetória de Luciano Huck na TV. (Patrícia
Dias, Purepeople)
anitta aposta em fantasia
de Pantera Cor- de-Rosa
no Halloween
Anitta usou as redes sociais para mostrar a fantasia
escolhida para uma festa
de Halloween. Na noite de
sábado, 30 de outubro, a
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Martim Cererê retoma atividades presenciais
O Centro Cultural Martim
Cererê, unidade da Secretaria
de Estado de Cultura (Secult),
está de portas abertas para o
público, após uma pausa de
dois anos em razão da pandemia provocada pela Covid-19. A programação do espaço faz parte da retomada
cultural do Governo de Goiás
e foi reaberta neste mês de
outubro, com eventos na
área externa do espaço, seguindo todos os protocolos
sanitários recomendados pelas autoridades locais.
Com agenda programada até o fim do ano, o Centro
Cultural já recebeu várias
atrações, como o Mercado
das Coisas, que é uma feira
de produtores independentes, e a Feira das Minas, além
do show Low Amp, iniciativas que terão outras edições
em novembro e dezembro. A
pauta do Cererê segue até o
fim do ano, e entretenimento é o que não falta. No roteiro, estão o Mercado das
Coisas dia 6 de novembro, 4
e 11 de dezembro; Feira das
Minas 7 de novembro e 12

n

Bárbara Evans se emociona em
chá revelação e escolhe nome do bebê
Logo que o céu foi tomado pela cor rosa, Bárbara Evans e o marido se
abraçaram: “Olha a tremedeira”, disse a influenciadora digital. Bárbara postou um vídeo
com detalhes da comemoração e ela aparece no
evento acompanhado de
amigos e familiares, incluindo a mãe.A bebê,
que se chamará Ayla,
ideia dela, é fruto de uma
fertilização in vitro. Inicialmente a modelo esta-

cantora compartilhou diversos cliques fantasiada de
Pantera Cor-de-Rosa, com
direito a orelhas e rabo.
“Pantera Cor-de-Rosa pro
Halloween”, escreveu ela na
legenda, em inglês, citando
Sabrina Sato, que vestiu a
mesma fantasia em 2018.
(Andréia Takano, Ofuxico)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia pode trazer uma sobrecarga de trabalho e afazeres,
mas com certeza será um dia produtivo, no qual conseguirá ir até o
fim nas questões mais difíceis
para solucionar os problemas.
Não se deixe levar pelo peso das
preocupações, senão o dia poderá ficar denso.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
é dia de organizar suas tarefas
e criar métodos que tragam expansão e leveza. Se não tiver organização, o dia pode ser exaustivo. Tome cuidado com os excessos: caso queira demais, pode
acabar se frustrando. Cuidar da
saúde é indicado.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pode trazer atrasos
e energias contrárias de pessoas
que não estão dispostas a colaborar. é preciso paciência para lidar com elas. O dia é positivo
para pesquisas, estudos e trabalhos mais criativos. é importante
ter discrição e prudência.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia pode trazer movimentos,
agitos e avanços. Se conseguir
ter foco, você pode conseguir
concluir trabalhos e pendências
antigas, encontrando alívio e leveza. Sua comunicação está ativada, mas convém pensar antes
de falar e manter a discrição.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje o dia não está favorável
para excessos e gastos desnecessários. Inclusive, manter a economia é indicado. O dia pode trazer
sucesso para quem está buscando
dietas ou se mantendo disciplinado em relação a algum objetivo
real. Cuidado com indecisões.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia traz contentamento e uma certa letargia. Você pode
conseguir foco para seguir com
seus planos ou cuidar da sua saúde e descansar. Suas relações podem ser o ponto alto do dia, trazendo alegrias e satisfação. Tome
cuidado com o desperdício.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje o dia vai exigir que você
saia do comum e se permita viver
coisas novas e ousadas. Tome cuidado com o excesso de preocupação e se permita ser mais leve
e acreditar nos sonhos. O dia também pede que você cuide da sua
saúde e tenha mais organização.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
O mês se inicia te convidando
a ser mais criativo, portanto vale
a pena aproveitar melhor seu
tempo e dedicar um momento
para si mesmo, o que pode ser desafiador, mas pode trazer bem-estar. Tome cuidado com os excessos
de tarefas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
O dia pode trazer resoluções
quase milagrosas, portanto quando menos esperar, pode ter uma
grata surpresa. Mantenha a autoconfiança, a perseverança e a firmeza em suas escolhas. O dia
pode ser agitado e trazer muitas
realizações. Tome cuidado com
disputas e autoritarismos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
O dia pode trazer lentidão e
atrasos; saber lidar com isso sem
ansiedade pode indicar sabedoriada sua parte. Não perca seu
bom humor, porque ele é quem
vai te dar a leveza necessária. As
emoções podem estar instáveis,
então tome cuidado, porque você
pode perder muito tempo.

