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Sergio Moro tem
apoio de grupo
fundado por
político ficha suja
Prestes a se filiar ao Podemos, partido aliado da Operação LavaJato, grupo de apoio a campanha
de Sergio Moro a presidente nas
redes socais é coordenado por exprefeito de Curitiba que foi condenado a seis anos de prisão por
mau uso do dinheiro público.
Política 2

Ivan CavIlha

E-commerce se tornou um dos
melhores caminhos de vendas
Opinião 3
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Governo proíbe demitir
trabalhadores que
não tiverem vacinado

O Ministério do Trabalho publicou uma portaria proibindo a demissão de trabalhadores por
justa causa quando não houver a apresentação
do cartão de vacina. O documento diz que a prática é discriminatória e não pode ser utilizada

para limintar o acesso à relação de trabalho. A
medida foi implementada enquanto muitos estados e municípios discutem a adoção dos passaportes da vacina para eventos culturais como
shows, baladas e eventos fechados. Política 5

Jota Eurípedes

TCM põe sob
suspeita obra de
Roberto Naves
Decisão, do Tribunal de Contas
dos Municípios, encontrou supostas irregularidades com
contratação da Organização
Social Associação Beneficente
João Paulo II, do Pernambuco
que gerenciar Hospital Municipal Alfredo Abrahão que seria inaugurado.
Política 6

Goiânia é a 2ª
capital que mais
recebe migrante

Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística , Goiânia é
a segunda Capital que mais recebe migrantes, ficando atrás apenas
de Brasília. O fluxo de migração
está ligado, principalmente, pela
mudança no fluxo de trabalho e
falta de qualificação.
Cidades 11

Empreiteras que
abandonaram obras
ainda não foram punidas

Oito unidades da Capital estão com 30% das edificações
adiantadas e fazem parte de um elenco de 47 obras iniciadas em 2015. Todas teriam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal. As 39 foram canceladas porque os processos não tiveram prosseguimento. Cidades 9

Black Friday
acende alerta
para fraudes

Juros alto
explica avanço
da dívida pública

Especialistas recomendam que
os consumidores já devem iniciar a busca de preços dos produtos para fazer comparações.

Entre dezembro de 2010 e setembro deste ano, o saldo daquela dívida subiu de praticamente R$ 2,012 trilhões.

Após marcar terreno
com Meirelles, PSD mira
chapa proporcional

Goiás recebe
Ponte Preta
com mudanças

Negócios 17

Econômica 4

Xadrez 2

Equipe esmeraldina chega para
confronto com retorno de lateraldireito, mudanças no meio-campo
e também no comando técnico.
Glauber Ramos assume clube ate
final do campeonato. Esportes 7

Brasil promete
reduzir emissão
de gases em 50%
Política 5

Assembleia de acionistas
do Hopi Hari pode
acabar na Justiça
Esplanada 6

Essência

Antonio Sampaio Dória
trata dos dramas dos
pré-adolescentes

Livraria 14

Colinas do Sul em
Goiás é descoberta
pelos turistas

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

O seu imenso patrimônio natural permite ao visitante a conexão com a natureza, de forma a alcançar a plenitude
do bem-estar. Essência 13

Fora de casa,
Vila Nova empata
com o Cruzeiro
No Estádio Independência, o Tigre, de Higo Magalhães, ficou no
empate por 1 a 1 com a Raposa.
Mais uma vez, com queda de
energia e atraso no jogo.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Bolsonaro quer tirar a estatal “das garras do Estado”

Presidente quer
discutir política
de preços dos
combustíveis
Em visita à cidade de Anguillara Veneta, na Itália, nesta segunda-feira (1), o presidente Jair Bolsonaro disse à imprensa que soube “extraoficialmente” que um novo aumento dos combustíveis está sendo planejado pela Petrobras para daqui a 20 dias. Segundo ele, o assunto será prioridade em seu retorno ao Brasil nesta terça-feira (2).
“Esta semana vai ser um jogo pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente, quer dizer, tem que
passar pelo conselho, não sou eu que indico, e tudo que
de ruim acontece lá cai no meu colo. O que é bom não
cai nada em meu colo”.
O ideal, na visão do presidente, é tirar a estatal “das
garras do Estado”, com a privatização da empresa. “Isso
é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora,
isso aí não é colocar na prateleira e vender amanhã. Esse
processo vai durar mais de ano”, admitiu.
Ainda na avaliação de Bolsonaro, um novo reajuste
não pode acontecer. “A gente não aguenta porque o preço dos combustíveis está atrelado à inflação e falou em
inflação, falou em perda do poder aquisitivo. A população não está com salário preservado ao longo dos últimos
anos. Os mais pobres sofrem”, disse.
O presidente disse que está disposto a rediscutir a política de preços da companhia, mas sem interferir nos
“rendimentos dos acionistas”.
O presidente Bolsonaro acrescentou que o governo federal não tem interesse nos dividendos recebidos pelo lucros da Petrobras. Nesse sentido, disse que
tem conversado com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, para que esses recursos sejam revertidos
para abater o preço do diesel.

xadrez@ohoje.com.br

Após marcar terreno com Meirelles,
PSD mira chapa proporcional
Com a definição de Daniel Vilela (MDB) como
candidato a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (DEM), e o retorno do PP de Alexandre
Baldy à base governista, o PSD de Vilmar Rocha intensifica articulação para concretizar a candidato
ao Senado de Henrique Meirelles. Dentro do partido, essa questão não é mais tratada como projeto, mas sim como a principal
bandeira para 2022, dentro ou fora da chapa governista. O deputado federal Francisco Júnior é
um dos principais entusiastas da candidatura, e já
trata Meirelles como futuro
senador por Goiás, e
tem procurado propalar essa possibilidade pelas suas redes
sociais. Agora, o novo movimento do PSD é adquirir o
passe do presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSB).

Outro lado

Presente em evento em que o PL hipotecou
apoio a Gustavo Mendanha, em Caldas Novas, o exdeputado e ex-presidente do PTB em Goiás, Jovair
Arantes (MDB), tende a se aliar ao prefeito de Aparecida de Goiânia nas eleições de 2022, seguindo
a deputado federal Magda Mofatto.

Depoimento

Os vereadores que fazem parte da CEI que investiga a Enel por falhas constantes no fornecimento
de energia, deixaram a sede da Aneel, em Brasília,
com a informação de que a direção da agência não
iria atender à convocação para depor.

Licitação

Está suspenso, por meio de medida cautelar do
Tribunal de Contas do Estado, pregão da Secretaria de Desenvolvimento Social de contratação de
serviço de gerenciamento eletrônico e controle de
manutenções preventivas e corretivas e outros
itens como guincho.

Congelado

Com o congelamento da pauta sobre
o ICMS dos combustíveis, em vigor desde ontem, o tributo sobre o preço fixo por
litro da gasolina é de R$ 6,55; etanol, R$
4,777; e óleo diesel, R$4,89.

Impacto

Líder do Governo na Alego, Bruno
Peixoto (MDB) anunciou emenda aditiva ao projeto que reduz o ICMS sobre
combustíveis para 14%, em que pede
medida de compensação de impacto financeiro para compensar renúncia de
receita. Para mostrar que a matéria é
inconstitucional.

Sob pressão

Prefeitos vão a Brasília, nos dias 9 e 10
de novembro, pressionar senadores e deputados em demandas de interesses dos
municípios. Uma das pautas é o parcelamento de dívidas previdenciárias.

Parecer

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, vereador Kleybe
Morais (MDB).

Teto salarial

Com 14 assinaturas, o deputado Karlos Cabral (PDT) apresentou proposta de
emenda à Constituição que isenta da alíquota previdenciária de 14,25% que
tem salário de até R$ 6,4 mil. O governo
acena com teto de R$ 3 mil a aposentados e pensionistas.
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A filiação do ex-juiz Sérgio Moro
ao Podemos, no dia 10 de novembro,
deve interferir na formatação de
aliança do partido, em Goiás.

Sergio Moro tem apoio de grupo
fundado por político ﬁcha suja
Um dos líderes do movimento que apoia
a candidatura do ex-juiz de Curitiba foi
condenado a seis anos de prisão por
mau uso do dinheiro público
Giovana Andrade
A candidatura de Sergio
Moro à Presidência da República ainda não está confirmada, mas já existe uma movimentação que aponta nessa
direção. Conforme informado pelo jornal Folha de São
Paulo, o ex-ministro da Justiça
e ex-juiz deve se filiar ao Podemos em evento marcado
para o próximo dia 10 de novembro, em um centro de convenções de Brasília. Moro desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (1) e deve ter ampla agenda com partidos e lideranças políticas para viabilizar sua candidatura.
A empresa Alvarez & Marsal que o ex-juíz de Curitiba
prestava consultorias anunciou o desligamento devido ao
interesse na atuação política
do ex-ministro da Justiça.
Embora o ex-ministro bolsonarista ainda cogite outras
possibilidades, como disputar
uma vaga ao Senado por São
Paulo ou Paraná, ou continuar na iniciativa privada,
partidos, políticos e movimentos anticorrupção já trabalham para a construção

de sua candidatura.
Durante esta semana a hashtag #MoroPresidente2022
apareceu entre os assuntos
mais comentados do Twitter.
Apesar de estar próximo de se
filiar ao Podemos, Sergio Moro
ainda deve se encontrar com líderes do União Brasil, partido
que nasceu da aliança entre o
Democratas e o Partido Socialista Liberal.
Entretanto, segundo matéria publicada pelo Intercept, a
campanha nas redes sociais
não é espontânea, mas sim
organizada e articulada pelo
Podemos e por dois perfis,
ainda pouco conhecidos, de
movimentos chamados “Brasil
Consciente” e o “Movimento
Grita!”. As contas em questão
estão articuladas com os perfis do Podemos e do senador
Álvaro Dias, acostumado a
compartilhar os mesmos conteúdos, além de impulsionarem hashtags defendendo
pautas lavajatistas e exaltando
a figura de Srgio Moro.
O chamado Movimento
Grita! se define como um
“movimento que inspira os
eleitores a levantarem sua
voz e unirem esforços para

Ex-ministro da Justiça desembarcou no Brasil para articular sua candidatura a presidente
eleger um Congresso Nacional que verdadeiramente represente a população”. Em
seu site, o Grita! informa que
o grupo foi “fundado a partir
da indignação de 4 engenheiros do ITA, formados em
1964, que resolveram fazer de
sua indignação uma Plano
de Ação de Cidadania”.
O discurso anticorrupção,
no entanto, entra em contradição com o histórico de
escândalos em que Cassio
Taniguchi, um dos engenheiros fundadores do grupo
em questão, se envolveu. O
político, que já foi prefeito de
Curitiba por duas vezes e
deputado federal pelo Para-

ná uma vez, foi condenado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2010, a seis
meses de prisão em regime
fechado por mau uso do dinheiro público enquanto
ocupava a prefeitura de Curitiba, entre 1997 e 2000.
O ex-prefeito também foi
condenado pelo Tribunal de
Justiça a pagar multa por ter
usado recursos públicos para
fazer campanha eleitoral em
2000, quando conseguiu sua
reeleição. A sentença também
determinou a inelegibilidade
do paranaense por oito anos.
Apesar de estar inelegível,
Taniguchi continuou próximo
dos políticos lavajatistas. No

ano passado, o delegado bolsonarista e lavajatista Fernando Francischini anunciou Taniguchi como o criador dos
seu plano de governo para a
disputa da prefeitura da capital paranaense. Ele perdeu a
eleição e continuou como deputado estadual. Nesta semana,
Francischini teve o mandato
cassado pelo TSE por mentir sobre a existência de fraudes nas
urnas eletrônicas.
Em seu site, o movimento
Grita! diz que só aceita políticos
ficha limpa, o que torna curioso o fato de Taniguchi fazer parte da bancada do grupo que
fundou, já que é ficha suja.
(Especial para O Hoje)
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E-commerce se tornou um dos
melhores caminhos de vendas
Ivan Cavilha
A pandemia de Covid-19 provocou inúmeras
mudanças em nossa sociedade, que podem ser
acompanhadas dia após dia. No início, quando todos tiveram que se adaptar ao isolamento social,
passaram a utilizar ainda mais a internet para
realizar suas compras. O relatório da Mastercard
SpendingPulse, um indicador de vendas no varejo, mostra que o e-commercebrasileiro apresentou um crescimento de 75% em 2020 se comparado ao ano anterior, o que se deu, sobretudo,
após o início da quarentena.
Além de compras de objetos, as pessoas começaram a ter mais confiança para investir em
alimentos, roupas, calçados e, inclusive, óculos
pelas vendas do e-commerce. Segundo a pesquisa
Webshoppers 43, realizada pela consultoria
Ebit/Nielsen em parceria com o Bexs Banco, o ecommerce ganhou novos 13 milhões de consumidores no ano passado. Com isso, o total de
clientes acostumados com compras online saltou
29% em relação a 2019.
Com esse crescimento exponencial, muitas
marcas passaram a investir neste ramo, pois é
inegável o quanto o e-commerce ajuda as empresas a alcançarem seus consumidores. Além da
grande vantagem do contato direto com os clientes, as vendas online também facilitam o feedback. Desta forma, é possível entender quais são
os pontos de melhoria e entregar soluções cada
vez mais assertivas e eficazes.
Mas se engana quem acha que o e-commerce
não enfrenta desafios! Atualmente, o maior obstáculo das vendas virtuais é gerar experiências
positivas e marcantes na jornada de compra dos
consumidores. Para isso, o uso da inteligência artificial chega para melhorar a qualidade do
atendimento. No setor óptico, por exemplo, a tecnologia permite a experimentação dos acessórios
de forma virtual, permitindo a compra de óculos
totalmente customizados para cada estrutura de

nariz. Isso é fantástico!
Além disso, entregar um atendimento humanizado pode fazer toda a diferença para o seu negócio, mas é preciso compreender que não
adianta apenas colocar um link de WhatsApp no
site e levar para uma conversa com um robô. É
importante que as empresas invistam em um
time engajado para sanar as dúvidas e auxiliar
os clientes de maneira clara, rápida e eficaz.
As redes sociais também podem ser consideradas grandes aliadas do e-commerce. O
WhatsApp e o Instagram, que foram apontados
como os aplicativos mais populares entre os brasileiros na segunda edição do Global Pre-Paid Index (GPI), são utilizados com frequência pelas
marcas para o contato com seus clientes. Seja
para realizar um pedido, enviar um feedback ou
divulgar os produtos, as redes sociais são ferramentas indispensáveis para quem deseja
atrair a atenção do público.
Mas muita atenção: se você deseja investir no
e-commerce, é muito importante contar com a
ajuda de profissionais que tenham experiência
na construção e gestão de projetos direcionados
ao online. Isso te ajudará a economizar tempo,
energia e recursos, além de gerar resultados
mais efetivos. Você precisará trabalhar para
atrair a atenção dos consumidores, pois uma loja
só sobrevive se tiver clientes. Também é muito
necessário pensar em ações estratégicas, como
investir em influenciadores, proporcionar
boa navegabilidade,
experiência do consumidor, mídia paga, entre outras. Sem dúvida
alguma, apostar em
ações para garantir
Ivan Cavilha é formado
uma boa experiência
em Gestão de Marketing,
de compra sempre
com MBA em Administraserá um excelente inção de Negócios
vestimento.