;

va grávida de gêmeos,
mas descobriu em setembro que, infelizmente, o

Gabi Brandt desabafa após
momento delicado em restaurante
Gabi Brandt decidiu desabafar sobre uma situação
delicada que passou em
um restaurante. Segundo a
influenciadora, terceiros tiravam fotos e a filmavam
enquanto chorava no es-

coração de um dos bebês
havia parado de bater.
(Flavia Almeida, Ofuxico)

tabelecimento, sentindo
falta do pai. “Eu tô sentada
num restaurante chorando porque hoje é aniversário do meu pai e tô longe
dele, e tem gente filmando,
véi (sic)… nessas horas dá
vontade de ser chata”, escreveu ela no Twitter. (Flávia Ávila, Ofuxico)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia traz finalizações e rompimentos. Você pode ficar abatido
ou meio triste, mas no final pode
se sentir aliviado com as decisões
tomadas. O positivo deste dia é
que ele traz foco e comprometimento consigo mesmo, além de
estratégia e visão profunda das
suas necessidades.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Suas emoções podem estar
oscilando, e isso dificulta suas relações. Cuidado com dúvidas ou
passividade demais. Você pode
sentir um pouco de preguiça hoje
e se deixar levar por ela. Aproveite para descansar o quanto puder.
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Essência

O barro que todos somos feitos
Nelson
Cavaquinho
transcreveu em
suas letras,
cantou com sua
voz rouca e tocou
com seu violão
sujo que o samba
é o universal
Lanna Oliveira
“Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar
com a minha dor”, assim Nelson Cavaquinho inicia a música ‘A flor e o espinho’. Verso demonstra a caminhada do cantor e compositor carioca, na
qual os desamores, as despedias e a morte foram protagonistas. Nascido em berço humilde, sua voz singular e suas
letras reforçam até os dias de
hoje sua personalidade enigmática. Com 110 anos da sua
chegada ao mundo, ele é considerado um dos mestres do
samba e marcou a música popular brasileira.
O poeta Nelson Cavaquinho carregou em seus ombros
a carga de ser o compositor da
dor. Trazia em suas composições letras sombrias que ganhavam vida por meio da sua
voz rasgada esculpida pelo excesso de álcool e tabaco barato. Em Nelson, tudo remete ao
final. Se, fala em folhas, lembra-se das secas. No Carnaval
não há confete ou purpurina,
mas partida para sabe-se lá
quando voltar. E até sua barriga, na gíria cômica inventada
por ele próprio, vira um cemi-

O sambista resgata o Brasil que deixou de ser, é a ponte com raiz das mazelas brasileiras
tério de frango. Isso faz dele
um clássico inconfundível.
Um admirador das dores
de se estar vivo e obcecado
pelo fim, Nelson Cavaquinho
viu derrocada ainda em vida,
pouco antes da década de
1950. Ele fez sucesso na época
áurea do samba, marcada por
figuras como Carmem Miranda, Dalva de Oliveira e Dorival
Caymmi. Mas ele e seu amigo
Cartola, compositor de clássicos, como ‘O Mundo é Um
Moinho’ e ‘As Rosas Não Falam’, passaram anos de exclusão artística. Até que no
início de 1960 foram redescobertos pela classe média ca-

rioca que buscava novos ares
nos velhos morros cariocas.
Seu estilo, como escreveu
no artigo ‘Rugas’, o artista
plástico e ensaísta Nuno Ramos, era uma espécie de antiJoão Gilberto. Enquanto um
busca o minimalismo, a sutileza, o outro oferecia incômodo puro e simples. Ainda
segundo o ensaísta, há no
sambista o desejo e a recusa
do moderno, coisa que caracteriza quase tudo o que o Brasil almeja ser. “Em Nelson, a
vida é o que é, num certo sentido, aquilo que sempre foi.
Por isso, não carrega ansiedade nem projeto. Parece tão

desejável quanto a morte”.
Quando voltou da sua primeira morte, como ele mesmo
dizia, o cavaco que instigou seu
apelido tinha sido trocado pelo
violão. Foi aí que Nelson desbravou o samba, porque além
de suas composições emblemáticas, o modo como toca violão, usando apenas o polegar e
o dedo mínimo, é dissonante,
forte. É o que se vê na música
‘Juízo final’, sua música mais tocada nos últimos 10 anos no
Brasil, feita em parceria com Élcio Soares. A segunda colocada
entre as mais tocadas e a mais
gravada por outros intérpretes
até hoje é ‘Folhas secas’.