Armaduras do e-commerce
na Black Friday
Marcelo Fujimoto
Segurança é a primeira preocupação quando
se fala em ambiente online. Não há quem nunca
tenha sentido um pequeno frio na barriga ao clicar em ‘confirmar a compra’. É o suado dinheiro
usado em uma aquisição de algo que ainda não
está em nossas mãos. Essa ansiedade é justa e natural, mas ela tem sido cada vez mais rara e pontual. Basta olhar para os índices de crescimento
do e-commerce no Brasil e no mundo e o quanto
o setor tem investido na última década, na construção de ambientes seguros com elevado grau de
confiabilidade. A Black Friday é a prova de fogo
dessa corrente de segurança. A intensidade com
que a data mais vendável do ano é testada é o principal termômetro que identifica quantos desafios
foram superados e quantos precisam ser mitigados. O caminho para uma compra segura é longo
e repleto de nuances.
Envolve diversas etapas entre o clique final e a
abertura do pacote no conforto do lar. O início da
experiência de e-commerce envolve a escolha de
compra em sites seguros, com a pesquisa da reputação da loja nas redes sociais e em sites de atendimento, como o Reclame Aqui, por exemplo. É preciso verificar se a plataforma oferece meios de atendimento ao cliente, como SAC, Chat ou E-mail. Se
ela tem ainda selos de segurança, de avaliação de
consumidores e até do próprio Google.
Há ainda algumas dicas apontadas por especialistas como verificar se o ambiente é protegido, buscando na página do carrinho de compras
(na barra de pesquisa), um cadeado com a palavra “seguro”. Isso significa que os dados não serão expostos. Por fim, a consulta ao CNPJ da empresa e a situação dela no site da Receita Federal
também reforçam a idoneidade da plataforma, aumentando a confiança em adquirir o produto.
Mas pouco se fala da segurança pós-clique - na
logística de entrega - algo bem mais distante e desafiador para o consumidor avaliar. Os desafios
novamente envolvem escolher plataformas de ecommerce que trabalhem com soluções de transportes com padrões de eficiência e profissionalismo que estejam próximos à perfeição.
Se olharmos para uma análise de problemas
estruturais, temos o Brasil com a amarga classificação de ser um dos líderes em roubo de cargas no mundo. Além disso, as condições das estradas estão longe de serem adequadas, com apenas 13% de suas rodovias pavimentas, de acor-
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do com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). São milhares de
motoristas com a segurança ameaçada.
Um possível roubo de carga ou acidente, não
acarretará na perda do produto comprado. Mas,
certamente, gerará significativos atrasos e tornará a experiência de compra traumática.
Plataformas logísticas que investem em tecnologia e inteligência artificial têm conseguido
vencer esses obstáculos ao realizarem um planejamento de segurança que inclui um trabalho
analítico de rotas de viagens dos veículos. Os algoritmos, alimentados por estudos, preveem
quais são as vias mais perigosas, e são capazes de
realizar um gerenciamento prévio de riscos com
um projeto de roteirização seguro.
Os motoristas são treinados em direção defensiva, na prevenção e cuidados com a saúde pessoal, são questionados, constantemente, sobre regras de segurança nas estradas e quanto aos procedimentos em casos de sinistros e nos cuidados
necessários ao descarregar uma encomenda.
Antes de chegar ao Last Mille (perna final de
entrega), nos cross docking e centros de distribuição, as empresas que alcançam índices de eficiência acima de 95% no timing de entrega, investem pesado em segurança no trabalho, com
uso correto de equipamentos de proteção (EPIs),
e na logística de operação interna, para que não
haja nenhum extravio ou envio equivocado de
mercadoria. A sincronia é fruto de um projeto que
envolve investimentos significativos.
A Black Friday é a final olímpica da segurança no e-commerce. O sucesso que vemos hoje nas
vendas online não é fruto de improviso, são anos
de planejamento estratégico, investimento em
pessoas e em tecnologia. Como em uma avaliação da ginástica olímpica é preciso que os participantes cumpram uma série de requisitos obrigatórios, realizados com eficiência.
Já temos no Brasil players com nível para concorrerem a medalhas, mas assim como em esportes de alto nível, é preciso buscar a perfeição.
O
reconhecimento
para quem se apresentar com competitividade em oferecer segurança na experiência
de compra pela internet, será a tão almejada credibilidade junto
Marcelo Fujimoto, CEO e
Founder
ao consumidor.
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CARTA DO LEITOR

Mais fiscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a liberação dos comércios de bares e restaurantes em
Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de todos. Basta dar uma volta na cidade, principalmente aos finais de semana, para se deparar com diversas regras sanitárias sendo desobedecidas. Fico me perguntando a razão de existir um decreto se não há
uma fiscalização adequada. É óbvio que ambos precisam andar na mesma linha, pois se não for assim,
não faz sentido medidas serem estabelecidas. Da
mesma forma, a população precisa se conscientizar, e entender de uma vez por todas que o vírus
ainda está aí, as mortes continuam imensas e os casos registrados também. Somente com uma colaboração conjunta entre as pessoas e o governo que
um resultado satisfatório virá.
Stefany Matos
Goiânia

Aglomerações
Desde a reabertura de segmentos do comércio
em Goiânia não houve um único dia que não registrasse aglomerações de pessoas na Capital. Agora o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distanciamento social. Muitas pessoas não entenderam a proposta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pessoas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quando será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos.
Ana Carolina Martins
Goiânia

CONTA PONTO

{

“Todos tenham acesso
à cidadania e à paz”.
Convidado a realizar
a primeira leitura, o
governador Ronaldo
Caiado fez a
apresentação do livro
do profeta Jeremias,
que diz: “Isto diz o
Senhor: Exultai de
alegria por Jacó e
dizei: Salva,
Senhor teu povo, o
resto de Israel”
Ronaldo Caiado em missa solene em
celebração aos 88 anos de Goiânia.
Fundada em 24 de outubro de 1933,
capital chega, em 2021, com mais de
640 bairros e 1,5 milhão de habitantes.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“É rainha ,mas é uma senhorinha, deve ser
um saco ter viver num personagem 24
horas”, comentou o internauta sobre a tentativa de reduzir ou proibir a rainha Elizabeth de beber.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“O Felipe de alan ficou sensacional. Time
fera demais Felipe, victor e Beatriz”, comentou o internauta sobre a live temática
de halloween da equipe de esportes do
hoje news.
Pedro Azevedo

N

@jornalohoje
Representantes das 20 maiores economias
do mundo se reúnem em Roma, na Itália,
neste fim de semana, para discutir a necessidade de ampliação da vacinação contra a Covid-19 e o impacto das mudanças
climáticas. Esta é a primeira reunião presencial do G20 desde o início da pandemia.
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Despesas com juros explicam quase
81% do avanço da dívida pública
Uso de máscara está mantido em rodoviárias e aeroportos

Movimento de
passageiros em
aeroportos e

rodovias aumentam

no feriado

O feriado prolongado do Dia de Finados intensificou
a movimentação de passageiros nos terminais rodoviários do País, fazendo com que o mês de outubro termine com 2,7 milhões de passageiros transportados. A
estimativa é da Associação Brasileira das Empresas de
Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).
De acordo com a associação, que reúne cerca de 100
empresas que operam serviços rodoviários regulares interestadual e internacional, caso a expectativa se confirme, o número representa um aumento de 157% em
relação ao total de passageiros transportados no mesmo
período do ano passado, quando foram computados 1,07
milhão de viajantes nas rodovias do país.
No Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, a
estimativa do consórcio Novo Terminal, que administra
a rodoviária, é de mais de 30,5 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelo terminal, tendo as cidades de
São Paulo, Caldas Novas, Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza e Cuiabá como destinos mais procurados.

Medidas

A Abrati alerta para quem vai viajar neste feriado
que, mesmo diante do arrefecimento da pandemia de
covid-19, é preciso manter medidas sanitárias de proteção, como usar máscara, evitar aglomerações, lavar
bem as mãos sempre que puder ou fazer uso constante
de álcool em gel.
Caso algum passageiro apresente sintomas relacionado à covid-19 a recomendação é para que procure a
empresa de ônibus para remarcar a viagem. A legislação diz que nesse caso o passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da passagem.

Aeroportos

Já em relação aos aeroportos, no período de hoje a
quarta-feira (3) os voos comerciais regulares nos aeroportos administrados pela Infraero devem receber cerca de 776 mil passageiros, entre embarques e desembarques. O movimento representa aumento de 54% em
relação ao registrado no mesmo feriado em 2020, quando receberam 503.629 passageiros.
A projeção foi elaborada a partir das programações
informadas pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2021 com o mesmo feriado de 2020,
quando houve redução nas atividades em função da
pandemia.
Segundo a empresa, que administra 37 aeroportos no
país, os dias de maior fluxo serão esta sexta-feira, com
147.446 viajantes, e a próxima quarta-feira, com 156.381.
No período, também são esperadas 6.089 operações de
pousos e decolagens.
A Infraero também lembra da necessidade de se adotar medidas sanitárias para conter a disseminação do vírus, como o uso obrigatório de máscara nos aeroportos
e durante toda a viagem, higienização das mãos, manutenção do distanciamento social de pelo menos dois
metros nos aeroportos.
Além disso, é recomendado que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de uma
hora e meia para voos domésticos e três horas para voos
internacionais. Nos casos de cancelamentos de voos e remarcações, a orientação é para que os passageiros façam
contato direto com as empresas aéreas.
Em razão da pandemia, a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) informa que para os voos realizados até 31 de dezembro de 2021, o prazo de reembolso é de 12 meses (contados da data do voo). Para os
voos programados a partir de 1º de janeiro de 2022, o
prazo de reembolso é de 7 dias, contados da solicitação do passageiro. (ABr)

Aumento é 157% maior em
relação ao total de passageiros
transportados no mesmo
período do ano passado

Os números do Banco Central (BC) deixam
pouca margem para dúvidas e colocam (ou
pelo menos deveriam colocar) em maus
lençóis o argumento base que tem sustentado, ao longo de décadas, o catastrofismo fiscal alardeado pela campanha ultraconservadora que persegue o desmonte do setor público. O que dizem os porta-vozes do desmanche do Estado? Basicamente, entre outros pontos igualmente questionáveis, dizem
que os governos gastam demais, causando desequilíbrios fiscais que impedem o crescimento econômico de longo prazo. A solução,
portanto, estaria unicamente no corte de despesas, unicamente para que sobrem recursos para o pagamento de juros – um gasto jamais considerado nas planilhas e modelos
dos conservadores ultraliberais.
Mas o excesso suposto de gastos não teria
levado o País a uma ciranda de endividamento, com consequências macroeconômicas
gravosas, produzindo déficits, inflação, escalada do dólar e outros desajustes? É o que afirma a retórica da “turma do desmanche”. Qual
a acurácia dessa suposta constatação supostamente lógica? Muito baixa, como mostram
os dados oficiais, divulgados pelo BC e à disposição de qualquer um que se disponha a
analisados com alguma isenção. Ao final das
contas, os juros altos têm sido a causa principal
do crescimento da dívida bruta do governo geral desde sempre (lembrando que o governo
geral inclui a União, governos estaduais, prefeituras e estatais).
Entre dezembro de 2010 e setembro
deste ano, o saldo daquela dívida subiu de
praticamente R$ 2,012 trilhões para algo próximo a R$ 6,940 trilhões, num salto de
145%. Corrigida pelo Índice Geral de PreçosMercado (IGP-M), que acumulou variação de

142,46% naquele período, a dívida aumentou em torno de 42,3% em termos reais. Para
comparar, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou variação nominal de 115,28% entre
2010, no dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e setembro deste ano, na estimativa do BC, avançando de
R$ 3,886 trilhões para R$ 8,366 trilhões, em
números arredondados. Esse movimento
elevou a relação entre a dívida bruta e PIB
de 51,77% para 82,96%.

A “lógica” do endividamento

Em valores nominais, a dívida registrou
um acréscimo de R$ 4,928 trilhões entre dezembro de 2010 e setembro de 2021, o que
correspondeu a 58,91% do PIB projetado
para setembro deste ano pelo BC. Quer dizer,
a variação registada foi maior do que toda
a dívida registrada no final de 2010, em termos reais (com o estoque corrigido pelo IGPM). O dado atualizado mostra uma dívida
bruta de R$ 4,877 trilhões em dezembro de
2010, a valores de setembro deste ano. As séries estatísticas do BC trazem também os
principais fatores que provocaram o crescimento da dívida ao longo dos anos. Ao longo de todo aquele período, os governos gastaram nada menos do que R$ 3,987 trilhões
apenas para fazer frente às despesas com juros de suas dívidas, significando 47,66% do
PIB. Os trilhões gastos com juros explicaram,
portanto, 80,89% do aumento da dívida naqueles 129 meses. Mais claramente, a ciranda
financeira, alimentada por transações com
títulos da dívida pública, criou esse circuito
retroalimentador da dívida, que cresce quase que exclusivamente para remunerar os
donos da grana, como num ciclo vicioso, excludente e concentrador de riquezas.
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As emissões de “dívida
nova”, quer dizer, a venda de
títulos emitidos pelo Tesouro,
somaram R$ 627,812 bilhões
entre dezembro de 2010 e
setembro deste ano. Esse valor, correspondente a 7,50%
do PIB, representa a diferença entre o valor dos títulos
vendidos pelo Tesouro e dos
papéis recomprados (resgatados) e teve participação de
apenas 12,74% na variação
sofrida pela dívida bruta no
mesmo período.
2 Ajustes cambiais e relacionados à dívida externa,
além do reconhecimento de
dívidas que ainda não haviam sido chanceladas pelos
governos, somaram R$
313,868 bilhões, respondendo por 6,37% no aumento da
dívida total.
2 Naquele mesmo intervalo, o déficit nas contas primárias dos governos, ou seja,
a diferença entre receitas e
despesas, excluindo-se os
gastos com juros, atingiu R$
944,10 bilhões (11,29% do
PIB). O rombo correspondeu

a uma fração do aumento
registrado pela dívida bruta
nos 129 meses considerados aqui. Sua contribuição
ficou limitada a 11,29%.
Além disso, o déficit primário representou 23,68% de
tudo o que os governos gastaram com juros.
2 Se houve uma escalada
descontrolada, ela atingiu
exatamente a ponta das despesas financeiras por conta
da política de juros insanamente altos praticada em
todo o período (com um curto intervalo de juros baixos ao
longo de nove meses entre
2020 e a primeira metade de
março deste ano).
2 Ainda assim, é preciso
acrescentar algumas ponderações em relação ao comportamento recente do resultado primário de todo o setor público. Os dois últimos
anos do período analisado –
2019 e 2020 – foram responsáveis por 81,0% de todo o
rombo do período, em grande parte por conta dos gastos
que os governos tiveram que

realizar para enfrentar a pandemia no ano passado. Somados os dois exercícios, com
déficits de R$ 61,872 bilhões
em 2019 e R$ 702,950 bilhões
no ano seguinte, o rombo
chegou a R$ 764,822 bilhões.
2 Desde que o teto de gastos
foi adotado, em 2016, até setembro deste ano, os governos acumularam um déficit
primário de R$ 1,125 trilhão
– o que significa dizer que, na
soma dos anos anteriores
(2011 a 2015), restou um superávit de R$ 195,534 bilhões.
Mas mesmo esse número ainda não reflete a evolução
mais correta daquele resultado, já que os governos
amargaram déficits de R$
32,536 bilhões e de R$ 111,249
bilhões em 2014 e 2015, respectivamente. Isso deixa um
saldo positivo acumulado de
R$ 295,865 bilhões para os
anos restantes (2011 a 2013),
numa média anual de R$
98,622 bilhões (quase 28,5%
mais do que o superávit médio anual registrado entre
2002 e 2010).

Número de inadimplentes cai,
mas valor de dívidas aumenta
O número de inadimplentes no Brasil chegou a 62,21
milhões de pessoas em setembro, o que representa uma
ligeira retração (0,06%) ante o
mês anterior. Segundo o
Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil divulgado pela Serasa, esse
é o valor mais baixo desde
abril, quando foram registrados 62,98 milhões de brasileiros nessa situação.
De acordo com o estudo
mensal, o número de dívidas
totais no Brasil também é o menor registrado no período, com

queda de 0,16% em relação a
agosto, totalizando 208,46 milhões de contas.
Segundo o levantamento,
apesar da queda na inadimplência, o valor total de dívidas
em setembro teve alta de 0,34%
na comparação com agosto,
somando R$ 245,3 bilhões. A
média dos valores da dívida é
de R$ 3.944 por pessoa e de R$
1.177 por dívida.
O segmento de bancos e
cartões de crédito continua liderando a lista das contas responsáveis pela inadimplência,
representando 28,7% delas, se-

guido das dívidas de contas
básicas como água e luz
(23,5%) e varejo com 13%.
“Os números revelam que os
brasileiros estão buscando
oportunidades de renegociar
com condições diferenciadas e
que as empresas credoras entendem cada vez mais a importância de oferecer essas condições para os brasileiros renegociarem: só em setembro,
foram mais de R$ 3,27 bilhões
de descontos concedidos em
renegociações pelo Serasa Limpa Nome”, disse a gerente da Serasa, Nathalia Dirani. (ABr)
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Governo proíbe demissão de
trabalhadores não imunizados
Em paralelo,
portaria garante às
empresas e
empregadores o
direito de obrigar
os trabalhadores a
serem testados.
Portaria, no
entanto, contradiz
a posição do TST
Felipe Cardoso
Uma portaria divulgada
pelo Ministério do Trabalho
nesta segunda-feira (01/11)
proíbe o afastamento ou demissão de pessoas não vacinadas contra a covid-19. A medida foi publicada no Diário
Oficial da União e assinada
pelo ministro Onyx Lorenzoni.
De acordo com o texto, empresas e órgãos públicos não poderão dispensar funcionários
que não comprovem a imunização e trata a exigência como
“prática discriminatória”, seja
em casos de demissão por justa causa ou em processos de admissão de trabalhadores.
Caso haja o descumprimento da medida, de forma
que o funcionário termine demitido pelo fato de não ter se
vacinado, o trabalhador poderá optar pela reintegração ao
cargo ou receber o dobro da remuneração referente ao período de afastamento.
Sobre a apresentação do
cartão de vacinação por parte
do trabalhador, o texto diz que
a imposição não está inscrita
como motivo de justa causa
para rescisão do contrato de
trabalho, de acordo com as
normas da Consolidação das
Leis de Trabalho (CLT).
Em paralelo, a portaria assinada por Lorenzoni garante às empresas e empregadores o direito de obrigar os
trabalhadores a serem testados com o objetivo de preser-

Portaria foi assinada
pelo ministro do
Trabalho Onyx
Lorenzoni em meio a
discussão de Estados
e municípios quanto
a adoção do
passaporte da vacina

var as condições sanitárias
no ambiente de trabalho.
O texto também assegura às
empresas o direito de divulgar
orientações e protocolos de
prevenção da covid-19, além de
promover informações no que
diz respeito ao reflexo da vacinação na redução do número de casos e mortes pela doença. O empregador também poderá realizar em sua empresa
políticas de incentivo à vacinação dos funcionários.

Contraponto

O assunto é polêmico e divide opiniões, inclusive, entre
as autoridades do primeiro escalão do Trabalho. A decisão do
governo, que justifica a medida como um mecanismo de
proteção ao trabalhador brasileiro, vai na contramão, por
exemplo, da posição do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Em entrevista concedida
ao portal de notícias da UOL,
em setembro, a presidente
do TST, Cristina Peduzzi, ressaltou que, apesar de todos terem o direito individual de

não se vacinarem, existe um
interesse “maior”, “que é o da
coletividade”.
“Se eu não me vacino, constituo um risco, pois terei mais
facilidade para adquirir a enfermidade. Com isso, a coletividade acaba tendo seu direito
prejudicado pelo meu exercício
do direito individual. (...) tenho
visto que há várias decisões já
prolatadas no sentido de que o
direito da coletividade se sobrepõe ao individual”, disse.
E continua: “acho justificada a tese que vem sendo defendida [da demissão], em geral, sobre aquele que não tem
uma justificativa para tomar
uma vacina. A injustificada recusa é que compromete o direito coletivo de saúde dos demais trabalhadores”.
Em outro trecho da entrevista, a presidente do TST ainda
avalizou a apresentação do comprovante de vacinação por parte do trabalhador às empresas.
“É um sistema de controle e
não é uma novidade no Brasil.
Em muitos países vem sendo
exigido até para se ingressar em

um estabelecimento comercial.
Para viajar, por exemplo, você
precisa apresentar. Então nada
mais lógico no ambiente de trabalho se proceder da mesma
forma. Não vejo nenhuma ilegalidade”, pontuou.

Indicadores

Conforme mostrado pelo O
Hoje, o avanço da vacinação
contra Covid-19 no Brasil, e
em Goiás, vem se mostrando
cada vez mais presente. Dados
disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (SESGO) mostram que, em outubro,
o estado registrou a menor
quantidade de pessoas infectadas com a doença. Foram
39.619 casos.
Em relação às mortes, outubro não foi o mês com a menor quantidade de óbitos, haja
vista que registrou 701 perdas,
ficando atrás de janeiro, com
681. O mês de abril ainda segue como recordista no que
diz respeito a maior quantidade de óbitos: foram 3.288
perdas naquele período. (Especial para O Hoje)

COP26

Brasil promete reduzir emissões de gases pela metade
A informação foi divulgada durante a abertura da
participação brasileira na
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26)
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou nesta segunda-feira (1º)
uma nova meta de redução
de emissões de gases do efeito estufa. A informação foi divulgada durante a abertura
da participação brasileira na
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na
Escócia.
"Apresentamos hoje uma
nova meta climática, mais ambiciosa, passando de 43% para
50% até 2030; e de neutralidade de carbono até 2050,
que será formalizada durante
a COP26", disse. Leite participou da abertura da cúpula
por meio de transmissão simultânea, em evento realizado em Brasília, no edifíciosede da Confederação Nacional da Indústria.
Segundo o ministro, a
conferência marca “uma
transição do debate das pro-

Segundo o ministro, a conferência marca “uma transição do debate das promessas climáticas”
messas climáticas para a
criação de empregos verdes”. Leite argumentou ainda que o Brasil tem atuado
como articulador do debate.
“Realizamos encontros bilaterais prévios com mais de
60 países, atuando como país
articulador, buscando o diálogo e pontos de convergência. Também conduzimos de-

zenas de reuniões técnicas,
coletando subsídios que culminaram numa estratégia de
negociação para defender o
interesse nacional e posicionar o Brasil como país fundamental nessa nova agenda
verde mundial”, disse.

Crescimento verde

Em discurso gravado

para a conferência, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o “Brasil é uma
potência verde” e argumentou que o país é solução
para os problemas atuais.
“O Brasil é uma potência
verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior
e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas

oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não
do problema”, afirmou.
Bolsonaro ressaltou ainda
que o Programa Nacional de
Crescimento Verde, lançado
na semana passada, “traz as
preocupações ambientais
para o centro da agenda econômica”. A iniciativa tem
como objetivo aliar a redução
das emissões de carbono, a
conservação de florestas e o
uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento
econômico.
“Ao promover uma ‘economia verde’, o programa
vai orientar as ações de proteção e conservação do meio
ambiente por meio de incentivos econômicos, direcionando recursos e atraindo investimentos. Com isso,
vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de
emissões de gases de efeito
estufa e, principalmente, geração de “empregos verdes”,
defendeu Bolsonaro.
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Os infiltrados
Redes sociais seria comandadas por Carlos Bolsonaro

Senadores
justificam
quebra de sigilo
de Bolsonaro
Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morais, solicitar que a CPI da Covid-19 no Senado prestasse esclarecimentos a respeito da solicitação
de quebra de sigilo do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), os membros da comissão responderam tendo como
principal argumento o fato do presidente ter “cometido
crime” ao associar a vacinação a HIV.
Os senadores ainda disseram que o presidente tenta, por
meio de suas redes sociais, “sabotar” a campanha de vacinação contra o coronavírus. Eles alertam também para
o cometimento de crime de responsabilidade fiscal diante da divulgação de conteúdos falsos.
“As ‘fake news’ proferidas pelo impetrante na live do dia
21 de outubro tinham o claro propósito de sabotar a campanha de vacinação coordenada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento a Covid-19 do Ministério da Saúde em articulação com os Estados, Municípios e organismos
internacionais, o que configura em tese crime de responsabilidade”, diz o documento.
Em outro trecho, os senadores ainda disparam: “A gravidade da conduta é exponencializada pelo fato de que
o presidente da República, a par da representação legítima de eleitores que se identificam de maneira significativa e razoável com sua agenda política, tem um séquito
de radicais que aderem cegamente às prescrições mais absurdas emanadas do chefe do Poder Executivo”. (Felipe
Cardoso, especial para O Hoje)

Uma assembleia de acionistas marcada para
amanhã para decidir o futuro do maior parque
de diversões de São Paulo, o Hopi Hari, pode acabar na Justiça e prejudicar um plano de recuperação já bem visto pelos credores. Em risco,
também, o emprego de 1,2 mil pessoas. Os donos
do Hopi Hari conseguiram acordo para aporte bilionário para manter o complexo. Mas um grupo concorrente que administra parques Beto Carrero e da Mônica entrou de última hora no páreo,
sem habilitação, e tenta até ingerência dentro do
BNDES – o maior credor – para derrubar o plano.
O que move os concorrentes nos trilhos dessa
montanha russa foi a revelação de um acordo do
Hopi com a Whitehall & Company LLC que envolve R$ 2,8 bilhões.

Emprego$

O montante garante a cobertura para credores como o BNDES, os empregos e novos investimentos no complexo que recebe mais de 26 mil
pessoas por mês.

Essa turma..