Nelson Cavaquinho sempre escancarou o que lhe afligia. Mostrou que as mazelas
podem virar poesia, que a
vida, mesmo com as cicatrizes,
tem que ser vivida plenamente. O poeta era símbolo de
improviso, e o que é viver?
Nada mais que improvisar a
felicidade em meio ao caos. De
poucos recebeu flores, carinho
e mão amiga em vida. Achou
que ninguém se lembraria
que foi embora. E hoje, de
onde estiver, vê sua gloria e a
sua chegada ao topo da música popular brasileira. (Lanna
Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
‘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. Cinemark
Flamboyant: 13h35, 16h10,
16h25, 18h45. Cinemark Passeio das Águas: 13h55. Kinoplex Goiânia: 16h20. Cineflix
Aparecida: 15h05, 17h25. Cineflix Buriti: 16h30.

ESTREiaS
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: 19h, 20h30, 21h, 21h30,
22h. Cinemark Passeio das
Águas: 19h, 20h30, 21h, 21h30,
22h05. Cineflix Aparecida: 19h,
22h10. Cineflix Buriti: .
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: 17h35, 21h.
A Família Addams 2 - Pé na Estrada (The Addams Family 2,
2021, EUA). Duração: 1h33min.
Direção: Greg Tiernan, Conrad

Estrelado por Zendaya 'Duna' é épico de ficção científica dirigido por Denis Villenueve
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: 14h, 15h, 15h15, 16h20,
17h20, 18h40, 19h40, 20h, 21h.
Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h, 16h10, 16h20,
16h55, 18h35, 19h15. Kinoplex
Goiânia: 14h30, 16h40, 18h50.
Cineflix Aparecida: 14h30, 15h,
17h, 19h, 19h30. Cineflix Buriti:
15h20, 16h, 18h, 19h, 20h.
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. Cinemark Passeio das
Águas: 16h20, 16h35, 19h05.
Kinoplex Goiânia: 16h10,
21h10. Cineflix Aparecida:
17h20, 19h30, 21h40. Cineflix
Buriti: 17h10, 19h20, 21h45.

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 garantir poderes sobrehumanos.
Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h30, 17h, 18h, 20h30, 21h30.
Cinemark Passeio das Águas:
14h30, 18h, 21h25. Kinoplex
Goiânia: 14h20, 17h30, 18h20,
20h40. Cineflix Aparecida:
15h10, 18h15, 21h20. Cineflix
Buriti: 20h10, 21h.

EM CaRTaZ

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.

Duna (Dune, 2021, EUA). Duração: 2h36min. Direção: Denis
Villeneuve. Elenco: Timothée
Chalamet, Rebecca Ferguson,
Oscar Isaac. Gênero: Ficção
científica, drama. Inspirado na

Halloween Kills: O Terror
Continua (Halloween Kills,
2021, EUA). Duração: 1h6min.
Direção: David Gordon Green.
Elenco: Jamie Lee Curtis, Judy
Greer, Andi Matichak. Gênero:
Terror. Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie
Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha
de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue
continua. Enquanto Laurie luta
contra a dor, ela tem que se
preparar mais uma vez para se
defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de
Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um
grupo de vigilantes que vão
atrás de Michael e acabá-lo de
uma vez por todas, garantindo
o retorno de um Halloween
tranquilo e paz na cidade. Cinemark Flamboyant: 22h. Cinemark Passeio das Águas:
21h40. Kinoplex Goiânia:
21h30. Cineflix Aparecida: 21h,
21h50. Cineflix Buriti: 21h30.
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Negócios
Ferramenta de
pagamentos
instantâneos tem
sido cada vez mais
usada, tanto por
clientes quanto
por lojistas

Com quase um ano de operação, Pix
ultrapassa 100 milhões de usuários
Terceira fase do
Open Banking permitirá que usuários
façam pagamentos
com Pix em aplicativos de terceiros,
sem precisar acessar o app bancário
Ícaro Gonçalves
O hábito de efetuar pagamentos instantâneos por meio
do Pix entrou por definitivo nas
rotinas de compras dos brasileiros. É o que aponta os dados
do Sistema de Pagamentos Brasileiro do Banco Central (BC),
que mostram que até o final de
setembro deste ano, mais de
100 milhões de brasileiros já
possuíam ao menos uma chave Pix cadastrada no Diretório
de Identificadores de Contas
Transacionais (DCIT).
Em valores totais, já são
102 milhões de usuários do Pix
cadastrados como pessoas físicas, e outros 7 milhões como
pessoas jurídicas. Desde novembro de 2020, mês em que
ocorreu o lançamento oficial
da ferramenta, foram mais de
64 milhões de novos usuários
cadastrados, interessados pela
maior praticidade e rapidez do
Pix quando comparado às tradicionais operações de transferência TED e DOC.
Já o número total de chaves
cadastradas é bem maior, isso
porque cada cidadão pode ter
até cinco diferentes formas
de conta, que variam entre
CPF/CNPJ, e-mail, número de
telefone celular, chave aleatória e QR Code. Segundo o
Banco Central, até o final de se-