A farra com querosene diminui, mas ainda há
quem adore jatinho. Cinco senadores desembolsaram mais de R$ 68 mil, só em setembro, para
abastecer aviões privados ou pagar táxi aéreo para
voos pessoais e oficiais. Acir Gurgacz (PDT-RO) usou
R$ 5 mil de verba pública; Cid Gomes (PDT-CE) pagou R$ 12 mil à North Star Taxi Aéreo; Jayme Campos (DEM-MT), R$ 8 mil para a Air BP Brasil.

Ocultos e blindados

“A utilização desse tipo de pesquisa fora do período é livre e fica a critério das instituições que assim desejem fazê-las”, informa o TSE à Coluna.
Os dados coletados em sondagens – algumas sem critérios, patrocinadas por
pessoas e empresas com interesses
políticos – são divulgados sem possibilidade de contestação.

Dói no bolso

No período eleitoral, as empresas
que divulgarem pesquisa fraudulenta
ou sem registro prévio das informações
podem ter de pagar multas no valor de
R$ 53.205 a R$ 106.410.

Olheiros no saguão

Tradicional nas rodovias, a CCR
decolou de vez. Além de administrar
o Aeroporto de Confins até 2044 e
vencer a licitação de Pampulha (dentro de BH), o grupo mira os terminais
do Galeão e Santos Dumont (Rio), e o
de Congonhas (SP). Todos são pistas
com minas de ouro. A CCR tem enviado semanalmente olheiros para estes aeroportos.

Insegura$

Foram R$ 14 mil de Plínio Valério (PSDB-AM)
para a Manaus Aerotáxi; A recordista, como citamos, é Eliane Nogueira (PP-PI), mais de R$ 28 mil
no próprio avião. Os demais senadores viajaram
em voos comerciais ou em seus veículos.

O roubo de cargas cresceu no Brasil.
As reservas de sinistros somaram R$
812,53 mi de janeiro a agosto, contra R$
510,36 mi em 2020 – um aumento de
59,2%, de acordo com a FenSeg. Os dados envolvem também acidentes, mas
o volume de prêmios em seguros arrecadados para o setor de transportes evidencia o atual cenário.

Olho neles

Batom & Poder

..gosta de voar

A farra das pesquisas de intenção de votos
fora do período eleitoral, sem necessidade de registro nos TRE’s e TSE, pode acabar nos próximos
anos. Políticos de variados partidos estão incomodados com a falta de transparência sobre número de entrevistadores e em especial as cidades e bairros de entrevistas.

A Brasil Brokers, do setor imobiliário, investe na equidade de gênero
no grupo, num segmento historicamente dominado por homens. As mulheres já ocupam 63% do quadro geral,
60% dos postos de liderança e 40% do
quadro de corretores associados.

Roberto Naves é impedido
de inaugurar hospital
Decisão, do Tribunal de Contas dos
Municípios, encontrou supostas
irregularidades com contratação de

Organização Social e falta de transparência
Yago Sales

O prefeito de Anápolis Roberto Naves (PP) não publicou
nada em seu perfil com mais
de 40 mil seguidores sobre a
frustração depois de o Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM) ter impedido a inauguração de um hospital sob suspeita de irregularidades na
segunda (1).
A decisão foi concedida pelo
conselheiro Fabrício Motta,
numa medida cautelar, que
proíbe o funcionamento do
Hospital Municipal Alfredo
Abrahão, principalmente seja
gerida pela Organização Social
(OS) Associação Beneficente
João Paulo II, do Pernambuco.
Segundo o documento elaborado pelo Ministério Público de Contas (MPC) há possíveis irregularidades na definição da OS pernambucana e,
principalmente, falta de transparência sobre a emergência
da contratação da entidade.
Um dos pontos que mais chamaram a atenção foi o fato de
a OS ter oferecido o exato valor reservado pela gestão de
Naves para o funcionamento

da unidade hospitalar.
O procurador escreve que
foi constatado, ainda, “que cerca de um mês após, o quadro
basicamente não se alterou,
uma vez que apenas o termo
contratual da avença pode ser
acessado, sem qualquer outro
documento relativo ao processo de seleção da organização
social escolhida, em afronta
às normas específicas que regem a matéria”.
Além disso, o MPC, vinculado ao TCM, encontrou fragilidade no caráter emergencial
da contratação da OS. Outro aspecto da decisão tem relação
com o fato de o município anapolino ter gastado R$350 milhões, previstos em orçamento
em 2020 e, agora, quer pagar,
em seis meses, R$18 milhões à
OS, ou seja, 10% do investido
em um ano na cidade com o
Sistema Único de Saúde (SUS).
O MP pediu, então, que os
documentos sejam disponibilizados no site da prefeitura e
alertou que os atos já caracterizam prática de ato de gestão
ilícito e antieconômico. Um vereador ouvido pelo Hoje e que
pediram anonimato lembram

Segundo o documento,
há possíveis
irregularidades na
deﬁnição da OS
pernambucana

que o local onde seria inaugurado o hospital funcionava
como o CAIS Jardim Progresso.

Resposta

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que

vai apresentar ao TCM todos os
documentos e esclarecimentos necessários sobre a contratação da instituição que será
responsável pela administração do Hospital Alfredo Abrão.
“O modelo de licitação adotado
para esta contratação é o mesmo que foi utilizado para inauguração da UPA Pediátrica, que
há mais de dois anos presta um
serviço de excelência à população anapolina e que, agora,
será implantado em todas as
unidades de saúde do município, iniciando pelo novo Hos-

pital Municipal”, diz o texto.
Ainda segundo a gestão de
Roberto Naves, não existe
existe qualquer ilegalidade
no processo, que foi “conduzido desde o início de maneira transparente e respeitando
todos os trâmites administrativos”. Ainda segundo a nota,
“a SEMUSA recebe com naturalidade a medida cautelar
proferida pelo conselheiro do
TCM, que cumpre o seu papel
de fiscalizar e solicitar quaisquer esclarecimentos”. (Especial para O Hoje)
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Ponte para cima
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Com mudanças no
comando técnico,
Goiás recebe Ponte
Preta de olho em
permanência
no G-4
Victor Pimenta
O Goiás volta a campo nesta terça-feira (2), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe esmeraldina que trocou o seu
comando técnico na última
semana, recebe a Ponte Preta,
às 21h30, no estádio Hailé Pinheiro. Ao contrário dos goianos, os paulistas brigam para
fugir do rebaixamento.

Goiás

Ainda em quarto colocado
na tabela e somente há dois
pontos do quinto colocado, o
CRB, o Goiás conta com o fator
casa para vencer e seguir no G4 da competição. Após o empate em 1 a 1 diante do Botafogo na última rodada, o treinador Marcelo Cabo acabou
sendo demitido e assim, agora
com Gláuber Ramos no comando, ele terá a missão de colocar o esmeraldino novamente na elite do Brasileirão.
“A gente sabe que é um jogo
importante, e jogamos dentro
de casa onde perdemos poucas
vezes no campeonato. Sabemos que vai ser um jogo difícil
porque é um time que está
brigando lá embaixo. Sabemos
que esses times vem um pouco
mais fechado, um pouco mais
retrancado. Temos que impor
nosso ritmo porque jogamos
em casa, jogamos com nossa
torcida e isso que é importante. Estamos bem focados nesse
jogo e da importância da vitória e que tem alguns confrontos diretos que se ganharmos,
deixamos os concorrentes para
trás. Então é entrar focado e fazer uma boa partida para que

Equipe esmeraldina tem retorno de lateral Apodi, além de mudanças no meio-campo para enfrentar a Ponte
a gente saia com a vitória”,
disse o zagueiro Reynaldo.
Assim, para o confronto
desta terça-feira (2), diante
da Ponte Preta, o clube esmeraldino deve sofrer algumas
mudanças. O lateral-direito
Apodi cumpriu suspensão
diante do Botafogo e fica à disposição de Gláuber Ramos.
Diego que jogou improvisado
na última rodada, justamente
na lateral, deve retornar ao
meio-campo, fazendo o papel
de segundo volante, na vaga
de Fellipe Bastos. Recuperado
de lesão e voltando a jogar na
última partida, Rezende deve
começar titular contra os alvinegros paulistas.
Pendurados no confronto
estão: o zagueiro Iago Mendonça, os volantes Fellipe Bastos e Caio Vinícius, os meias
Élvis e Diego e os atacantes
Bruno Mezenga, Dadá Belmonte e Wellinton.

Lutando contra o descenso, a Ponte Preta venceu uma
partida nos últimos cinco jogos e a fase do clube não é
das melhores, tendo empatado com o Vitória em casa
na última rodada. Para o confronto desta terça-feira (2),
diante do Goiás, o treinador
Gilson Kleina deve ter mudanças na macaca.
Após o empate diante do
Vitória, o elenco da Ponte Preta foi a campo na manhã deste domingo, no CT do Jardim
Eulina. Gilson Kleina terá que
achar um substituto para Moisés, que recebeu o terceiro
amarelo e cumpre suspensão
na rodada. Artilheiro do clube na temporada com onze
gols, está há doze sem marcar.
Os favoritos a ficar com a
vaga são Iago e Niltinho, este
último de mais velocidade.
Quem deve retornar ao

time titular é o volante Léo
Naldi, que cumpriu suspensão e fica à disposição do
treinador. Assim, ele volta
no lugar de Matheus Anjos, e
o meio-campo retornando
com três volantes. Outra opção para a entrada de Naldi é
na vaga de Richard, que foi
vaiado e criticado pela torci-

da na última partida.
Ausência até mesmo no
banco de reservas é do meia
Thalles Gabriel. O meio-campo tem contrato com o Goiás e
está emprestado até a Ponte
Preta até final do ano, por
isso não pode jogar contra o
clube, por razões contratuais.
(Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCnICa
t
Goiás

x

Ponte Preta

Data: 02 de novembro de 2021. Horário e local: 21h30, estádio hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Caio Max augusto
vieira (Rn); Assistentes: Jean Marcio dos Santos (Rn) e lorival
Candido das Flores (Rn); Quarto árbitro: Osimar Moreira da
Silva Júnior (GO)
Goiás: Tadeu; apodi, David Duarte, Reynaldo,
hugo; Rezende, Dieguinho, luan Dias, Élvis; alef
Manga e nicolas
Técnico: Gláuber Ramos

Ponte Preta: Ivan; Kevin, Rayan,
Fábio Sanches, Rafael Santos;
Marcos Júnior, léo naldi (Richard), Matheus anjos; Yago, Rodrigão e Iago (niltinho)
Técnico: Gilson Kleina

CAMPEONATO BRASILEIRO

ATLÉTICO-GO

Eduardo Souza vê “tomada
de decisão” como fator
importante em toda a Série A
O Atlético Goianiense sofreu um duro baque na noite do último domingo (31) no
Campeonato Brasileiro. O
rubro-negro, após duas vitórias consecutivas, foi derrotado pelo Sport, na Arena
Pernambuco, e estacionou
nos 37 pontos e perdeu a
oportunidade de ter pulado
para a oitava colocação, ficando ainda mais próximo
de um possível feito inédito
que seria uma classificação
para a Libertadores.
Apesar disso, o elenco se
reapresenta na manhã de
hoje, no CT do Dragão, para
iniciar a preparação para o
duelo contra o Flamengo. O
jogo contra o time carioca
será nesta sexta-feira (5), no
Maracanã, às 21h30 (horário
de Brasília), e será válido
pela 19ª rodada, ou seja, o
time goiano vai cumprir o
jogo atrasado que tem e vai
igualar as 29 partidas que já
aconteceram na competição
até o momento.
A partida contra o Flamengo vai exigir um fator
que na visão de Eduardo
Souza é muito importante e
que o Atlético-GO não demonstrou diante do Sport: a
tomada de decisão correta.
Diante da equipe pernambucana, o rubro-negro teve

Ponte Preta

uma boa oportunidade
quando o jogo ainda estava
empatado sem gols e Marlon Freitas acabou finalizando para fora, assim
como na segunda etapa
João Paulo acabou sendo
travado por Sabino e quando o duelo já marcava 1 a 0
para os mandantes, Jefferson cometeu um pênalti sobre Gustavo.
“Nesse nível que nós jogamos, as tomadas de decisão dentro de campo são
muito próximas. Em lances
decisivos eles acabam determinando a vitória ou a
derrota. Em outros jogos fomos cirúrgicos, diminuímos
esses erros, principalmente
os coletivos. Contra o Sport
fizemos um pênalti, que ao
meu ver e não foi isso que influenciou, vimos e revimos e
pode ter tido uma mão antes. Os dois árbitros são Fifa,
foi a melhor escala do Atlético-GO na Série A, tanto o
Luiz Flávio quanto o Furlan,
e acabou acontecendo essa
situação. O futebol no nível
que estamos jogando, são
os detalhes que decidem e
eles não estiveram ao nosso
lado”, avaliou Eduardo Souza, treinador do Atlético-GO.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Atlético-GO se reapresenta
de olho em partida atrasada
Após sofrer uma derrota
para o Sport, na noite deste último domingo (31), o Atlético
Goianiense volta as suas atenções para a próxima partida. O
elenco rubro-negro desembarcou ontem a tarde na capital goiana e já se apresenta
hoje, pela manhã, no CT do
Dragão para realizar a primeira atividade de olho no
jogo atrasado, diante do Flamengo. O clube goiano soma
37 pontos até o momento e um
triunfo pode resultar em um
salto para a oitava posição,
ultrapassando o Fluminense.
O duelo contra a equipe
carioca, válido pela 19ª rodada, será realizado na próxima
sexta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para
este jogo, o treinador Eduardo
Souza vai ter dois desfalques
garantidos: Arnaldo e Ronald.
Os dois jogadores receberam o
terceiro cartão amarelo na
partida contra o Sport.
“Nós perdemos dois atletas
para o próximo jogo, Arnaldo
e Ronald, que é o nosso lado
direito, vamos estudar bem.
Claro que o Flamengo é uma
equipe que todos conhecem,
acompanhamos e sabemos as
dificuldades que teremos, não
só contra eles, mas diante do
Palmeiras também. Apesar

Bruno Corsino/ACG

Com a ausência de Arnaldo, Dudu pode retornar ao time titular
disso, já sabíamos da dificuldade que teríamos com três
jogos complicados e temos
que estar com a nossa força
mental muito forte, para não
deixar para trás tudo com o
que estávamos fazendo se os
resultados não viessem”, destacou Eduardo Souza, treinador do Atlético-GO.
A longa lista de pendurados, que eram de nove atletas
antes da bola rolar contra o
time pernambucano, acabou
punindo o lateral-direito e o
atacante que vão folgar contra
o time carioca. Contra o Flamengo, por sua vez, Willian
Maranhão retorna após cumprir suspensão e pode ser novamente titular da equipe comandada por Eduardo Souza.

“Vamos ver qual a estratégia que podemos usar contra
o Flamengo para fazer um
grande jogo e pontuar. Neste
momento que estamos no
campeonato, precisamos pontuar, fazer o máximo possível,
chegar a marca de 45 pontos
e então respirar aliviado, tirar
essa carga da zona da degola,
que é pesado para todos, e jogar com tranquilidade as outras rodadas”, completou
Eduardo Souza.
Com o retorno de Dudu,
após se recuperar de lesão, o
atleta deve voltar a ser titular,
com a ausência de Arnaldo.
No ataque, João Paulo e Toró
saem na frente na disputa
pela vaga de Ronald. (Felipe
André, especial para O Hoje)
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aPaGão, chuva e pênaltis
Com mais uma
queda de energia,
muita chuva e dois
gols de pênalti,
Vila Nova empata
com o Cruzeiro,
fora de casa

Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC

favor do Tigre, que foi convertida por Clayton.
Atrás do placar, os mandantes passaram a pressionar
os vilanovenses. A primeira
chegada celeste ocorreu aos
34, quando o zagueiro Léo Santos aproveitou uma cobrança
de escanteio e quase empatou.
Quatro minutos depois, a Raposa foi às redes. Wellington
Nem recebeu dentro da área e
tentou limpar a marcação de
Rafael Donato, que o derrubou.
Mais um pênalti marcado. O
meia Giovanni foi para a cobrança e não desperdiçou.
Na etapa complementar, o
Cruzeiro foi melhor, mas não
soube aproveitar as chances
que teve a seu favor. Wellington Nem, duas vezes, Rômulo e
Giovanni incomodaram Georgemy, mas não com efetividade para dar a vitória à Raposa.
Do lado goiano, apareceu Rafael Donato, também em duas
oportunidades, e Rafael Silva,
sendo todas oportunidades
goianas oriundas de cruzamento, mas também sem precisão. (Especial para O Hoje)

Breno Modesto
Invicto e pontuando. Assim está o Vila Nova, atualmente, na Série B. Jogando
fora de casa, o time comandado pelo técnico interino Higo
Magalhães conquistou mais
um ponto. No Estádio Independência, em Belo Horizonte,
o Tigre ficou no 1 a 1 com o
Cruzeiro, ontem à noite. Os
dois gols da partida foram
marcados em cobrança de penalidade máxima. Pelo Colorado, marcou Clayton. E, pela
Raposa, o meia Giovanni.
Com o resultado, o Vila
Nova foi aos 43 pontos conquistados, permanecendo na
décima colocação, a mesma
na qual iniciou a rodada.

No Estádio
Independência,
Cruzeiro e Vila
Nova ﬁcaram no
empate por 1 a 1

O jogo

Parecia pouco provável,
mas o confronto entre Cruzeiro e Vila Nova aconteceu. Assim como já aconteceu anteriormente nesta Série B, o Tigre
teve de enfrentar outro problema com a energia elétrica
de um. Desta vez, em Belo Horizonte, no Independência. Por
conta das fortes chuvas que caíram na cidade mineira, o bairro do Horto, onde fica o estádio,
ficou sem luz, o que resultou no
atraso da partida em alguns mi-

nutos.
Quando a bola rolou, o Colorado foi melhor antes do
jogo ser interrompido novamente. A primeira grande chegada ofensiva do duelo aconteceu aos 11 minutos, quando
Clayton recebeu um lançamento de Arthur Rezende.
Mesmo com dificuldades, por
conta das enormes poças
d’água no gramado, o camisa

9 carregou a bola até a entrada da área, de onde finalizou,
buscando o canto de Fábio,
que operou um milagre para
salvar a Raposa.
Após tal oportunidade, o
árbitro Dewson Fernando de
Freitas, vendo a situação do
gramado, optou por paralisar a
partida. Assim, os jogadores
das duas equipes se recolheram até o vestiário, onde ficaram por mais de 30 minutos,
aguardando que o sistema de
drenagem do Independência fizesse seu trabalho e deixasse a
grama em condições para que
o jogo fosse reiniciado.
Depois da pausa, o ritmo do
duelo diminuiu. As emoções só
voltaram a aparecer dos 30
minutos para frente. Com 32,
Alesson tentou dar uma bicicleta e foi atingido pelo volante Lucas Ventura, que tentava

cortar a finalização. Assim que
o confronto parou para o atendimento do atacante, o árbitro
foi ao VAR conferir o lance.
Após revisão, Dewson assinalou a penalidade máxima a

FICHA
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Vila Nova

1x1

Cruzeiro

Data: 01 de novembro de 2021. Horário: 19h. Local: Estádio Independência, em Belo horizonte (MG). Gols: Giovanni (38’/1T)
- CRU; Clayton (32’/1T) - vIl. Árbitro: Dewson Fernando Freitas
da Silva (Pa). Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (Pa) e
hélcio araujo neves (Pa). VAR: heber Roberto lopes (SC)
Vila Nova: Georgemy; Moacir,
Rafael Donato, Renato e Willian
Formiga; Pedro Bambu (Tiago
Real), Dudu e arthur Rezende;
Diego Tavares (Kelvin), Clayton
(Rafael Silva) e alesson.

Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Flávio), léo Santos, Eduardo Brock
e Felipe augusto; lucas ventura, adriano (norberto) e Giovanni (Marcinho); Thiago, Bruno José (Marcelo Moreno) e
Wellington nem (Keké).
Técnico: vanderlei luxemburgo

Técnico: higo Magalhães

APARECIDENSE

BASQUETE

Thiago Carvalho comemora vaga em
ﬁnal e vê equipe conﬁante no título

Equipes da NBA lançam
uniformes comemorativos
No dia em que a NBA
comemorou 75 anos do primeiro jogo de sua história,
entre New York Knicks e Toronto Huskies, na cidade de
Toronto, no Canadá, a maior
liga de basquete do mundo
lançou os 30 uniformes da
coleção “City Edition” que serão usados ao longo da temporada 2021-22.
Com designs inovadores, os modelos homenageiam e fazem referência a
momentos especiais do passado das franquias. Equipes
como Los Angeles Lakers,
Chicago Bulls e Houston
Rockets foram fiéis a antigos
uniformes que já utiliza-

Nicolle Mendes / Aparecidense

A Aparecidense está na
grande final do Campeonato
Brasileiro da Série D. O time
goiano que tinha vencido o
primeiro jogo do ABC por 4 a 2,
perdeu neste último domingo
(31), por 1 a 0 e ainda assim se
garantiu nos dois jogos das finais da competição nacional
A equipe que bateu na trave em relação ao acesso da última temporada, foi ainda mais
longe nessa. Além da vaga garantida na Série C de 2022, a Cidinha está mais perto do tão sonhado título inédito da quarta
divisão nacional, o que valoriza não só a equipe, mas como
todo elenco e o treinador.
“Acredito que sim. Você ser
campeão brasileiro é único e
algo extraordinário, principalmente em uma competição tão
difícil como a Série D. Estamos
bem focados nessa final, então,
não tem nada certo para 2022,
nem para o clube e nem para
mim. Estamos buscando o melhor para a equipe e que todos
possam ser valorizados, como
os jogadores, o próprio clube e
eu também procuro essa valorização. Ser campeão pode ser
fundamental para que isso
aconteça da melhor maneira
possível, e que a gente siga melhorando ainda mais para 2022,
um ano com ainda mais história”, disse Thiago Carvalho.
Após passar pelo ABC, a
Aparecidense conhece o adversário das finais, a Campinense. O time paraibano venceu o Atlético Cearense por 3 a
1 no sábado (30), e se garantiu
juntamente com a Cidinha sua
vaga na decisão. Thiago Car-

ram ao longo de suas histórias. Outros times, como é o
caso do Miami Heat, optaram por homenagear suas
cidades ou pontos das mesmas. Assinados pela Nike, os
produtos ainda não se encontram à venda no Brasil.
Além dos uniformes, a
NBA lançou também “NBA
Diamond Album”, um vídeo que conta a história da
liga e de cada time, mostrando o uniforme da NBA
por trás de cada momento
icônico do campeonato. A
trilha sonora do material
foi gravada por Quantrelle.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Série B

O treinador está desde a temporada passada
no clube e é sua primeira decisão pela Cidinha
valho sabe que a partida será
difícil, mas que o elenco vem
trabalhando forte desde o começo e que acredita ser possível o título. O segundo jogo
deve ser decidido no estádio
Aníbal Batista de Toledo.
“Muito feliz por essa conquista nossa que é estar chegando nessa final e será um
jogo duro. O Campinense vem
fazendo um belo campeonato
e se a gente quiser o título, temos que vencê-los. Então, com
tranquilidade, confiança e respeitando muito o adversário.
Sabendo de nossas condições e
que a gente pode entregar e
acreditamos muito nisso. Vão
ser dois grandes jogos difíceis

e a gente precisa estar bem preparado e jogar a final em casa
é fundamental porque todos
sabem da nossa força e temos
essa confiança também. Então, o campeonato nos dá essa
vantagem e temos que acreditar que isso possa fazer a diferença para a gente”, concluiu o
treinador.
O jogo de ida acontece já
neste sábado (6), no estádio
Amigão, às 16 horas. A volta
está marcada para uma semana depois (13), quando a
Aparecidense decide no estádio Aníbal Batista de Toledo,
às 15 horas, horário de Brasília. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

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
43
41
41
40
40
38
35
35
33
31
23

32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
32
32
32
33
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
13
8
8
10
16
11
8
11
15
7
11

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
28
28
28
33
38
31
33
24
23
32
21

25
28
27
25
34
35
32
37
42
28
34
36
35
40
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
43.4
42.7
42.7
41.7
40.4
39.6
39.6
36.5
34.4
32.3
24
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CIDADES

Em janeiro deste ano a prefeitura anunciou a retomada das obras no Cmei no bairro Solar Ville, região Oeste da cidade, mas as obras seguem paradas

Empreiteiras que abandonaram
obras podem ser penalizadas
Construtoras que abandonaram obras de Cmeis e escolas estão na mira da Justiça
Alzenar Abreu
A promotora Maria Bernadete Ramos Crispim da 42ª
promotoria de Justiça do Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que a prefeitura de Goiânia busca retomada
das obras de cinco escolas e
três Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmeis) paralisadas desde 2015. Em reunião, no último dia 23, com a
promotora, o secretário de
Educação do município de
Goiânia, Wellington Bessa,
anunciou que sete outras unidades devem começar a ser
edificadas este ano, com recursos próprios da Secretaria de Educação de Goiânia.
Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) da Prefeitura de Goiânia trabalham
no Cmei Lions Clube Tocantins
(Vila Maria Luisa), Escola Municipal Engenheiro Robinho e
Escola Municipal Vereador
Carlos Eurico (Parque Santa
Rita), Cmei Bem Me Quer (Crimeia Leste), Escola Municipal
João Alves de Queiroz (Residencial Eli Forte), Cmei Dom
Antônio Ribeiro de Oliveira
(Setor Leste Universitário), Escola Municipal Recanto do Bosque (Recanto do Bosque), Escola Municipal Renascer (Residencial Real Conquista) e na
Escola Municipal Percival Xavier (Vila Novo Horizonte).
“Estamos em acompanhamento dessas instalações desde
2020”, diz a promotora. Esse

tenção da Rede Física e da
Advocacia Setorial da SME.
Bernadete explica que o FNDE
renovou o modelo de propostas de contrato em formato diferente. E que, a pedido da
Prefeitura de Goiânia, o Fundo Nacional voltou à versão
antiga para facilitar a busca de
novos recursos junto ao programa Proinfância do FNDE.

Proinfância

Obras no Cmei do setor Jardim Real também estão abandonadas e aguardam retomada pela prefeitura
processo teve início a partir
de reunião em Brasília com
membros do Ministério da Educação e vários órgãos da pasta
que levaram o caso dos Cmeis
em Goiânia, que teriam recursos do governo federal. “Desde
então, o governo solicitou à
promotoria que supervisionasse o encaminhamento das
obras paradas.
As oito unidades estão com
30% das edificações adiantadas e fazem parte de um elenco de 47 obras anunciadas em
2015. Todas, teriam recursos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), do governo federal.
As 39 foram canceladas porque

os processos não tiveram prosseguimento. Segundo apurado
pelo O Hoje, as unidades educacionais tipo Cmeis custariam em torno de R$ 1,4 milhão cada. Sendo R$ 1 milhão
de contrapartida do município
e o restante seria custeado
pelo Ministério da Educação,
via FNDE.