tembro já haviam sido registradas 317 milhões de chaves
em nome de pessoas físicas e
outras 13 milhões em nome de
pessoas jurídicas.
Embora seja uma ferramenta atrativa pela rapidez
ao fazer transações e pela comodidade de efetuar pagamentos com um celular, o Pix
ainda enfrenta resistência por
parte dos mais velhos, acostumados com dinheiro físico ou
cartões. A pesquisa aponta que
a maioria de seus usuários
possuem entre 20 e 29 anos
(34%), ou de 30 a 39 anos (31%).
Aqueles entre 40 e 49 anos somam 18%, enquanto os de 50
anos ou mais são apenas 10%.

Benefícios para o lojista

O empresário Edmar Oliveira é lojista na região da

Rua 44, em Goiânia, e atua há
11 anos no ramo de enxovais
infantis (@edbabylojas). Para
o empresário, o Pix representou um grande benefício
aos lojistas por agilizar as
transações, dando mais opções de pagamentos aos clientes. “Em nossa loja, o Pix já representa 30% dos pagamentos
à vista, efetuados tanto por
nossos clientes do varejo
quanto do atacado. Por meio
de nosso QR Code ou chave
Pix, o cliente faz o pagamento imediato, não necessitando
de cartão, nem de depósito
TED”, afirma o lojista.
Se por um lado as chaves
de transferências instantâneas
ajudam os clientes nos pagamentos, por outro, elas também contribuem para agilizar as rotinas financeiras dos

lojistas. “A gente faz muitos pagamentos de matérias-primas,
ou mesmo de produtos prontos da indústria através do
Pix. A ferramenta ajuda a diminuir o fluxo de dinheiro físico e também de seus riscos.
O Pix é uma evolução e veio
para ficar. Em pouco tempo,
acho que quase não veremos
mais dinheiro físico em circulação”, comenta Edmar.
Com o início do mês de novembro e a proximidade de
dezembro, aumentam as expectativas dos lojistas por
bons faturamentos. Esses meses costumam ser os melhores
em vendas, por conta da Black
Friday e por ser o momento
em que consumidores começam a comprar presentes e
acessórios para o Natal e o
Ano Novo.

Fases do Pix e do
Open Banking

Na última sexta-feira de
outubro (29), o Banco Central implementou a terceira
fase do Open Banking, permitindo que aplicativos de
compras possam atuar diretamente com os pagamentos
instantâneos. A expectativa
é que a operação deva facilitar ainda mais a forma como
usuários fazem uso do Pix.
Segundo o BC, a atualização
fará com que os pagamentos
com Pix em aplicativos de terceiros (como app’s de comida,
ou de compras) tenham uma
redução de sete para três passos. A principal vantagem para

os usuários será a possibilidade de fazer os pagamentos
dentro dos aplicativos, sem a
necessidade de abrir o app
bancário, o que até então era
obrigatório para se concluir a
transferência.
Não haverá prejuízo para
a segurança das operações. A
autorização dos pagamentos
segue sendo feita pela instituição financeira na qual o
usuário tem conta, o que garante sua segurança. A nova
funcionalidade é válida para
aplicativos, assim como para
sites de compras. Quem ainda
preferir acessar o ambiente
do aplicativo do banco para
efetuar o pagamento, também poderá continuar a fazer
de tal modo.
A primeira etapa do Open
Banking entrou em vigor em
fevereiro deste ano. A medida
passou a permitir o compartilhamento de informações
sobre produtos, serviços, canais de atendimento e localização de agências entre instituições bancárias. A segunda fase foi implantada no mês
de agosto, e envolveu o compartilhamento de cadastros
e de transações entre as instituições financeiras.
Já a quarta e próxima etapa está prevista para ser implementada pelo BC em 15 de
dezembro. Com ela, ocorrerá
a troca de informações sobre
serviços de câmbio, de investimentos, de previdência e de
seguros entre os bancos. (Especial para O Hoje)