Processo administrativo

A secretaria municipal de
Educação (SME) informou, em
nota, que todos os 47 contratos
estão sendo investigados e que
vai entrar com processo administrativo contra às empresas que abandonaram as
obras. O comunicado ainda

diz que realizou levantamento de todas as escolas e Cmeis
relegadas na gestão anterior e
apura para verificar as responsabilidades legais dos
agentes que permitiram a paralisação das mesmas.
A SME disse ainda que trabalha para retomar os projetos
à medida que os trâmites legais
forem concluídos. A pasta pontua que deve entregar, em breve, o Cmei Providência e a ampliação do Cmei Dom Antônio
Ribeiro de Oliveira.
Segundo a promotora Maria Bernadete, os processos
para retomada das obras estão
em análise pela gerência de
acompanhamento e Manu-

O Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação
Infantil (Proinfância),é uma
das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
do Ministério da Educação. O
objetivo é garantir o acesso de
crianças a creches e escolas,
bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de
Educação Infantil.
O projeto atua sobre dois
eixos principais, indispensáveis à melhoria da qualidade
da Educação: a construção
de creches e pré-escolas - por
meio de assistência técnica e
financeira do FNDE - com
projetos padronizados que
são fornecidos pelo FNDE; ou
projetos próprios elaborados
pelos proponentes. A proposta do governo também
contempla a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da
rede física escolar da educação infantil, tais como mesas,
cadeiras, berços, geladeiras,
fogões e bebedouros.

Parceria beneficia 60 unidades escolares em 10 meses
A Prefeitura de Goiânia promoveu melhorias em 60 unidades escolares da Capital. As
obras realizadas por meio de
parceria entre a Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana (Seinfra) e a Secretaria
Municipal de Educação (SME)
incluem serviços hidrossanitários, pintura, manutenções
elétricas, marcenaria, adaptações acessíveis, entre outros.
Ao todo, 24 Cmeis e 36 escolas municipais de todas as
regiões de Goiânia foram contempladas com serviços de
ampliação, reformas e adequações. Cerca de 70 profis-

sionais da Seinfra trabalharam nas unidades.
“Essa é a forma que a Seinfra encontrou para colaborar com a Educação de Goiânia, com o presente e o futuro das nossas crianças, que
hoje estão em sala de aula
com toda a infraestrutura necessária para o bom aprendizado, e amanhã serão responsáveis por grandes feitos
que vão contribuir para uma
Goiânia ainda melhor”, diz o
secretário da Seinfra, o engenheiro Fausto Sarmento.
Entre as unidades atendidas
está a Escola Municipal Brice

Francisco Cordeiro, no Setor
Itatiaia, na Região Norte da
Capital. Os trabalhos executados na instituição foram: pintura das instalações, limpeza de
telhado, instalação de rede elétrica, construção de rampas
de acessibilidade, entre outros.
Outra unidade beneficiada
foi o Centro Municipal de
Educação Infantil (Cmei) Parque Atheneu. A unidade recebeu os serviços de manutenção e limpeza do telhado,
construção de calçadas e rampas de acessibilidade, instalação de piso cerâmico, pintura das instalações interna e

externa, instalação de rede
elétrica, entre outros.

Inauguração

Já uma parceria com a Central de Abastecimento de Goiás
(Ceasa-GO), entregou na última
sexta-feira (29), o Centro Municipal de Educação Infantil
(Cmei) Ceasa. O Cmei, cedido
via Termo de Comodato à Secretaria Municipal de Educação (SME) pela União de Atacadistas e Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de
Goiás (Uniap), será administrado pela gestão municipal.
A unidade foi projetada

para atender aproximadamente 80 crianças de seis meses a cinco anos, em período integral, na região Norte de Goiânia. A unidade possui cinco
salas, banheiros adaptados
para crianças, um banheiro
acessível, cozinha, sala de almoxarifado, secretaria, sala de
professores, coordenação e direção. A intenção do secretário
é buscar obras e espaços ociosos para adaptação de Cmeis. A
SME diz que usou mão de obra
da (Seinfra) e da Companhia de
Urbanização do Município de
Goiânia (Comurg). (Especial
para O Hoje)
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Dia de Finados terá homenagem
especial em igrejas e cemitérios
Visitantes poderão participar de modo presencial, porém devem seguir com protocolos sanitários
Daniell Alves

PROGRAmAçãO de miSSAS NAS iGRejAS e CemitéRiOS

Neste feriado de Finados (2),
data celebrada por várias religiões, diversas paróquias de
Goiânia contam com programações especiais voltadas para
a ocasião. Terão missas nas igrejas e celebrações nos cemitérios.
O Dia de Finados é para homenagear e lembrar dos entes queridos que já se foram.
Os visitantes irão poder
acompanhar as programações
de modo presencial, porém precisam seguir todos os protocolos de segurança para o combate à Covid-19. Desse modo, o
uso de máscara é obrigatório
durante toda a celebração, assim como o distanciamento entre famílias e grupos diferentes.
Em Aparecida de Goiânia,
os horários de visitação no cemitérios Central e Jardim da Esperança serão das 8h às 18h e
no cemitério Jardim da Paz, das
9h às 19h. As visitas também
não poderão ultrapassar 30
minutos de duração.
Hoje, os cemitérios Central e
Jardim da Esperança poderão
funcionar a partir das 6h. As
missas, cultos e reuniões serão
realizados respeitando o intervalo mínimo de 30 minutos entre cada um. Para visitantes e
trabalhadores, o uso de máscara facial é obrigatório. Para os
feirantes e ambulantes que vendem flores, velas e água mineral
será necessário oferecer álcool
em gel aos clientes.
Segundo a Central de Óbitos
de Aparecida de Goiânia, a expectativa é que 30 mil pessoas
visitem o cemitério Jardim da
Esperança, no Setor Buenos
Aires. E no Jardim da Paz, no
setor Vila São Joaquim, são esperados 12 mil visitantes no feriado. Já no cemitério Central,
a expectativa é de receber até
4 mil pessoas. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

2 Paróquia são sebastião – Jardim América
Para a celebração do Dia de Finados em
Goiânia, a Paróquia desenvolve uma programação com duas missas, uma para iniciar o
dia, e outra para encerrar.
Durante os momentos, haverá ainda a “Bênção
das Velas”, estas, que poderão ser adquiridas
durante o bazar da igreja ou levadas já de casa.
7h e 19h15: santa missa aberta aos fiéis;
endereço: Av. C-5, R. C-33, c – Jardim America,
Goiânia – GO, 74265-050.
2 Paróquia Nossa senhora da Assunção – missas na comunidade
A Paróquia Nossa senhora da Assunção realizará missas ao longo do dia 2 de novembro
para atender comunidades e celebrar o Dia
de Finados em Goiânia.
8h: missa na comunidade Nossa senhora
da Piedade;
10h: missa de Finados – Comunidade Nossa
senhora de Lourdes (Orlando de morais);
19h30: missa de Finados – Comunidade Nossa
senhora Aparecida (são Judas);
19h30: missa da saudade (finados)
2 Paróquia são João evangelista – setor Universitário
Também conhecida como Paróquia Universitária, a igreja preparou celebrações especiais
para o Dia de Finados. Padres Luiz Henrique e
David Pereira vão liderar as missas:
8h: Pe. Luiz Henrique B. de Figueiredo;
18h: Pe. David Pereira de Jesus;
endereço: Praça Universitária c/ 1ª Avenida
Qd.85 Lt.43 – setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 74606-220.
2 Paróquia são Paulo Apóstolo – setor Oeste
O santíssimo ficará exposto na Paróquia durante todo o dia 2 de novembro. Além disso,
também há programação especial de missas,
para os fiéis que quiserem acompanhar de
perto.
6h30, 12h15 e 19h: missa de Finados aberta
aos fiéis;
endereço: Av. T-7, 295 – st. Oeste, Goiânia –
GO, 74140-110.

2 Paróquia Jesus Bom Pastor – Jardim
Guanabara
Para a celebração do Dia de Finados em
Goiânia a Paróquia realizará duas missas
no dia 2 de novembro. A primeira acontecerá na matriz Nossa senhora das Graças,
enquanto a segunda, na matriz imaculado Coração de maria. Quem desejar poderá levar o nome do ente querido em um
papel, para celebrar e fazê-lo presente no
momento das orações. Quem quiser
acompanhar de casa, haverá transmissão
simultânea das missas pelas redes sociais
da Paróquia.
8h: missa de Finados aberta para os fiéis;
endereço: matriz Nossa senhora das Graças –
Jardim Guanabara iii;
19h30: missa de Finados aberta para os fiéis;
endereço: matriz imaculado Coração de maria
– Jardim Guanabara ii.
-Paróquia Nossa senhora de Guadalupe –
Chácara do Governador
A Paróquia desenvolveu uma programação

especial para a data, com duas missas a serem
realizadas no salão Paroquial Padre Cesário. A
igreja informa ainda que nos dias 1 e 2 de novembro (segunda e terça), não haverá atendimento na secretaria paroquial.
PROGRAmAçãO DOs CemiTéRiOs
2 Cemitério santana – setor dos Funcionários
9h: Dom Levi Bonato
15h: Pe. Antônio Alexandre, CssR
2 Cemitério Parque – setor Gentil meireles
9h: Pe. Fredy
15h: Pe. Abdon, CssR
2 Cemitério municipal Jardim da saudade –
Parque Buritis
9h: Pe. José de Olivera
15h: Pe. Arpuim
2 Cemitério Parque memorial de Goiânia –
Próximo ao autódromo
9h: Pe. André Drumond
15h: Pe. Antônio Alexandre

NOS CEMITÉRIOS

Grupo de risco não deve realizar visitas hoje
Pessoas do grupo de risco,
incluindo idosos e que têm
comorbidades (mais de uma
enfermidade), não devem
realizar visitas nos cemitérios hoje (2). É o que recomenda a prefeitura de Goiânia. Foi divulgada nota informativa com alertas e cuidados quanto aos procedimentos de visitação. Segundo
a administraçãodos cemitérios, as recomendações e
procedimentos foram amplamente divulgadas entre
os visitantes, desde o momento da entrada no local.
Nos últimos dias, a prefeitura de Goiânia realizou manutenção em todos os cemitérios com serviços de limpeza,
pintura e roçagem. Os agentes

A recomendação está em uma nota técnica divulgada pela Prefeitura de Goiânia
de endemias estiveram presentes para verificar as tumbas
e jogar produtos em lugares
com acúmulo de água.

Entre as recomendações
gerais estão: não é permitido o
acesso de pessoas sem máscara. A máscara deverá ser utili-

zada durante todo o período de
visitação. Terá controle de
acesso de pessoas - limitando o
número de visitantes nos ho-

rários de maior procura. Não
será permitido aglomerações.
O visitante deverá manter o
distanciamento mínimo de
1,5m entre os demais.
O público também deve
evitar apertos de mão ou outro
tipo de contato físico. A prefeitura irá disponibilizar aos visitantes locais estratégicos para
higienização das mãos com
fontes de água, sabonete líquido, papel toalha e lixeira
com acionamento por pedal.
Também estarão disponíveis
frascos de álcool 70% em locais
estratégicos para higienização
de mãos. Não será permitido o
consumo de alimentos e bebidas nas dependências dos cemitérios. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Goiânia é a segunda Capital
que mais atrai migrantes
Município ficou
somente atrás de
Brasília no quesito,
apontou o IBGE
Maiara Dal Bosco
Comumente lembrada
como uma cidade hospitaleira, Goiânia faz jus à fama. Isso
porque, segundo dados do último Censo Demográfico realizado no Brasil pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiânia é a segunda Capital que mais atrai
migrantes no Brasil, ficando
atrás somente da vizinha e Capital Federal, Brasília. De
acordo com o IBGE, os fluxos
de migrantes estão associados
principalmente às mudanças
no mercado de trabalho e não
são mais de pessoas com baixa qualificação.
O casal Yuri Paolini Catingueiro e Juliana Nunes Catingueiro estão em Goiânia desde
2017 e são exemplos do que
aponta o IBGE. Eles deixaram
a capital paulista e vieram para
a capital goiana em busca de
melhores oportunidades de
trabalho. “Saímos de São Paulo e escolhemos Goiânia porque a família da minha esposa
é daqui e em São Paulo não estavam fáceis as questões de
emprego e do custo de vida,
que é muito alto, então resolvemos tentar a sorte, e acabou
dando muito certo”, afirma.
Yuri, que trabalha como
designer gráfico, conta que,
um mês após terem chegado à
Goiânia, o casal já estava em
novos empregos. “Goiânia tem
muita oportunidade. Além disso, sentimos nosso trabalho
muito valorizado aqui”, destaca. Apesar das diferenças
culturais, ele conta que se
adaptou muito bem à cidade e
que gosta muito de viver aqui.
“Gostamos muito de Goiânia.
Por conta do conforto, do custo de vida. A diferença cultural
é grande, mas é uma sensação

O casal Yuri e
Juliana deixaram
São Paulo em 2017
e vieram para a
capital goiana em
busca de melhores
oportunidades de
trabalho

legal vivenciar outros costumes”, pontua Yuri.
Já a mineira Yasmin Freitas Oliveira, é outro exemplo
de quem escolheu Goiânia
para morar. Natural de Uberaba, ela veio para Goiânia
em 2019, quando começou a
fazer faculdade, também
atenta à melhores oportunidades no futuro. “Eu já conhecia Goiânia, sempre vinha para passar as férias. Já
era familiarizada, por isso
mudei para cá, porque aqui
vejo mais oportunidades para
a área que estudo”, conta.
Segundo ela, o fato de ter
familiares na Capital e de a
cultura goiana ser próxima à
mineira, auxiliou na escolha.
“Minha família por parte de
pai já era daqui. Além disso, a
cultura de Goiânia é bem parecida com a da minha cidade, com a do Triângulo Mineiro. Já Belo Horizonte, por
exemplo, é totalmente diferente”, destaca.

Imigrantes

Além das pessoas de outros Estados que chegam à
Goiânia, há ainda quem vêm
de outros países para à Capital. Neste cenário, em 2020, o
prefeito de Goiânia assinou o
Decreto nº 1586, que dispõe
sobre a criação de Grupo de
Trabalho para elaborar Plano
de Ação relativo aos imigrantes e refugiados na Capital. O documento considera
o compromisso firmado com
o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia e com a
Defensoria Pública do Estado
de Goiás, no sentido de que a
Prefeitura de Goiânia promoverá ações de acolhimento dos imigrantes e refugiados, sobretudo dos venezuelanos que estão em Goiânia.
Diante disso, na última terça-feira (26), a Prefeitura de
Goiânia atendeu mais de 25
mulheres imigrantes venezuelanas, residentes em Goiânia e em situação de extrema

pobreza, para que fossem cadastradas no programa Renda
Família + Mulher. Os atendimentos foram realizados na
sede da Secretaria Municipal
de Políticas para as Mulheres
(SMPM). As mulheres atendidas são mães e chefes de família vivendo em situação de
vulnerabilidade, que se sustentam como pedintes nas
ruas da Capital. Elas deixaram
o país de origem fugindo da
situação de miséria em que se
encontravam.
Para a Secretária da Mulher, Tatiana Lemos, acolher
essas mulheres é de profunda
importância. “É uma questão
de sobrevivência. Essas mulheres e seus filhos estão passando fome nas ruas e não podemos ignorar a necessidade
do poder público em ter um
olhar generoso para essas
pessoas que são nossos irmãos latino-americanos” afirmou a secretária. (Especial
para O Hoje)

AULAS PRESENCIAIS

Universidades não podem exigir Passaporte Vacinal
Mesmo que o Ministério
da Educação (MEC) e a Advocacia-Geral da União (AGU) tenham afirmado, por meio de
parecer, que as universidades
federais não podem impedir a
volta presencial de servidores
e estudantes que se recusaram a tomar a vacina, a medida ainda não é tida como
certa. Isso porque tramita no
Senado Federal o projeto de
Lei 3.718/2021, que exige o
comprovante de vacinação
contra a Covid-19, em todo o
território nacional, nos estabelecimentos educacionais
públicos ou privados, para o
retorno às aulas e para à comunidade. No Estado, a Universidade Federal de Goiás
(UFG) já anunciou a retomada
das atividades de ensino presenciais, de forma gradual, a
partir de janeiro.
Segundo o PL 3.718/2021, todos os funcionários, prestadores de serviços, alunos e professores que estejam em idade
vacinal, ficam obrigados a
apresentar o comprovante de
vacinação contra a Covid-19
para o ingresso e permanência

último dia 22 de outubro e
ainda não foi definido um relator para analisá-lo.

UFG

Em contrapartida,
tramita no Senado
projeto que exige o
comprovante de
vacinação em todo o
território nacional

nas dependências dos estabelecimentos de ensino. Ao justificar a iniciativa, o senador Jader Barbalho (MDB-PA) lem-

brou que, após consulta realizada pela Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), MEC e
AGU afirmaram, em parecer,
que universidades federais não
podem impedir a volta presencial de servidores e estudantes que se recusaram a tomar a vacina, sob o pretexto de
não haver previsão legal para
tal fato. Para o parlamentar, tal
entendimento é reflexo da postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro. O PL
3.718/2021 foi apresentado no

Seguindo resoluções Consuni, a UFG vem ampliando
de forma segura e gradual, na
forma presencial, suas atividades escolares e acadêmicas. A pró-reitora de Extensão
e Cultura, Lucilene Maria de
Sousa, explica que as estratégias são traçadas a curto, médio e longo prazo, visando
que a transição das atividades
remotas para as presenciais
sejam realizadas da melhor
forma possível.
Neste sentido, a UFG destaca que foram instituídos Grupos de Trabalhos específicos
que se debruçaram sobre as
áreas de Diagnóstico, Informação e Comunicação, além de
Saúde, Ensino e Infraestrutura.
A reportagem procurou a UFG
e solicitou ontem (01) um posicionamento a respeito da exigência ou não do passaporte
vacinal na Universidade. Contudo, até o fechamento desta
edição, não obteve retorno.

Goiânia

Após discussões acaloradas
na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) e no plenário da
Câmara de Vereadores de Goiânia, o vereador Marlon Teixeira retirou de tramitação o
projeto 379/2020, que instituía
o Passaporte de Vacinação em
Goiânia. A decisão, segundo o
parlamentar, foi motivada pelo
último decreto do prefeito Rogério Cruz, que, divulgado no
último dia 19, libera a realização de shows e eventos na capital, desde que autorizados
antecipadamente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
e com o cumprimento dos protocolos sanitários.
O decreto também ampliou a capacidade de público
em bares, academias, shoppings, restaurantes, boates,
cinemas, teatros, circos, clubes recreativos, competições
esportivas e celebrações religiosas. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios,
(CNM), 249 entre 1,8 mil prefeituras já adotaram a medida. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)
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“Esgotamos nosso tempo”, diz
premiê britânico na COP26
A cúpula começou
nesta segunda-feira
e líderes mundiais,
especialistas do
clima e ativistas
prometem ação
decisiva para deter o
aquecimento global
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse ontem (1º), na Conferência da Organização das Nações Unidas
sobre o Clima (COP26) - que
ações são cruciais para evitar
efeitos desastrosos decorrentes da mudança climática. E
que a humanidade já esgotou
seu tempo no esforço contra
essa mudança. "Estamos a um
minuto da meia-noite e precisamos agir agora", disse Johnson na cerimônia de abertura
em Glasgow, na Escócia. A cúpula começou nesta segundafeira e líderes mundiais, especialistas do clima e ativistas
prometem ação decisiva para
deter o aquecimento global.
Após a apresentação de um
breve vídeo de Brian Cox e de
um poema de Yrsa Daley
Ward, o premiê lembrou que
nos filmes normalmente os
"espiões" tentam impedir que
alguma força acabe com o
mundo. "Podemos não nos sentir um James Bond, mas temos
a oportunidade e o dever de fazer desta cúpula o momento
em que a humanidade começou a desarmar essa bomba, o
momento quando começamos
irrefutavelmente a virar a

Para o Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson o dia do "apocalipse ambiental" está cada vez mais próximo
maré e a lutar contra as alterações climáticas"
Para Johnson, o dia do "apocalipse ambiental" está cada
vez mais próximo.

causa principal das ondas de
calor, secas, inundações e
tempestades que estão aumentando de intensidade em
todo o mundo.

Guterres

Merkel

O secretário-geral da ONU,
António Guterres, lembrou
ao plenário da conferência
que os seis anos mais quentes
já registrados ocorreram a
partir de 2015. Para ele, é
agora ou nunca para a humanidade decidir entre a extinção ou a salvação.
O G20 é responsável por
cerca de 80% das emissões de
dióxido de carbono, o gás
produzido pela queima de
combustíveis fósseis, que é a

COVID-19

A chanceler alemã, Angela
Merkel, defendeu, durante o
encontro, que fixar um preço
para as emissões de dióxido
de carbono é a melhor maneira de garantir que as indústrias e atividades econômicas se empenhem em atingir a neutralidade carbônica.
"Apelo que se coloque um
preço nas emissões de dióxido de carbono, como já fazemos na União Europeia, como
a China pretende fazer e

como precisamos aplicar em
outros países do mundo. Se o
fizermos, podemos garantir
que as nossas indústrias, as
nossas atividades econômicas desenvolvam as melhores
tecnologias e métodos para
atingirem a neutralidade carbônica", declarou.
Merkel salientou que acabar com o uso de combustíveis fósseis, como o carvão,
para produção de energia
não depende apenas da ação
dos governos.
É preciso, defendeu, "mudar a maneira de fazer negócios" e caminhar para
uma "transformação abrangente", que encoraje a passagem para "mobilidade e

processos industriais sem
emissões de carbono".

Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, disponibilizou 7 bilhões de euros para ajudar os países mais pobres a reduzir as emissões de carbono.
Ele alertou, no entanto, que são
os países mais poluentes que
têm de fazer mais esforços.
O objetivo da COP26, segundo Macron, é conseguir que
os principais emissores, cujas
estratégias nacionais não não
estão de acordo com o compromisso de limitar o aumento
da temperatura global a 1,5
graus, elevem as suas ambições
nos próximos 15 dias. (ABr)

OSLO

Austrália reabre
fronteiras pela primeira
vez na pandemia
A Austrália flexibilizou
nesta segunda-feira (01/11)
suas restrições de viagens
internacionais, permitindo que cidadãos vacinados entrem no país e revejam familiares e amigos, após 18 meses de fronteiras fechadas devido à
pandemia de covid-19.
Em um dos controles
fronteiriços mais rígidos
do mundo, viajantes estrangeiros vêm sendo barrados de ingressar na Austrália, e cidadãos foram
praticamente impedidos
de entrar e sair, a menos
que obtivessem uma rara
permissão e pagassem um
preço alto por isso.
Agora, australianos vacinados contra a covid-19 e
que tiverem testado negativo podem viajar sem necessidade de permissão ou
quarentena. Até o momento, contudo, estrangeiros não têm os mesmos
direitos que cidadãos, residentes permanentes ou
familiares diretos.
Ao longo da pandemia,
a Austrália registrou um
total de 170.500 casos de infecção e 1.735 mortes devido à covid-19 – um número muito baixo em relação a países comparáveis à
Austrália, em grande parte
devido às suas restrições e
lockdowns rígidos.

"Um dia de celebração"

Nas primeiras horas desta segunda-feira, passageiros regulares chegaram a
Sydney vindos de Cingapura e Los Angeles, pela primeira vez desde o início de
2020. Eles foram recebidos
sob lágrimas por amigos e
parentes que não os viam
desde antes da pandemia.
O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison,
afirmou que este foi "um
grande dia para a Austrália".
O país está agora "pronto
para decolar!", escreveu ele
no Facebook. "É um dia de
celebração", completou o
secretário do Tesouro, Josh
Frydenberg.
Por sua vez, Alan Joyce,
CEO da Qantas Airways, a
maior companhia aérea da
Austrália, declarou: "É maravilhoso ver os australianos se reunirem com seus
entes queridos depois de
tanto tempo separados."
Há dois anos fora da Austrália, o cidadão Ethan Carter contou à agência de notícias Reuters que está num
misto de "ansiedade e empolgação". "Vim para casa
para ver minha mãe, porque ela não está bem", disse
o australiano, logo após desembarcar de um voo que
partiu de Los Angeles. "Eu a
amo muito e mal posso esperar para vê-la."

Outras cerimônias em Estocolmo foram canceladas devido à pandemia

Prêmio Nobel da Paz terá

cerimônia presencial este ano
Os ganhadores do Prêmio
Nobel da Paz poderão receber
suas homenagens em Oslo em
dezembro, informou o Comitê Norueguês do Nobel nesta
segunda-feira (1º), ao contrário de Estocolmo, onde as outras cerimônias do Nobel foram canceladas por causa da
pandemia de covid-19 pelo
segundo ano consecutivo.
Os jornalistas Maria Ressa
e Dmitry Muratov, que enfrentaram a fúria dos líderes
das Filipinas e da Rússia para
expor a corrupção e o desmando, receberam o Prêmio

Nobel da Paz deste ano pela
defesa da liberdade de expressão, em um momento de
ataque em todo o mundo.
Só o Prêmio Nobel da Paz é
concedido em Oslo, e todos os
outros em Estocolmo.
O Comitê Norueguês do
Nobel disse ter decidido que
a cerimônia de entrega do
prêmio de 2021 será um
evento presencial, na prefeitura de Oslo, no dia 10 de dezembro.
"O comitê está esperando
que tanto Maria Ressa quanto
Dmitry Muratov compareçam

à cerimônia", disse a entidade
em comunicado.
A decisão contrasta com a
posição da Fundação Nobel de
não realizar uma cerimônia
para os laureados em Estocolmo pelo segundo ano.
No ano passado, quando o
Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas
(PMA) recebeu o Nobel da Paz,
também não houve cerimônia
em Oslo, devido à pandemia.
O chefe do PMA, David
Beasley, comparecerá ao evento deste ano em Oslo, acrescentou o comitê. (ABr)
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Colinas do Sul é uma cidade goiana situada no norte do estado, a 395 km de Goiânia, com pouco mais de três mil habitantes

Colinas do Sul

O imenso patrimônio natural da
cidade permite ao visitante
conexão com a natureza

é descoberta pelos turistas
Sonea Stival
Uma fatia generosa dos encantos da Chapada dos Veadeiros está no município de Colinas do Sul, que desponta
como a queridinha do ecoturismo na região. O seu imenso
patrimônio natural permite ao visitante a conexão com a natureza, de forma a alcançar a plenitude do bem-estar. O
nome ‘Colinas’ veio da inspiração do seu relevo, que expõe
lugares de beleza ímpar, e aventurar por eles é um privilégio
no município com pouco mais de três mil habitantes.
A Cachoeira das Pedras Bonitas faz escorregar uma
queda d’água que forma um imenso lago azul. Na caminhada por uma trilha, com a ajuda de escadas construídas em madeira, se chega ao alto, de onde a vista também
é deslumbrante. As imensas pedras são espetaculares e
garantem aos visitantes um cenário ideal para as fotos.
Dois rios se encontram para formar um dos lugares mais
intrigantes desse destino.
O encontro das águas dos rios Tocantinzinho e São Miguel é anunciado de longe. Do alto se avista as corredeiras
que formam cânions profundos até espraiar em pequenas
pedras e propiciar banhos refrescantes. Na volta do passeio,
ao ponto de partida, na sede da fazenda, o turista é esperado
com um bolinho de mandioca frito acompanhado de folhas
frescas da horta e um molhinho especial da casa.
Ainda é possível desfrutar das águas do Rio Tocantinzinho no Villa Lotus Veadeiros. Depois do dia em caminhadas,
banhos de cachoeira e rios, o recanto acolhe os visitantes nos
chalés Pé de Manga e Pé de Baru, com muito aconchego, conforto, e ainda mima o hóspede com uma piscina exclusiva
dentro do quarto. Colinas do Sul ainda desfruta da imensidão das águas do Lago Serra da Mesa.
Embarcações navegam ao encontro de paisagens encantadoras e também levam a cachoeiras que deságuam no lago. Fora do barco, em percurso desafiador por
entre pedras, os visitantes sentem o prazer da aventura
e ganham como prêmio outro espetáculo da natureza:
mais uma cachoeira, e com direito a banho. As águas termais compõem a oferta de atrativos em Colinas do Sul,
com balneários e pousadas que oferecem serviços para
quem busca descanso e sossego.
A hospedagem também pode ser na cidade e o Hotel
Adorno na praça central, dá boas-vindas. Da varanda coberta pela vegetação no pergolado florido se observa o movimento da rua e a bela vista das colinas que emolduram
o lugar. A Pousada Lua e Flor tem quintal com pés de frutas e um rio corrente que refresca e embala o descanso do
hóspede. No Restaurante Quintal de Casa, a comida tem sabor regional. O serviço noturno ao ar livre com iluminação especial garante magia e encantamento ao ambiente,
com córrego ao lado.
A manifestação cultural ‘Caçada da Rainha’, envolve
toda a comunidade e arregimenta turistas que se envolvem
pela alegria da festa. O Colinas Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros em Colinas do Sul, com cachoeiras, rios, lago,
trilhas e natureza verde garante dias inesquecíveis e o desejo
de retorno. Reserve alguns dias, se entregue à aventura e viva
uma experiência única. (Especial para O Hoje)
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Retorno
aos palcos

LIVRARIA
t

Lançamento infantojuvenil

Grupo pop BFF Girls se apresentam
nesta terça-feira (2), no Teatro SESI

Professor e mestre em Literatura Comparada, Antonio
Sampaio Dória trata dos dramas pré-adolescentes

Elysia Cardoso

to, o canal do trio entrou no
Top 10 maiores números de
views na VEVO em 2018,
dando visibilidade para os
trabalhos autorais que viriam a seguir.
Em janeiro de 2019, o
grupo lançou uma série
de músicas autorais sempre acompanhadas de clipes, como ‘BFF’, ‘Eu Shippo’ e o hit ‘Meu Crush’,
que também ganhou uma
versão em espanhol, escrita por Erika Ender, vencedora do Grammy Latino
e coautora do mega hit
‘Despacito’, com produção
de Umberto Tavares.
Ainda em 2019, o trio
lançou seu primeiro EP autoral, intitulado ‘Nossa Vibe’,
emplacou a música ‘Não Vamos Parar’ na trilha sonora
do filme ‘Angry Birds 2’, e
participou da Vevo Live Performance, apresentando a
versão acústica do sucesso
‘Meu Crush’ e lançando a
inédita ‘Eu Sou’.
O ano de 2020 começou
com surpresas: as BFF
Girls lançaram o clipe de
‘Timidez’, com participação dos fãs. No mesmo
ano, as meninas estrelaram o filme ‘O Melhor Verão das Nossas Vidas’ e a
websérie ‘Por Trás da Música’. Ainda em 2020, o
trio lançou "Promete" e
realizou sua primeira live
no YouTube, além de uma
live no canal Gloob.
No ano de 2021, o BFF
Girls lançou o seu maior
projeto: o DVD ‘Geração
BFF’. Gravado junto com
um corpo de ballet, o trabalho conta com as participações especiais de
Dilsinho, Ananda e Lucas Burgatti. (Especial
para O Hoje)

Não precisar mais
obedecer aos humanos e
viver livremente, sem
regras. É o que deseja
um grupo de treze cães
em A Revolução dos Cachorros, nova aventura
infantojuvenil escrita
pelo professor e mestre
em Literatura Comparada Antonio Sampaio Dória. Mas afinal, não é isso
o que os jovens querem
também? Liberdade?
Muito mais que uma
história divertida, repleta de peripécias caninas,
a obra tem o propósito
de representar um dos
períodos mais intensos e
caóticos da vida: a préadolescência. Hormônios
à flor da pele, crises e
busca pela independência permeiam este enredo, carregado de referências aos típicos comportamentos e mudanças sentidas dos 9 aos
12 anos de idade.
Após sofrer uma
grande decepção com a
dona, a poodle Mimi resolve fugir e se junta com
um grupo de cães insatisfeitos com os humanos. Sob a liderança de
Capitão, um boxer policial, eles pretendem fazer uma revolução para
viverem na floresta.
Nesta aventura, o grupo enfrenta cães silvestres malvados e luta pela
sobrevivência. Em meio
a tudo isso, ainda precisam lidar com o drama
adolescente, o preconceito, más influências e
drogas. Unidos e com
boas ideias, eles conseguirão garantir a segurança de todos.

Show: BFF Girls
Quando: terça-feira (2), às
20h
Onde: Avenida João Leite,
Nº 1.013, Setor Santa Genoveva - Goiânia
Online:
(www.youtube.com/teatrosesigo)

Antonio Sampaio Dória é formado em Arquitetura e Artes Cênicas, e mestre em Literatura
Comparada
(FFLCH-USP). Atua como
professor de Ensino Superior nas áreas de Língua Portuguesa, Redação e Roteiro. Já publicou outros cinco livros,
sendo dois juvenis: Um
Amigo Inesquecível
(Atual) e Ariana e Arion,
as Bruxas do Rio. Também publicou O Preconceito em Foco (Paulinas),
uma análise de como o
tema preconceito é tratado em obras literárias
infanto-juvenis.

Formado por Bia Torres,
Giulia Nassa e Laura Castro
após se conhecerem no programa de TV The Voice Kids
em 2016/2017, as BFF Girls
estão conquistando o mundo da música pop brasileira.
O show híbrido delas ocorre nesta terça-feira (2) às
20h, no palco do Teatro
SESI. Quem optar pode
acompanhar de casa pelo
canal no YouTube. Essa é
uma realização da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria
Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o
patrocínio do Instituto Cultural Vale.
BFF é a sigla para Best
Friend Forever, que significa ‘melhores amigas para
sempre’. O termo é oriundo do inglês, e se popularizou mundialmente através das redes sociais, sendo bastante utilizado no
Brasil. As artistas amigas
prometem animar o público de Goiânia! No repertório, além dos sucessos
‘Eu Sou’ e ‘Meu Crush’, as
BFF Girls vão apresentar
outras nove canções que
demonstram os anseios,
alegrias, festas e amores da
fase adolescente.
Ana Beatriz Torres, a Bia,
é natural de Goiás e é atriz,
bailarina e cantora. Desde
criança faz aulas de jazz,
ballet, street dance e sapateado, sendo premiada em
diversos festivais de dança
nacionais e internacionais.
Começou a demonstrar o
seu gosto pela música aos
cinco anos de idade e fez aulas de canto, piano e violão.
Entre os seus estilos musicais
favoritos estão samba e MPB.

Histórico

Formado por Bia Torres, Giulia Nassa e Laura
Castro após se conhecerem
no programa de TV The
Voice Kids em 2016/2017, as
BFF Girls iniciaram sua trajetória fazendo covers de
músicas nacionais e internacionais. Sucesso absolu-

Antonio Sampaio Dória já publicou
outros cinco livros, sendo dois juvenis

Sobre o autor

NOTA AO LEITOR
BFF Girls é atração do Terça no Teatro

t

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

RESUMO DE nOvElaS
t
Malhação - Sonhos
lobão exige uma explicação
de luiz. Delma pede um tempo
para nando. Roberta decide
promover um concurso de música. Delma incentiva Dandara
a investigar Gael. Marcelo pede
ajuda a nando. lobão flagra
Gael em sua casa. nando anuncia o concurso de música na Ribalta e todos ficam animados.
Pedro comenta com Karina
que ouviu um celular tocar entre os pertences de lobão e a
menina decide procurar o aparelho. Pedro e Karina descobrem que o celular que estava
escondido com lobão era de
nat e contam para Duca.

Nos Tempos do Imperador
Diego aceita fingir um namoro com Pilar, mas afirma
que tem intenções reais. Quinzinho se desespera ao constatar que as crianças doaram
seu dinheiro. Pedro e Caxias
se preocupam com a atuação
de Solano lopez. Pilar se recusa a contar a verdade sobre
seu rompimento com Samuel
para luísa. Orientada por Zayla, Pilar faz com que Samuel
acredite que ela está com Diego. nicolau questiona Celestina sobre nino. Eudoro confessa a Dolores que está morrendo. Solano lopez recebe a
carta de apoio de Tonico.

Gênesis
adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, enquanto ela tem uma grande
surpresa. Judá tem um impasse com Er. herit tem uma
triste surpresa. Judá sofre muito com a atitude tomada. asenate dá uma boa notícia a
José. O clima pesa entre Judá
e Onã. hira anuncia uma tragédia. 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.

Coração Indomável
Pedro pede ao Padre Julio
que o case com Soledade. Esther diz a Otávio que o marido
deve ter sido ferido a mando
de Maricruz. O Doutor diz a
Otávio que por o ferimento de
José antonio ter sido feito por
arma de fogo, terá que dar
parte do ocorrido à polícia.
Simone se zanga ao ver Otavinho em seu quarto. Doutor
Guerra diz a Otávio que acredita que José antonio tenha
sido ferido por alguém da fazenda narvaez. Otávio concretiza a transferência para
que Miguel seja o administrador da fazenda de Simone.

Império
José alfredo conversa com
Cristina. Começa a cerimônia
de casamento. Maria Marta
enfrenta José alfredo. José Pedro observa amanda e leonardo dançando. Severo observa noely de longe. Maria
Ísis e Magnólia acompanham
o casamento pelo blog de Téo.
Cláudio e Beatriz conversam.
Severo e Magnólia conversam
no hospital. José Pedro fica
desconfiado durante o casamento. Juju pega o buquê.
noely se despede de Magnólia. Maurílio e Silviano discutem, enquanto Bruna observa.
Bruna liga para Maria Marta.
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AGENDA CUlTURal
t
Homenagem
hoje (2), Marieta Severo
completa 75 anos de vida.
Para homenageá-la, o Canal
Brasil fará um passeio pela
filmografia da artista, uma
das maiores intérpretes do
cinema brasileiro. Às 18h, a
programação exibe um filme
que marcou a carreira da
premiada atriz. Fazem parte
da programação títulos
como ‘Carlota Joaquina, Princesa do Brazil’ (1995), de
Carla Camurati. Quando: terça-feira (2). Onde: Canal Brasil. horário: 18h.
Série animal
O sétimo episódio da produção documental Terra dos
Primatas acompanha os babuínos da África que desenvolveram formas de adaptação para sobreviver à ocupação humana no continente. a Tv Brasil apresenta essa
edição inédita do seriado

explorando a confeitaria e
suas delícias. Para ajudar
na avaliação, a atração recebe o ator e comediante
leandro hassum. Quando:
terça-feira (2). Onde: Tv
Band. horário: 22h30.

Marieta Severo recebe homenagem aos seus 75 anos, hoje (2)
nesta terça-feira (2), às
21h30.O programa mostra
que existem cinco espécies
diferentes de babuínos que
vivem na vasta extensão territorial africana. Quando: terça-feira (2). Onde: Tv Brasil.
horário: 21h30.
Atração convidada
a Band apresenta nesta

terça-feira (2), às 22h30, o 18º
episódio do MasterChef Brasil. na primeira prova da noite, os participantes serão divididos em três times. Cada
um terá de fazer um menu
de três passos somente com
sobremesas, uma tendência
inovadora que vem crescendo e faz sucesso em restaurantes pelo mundo todo,

Novos cursos
a partir de hoje (2), dois
novos cursos são disponibilizados na Escola Itaú Cultural:
'Percurso nas artes para professores: a música e seus desdobramentos' e 'Constelação
das artes: Os Corpos Brasileiros na Dança'. ambos são
auto formativos, ou seja, não
precisam de inscrição prévia,
podem ser acessados por todos os interessados, sem processo de seleção e as aulas, já
gravadas, ficam disponíveis
para serem vistas quando
conveniente, por um período
de 30 dias após o ingresso.
Inscrições: (escola.itaucultural.org.br).

tos passarão por análise curricular e a lista dos selecionados será divulgada no dia
18 de novembro. As vagas
são limitadas, mas é possível
se inscrever em mais de
uma atividade. A programação da ‘20ª Goiânia Mostra Curtas’ contará também
com mostras, debate, palestra, bate-papo, pocket show,
entre outras atividades.

O festival

Atividades formativas ocorrem de forma online
e gratuita, com inscrições até 15 de novembro
além de possíveis modelos
de negócio dentro do cenário
social e econômico atual.
A oficina ‘Narrativas Documentais’ será ministrada
pelo diretor Cristiano Burlan
nos dias 25, 26 e 27 de novembro, das 14h às 17h. O
objetivo é levar os participantes a uma reflexão sobre

os meios e modos de produção e realização do documentário no Brasil, buscando compreender se existe
uma distinção entre documentário e ficção.
Para participar das atividades, basta se inscrever
pelo site: (goianiamostracurtas.com.br). Os candida-

De 2001 para cá, cerca de
290 mil pessoas participaram do evento e mais de 2
mil filmes foram exibidos. O
festival também realizou 68
oficinas, 17 painéis, 48 debates, 58 encontros, e teve
105 homenageados. E nas
últimas edições inovou com
a Feira Audiovisual, contendo atividades de capacitação e formação no mercado audiovisual.

Um ano sem Louro José:
Ana Maria Braga lamenta
morte de Tom Veiga
ana Maria Braga relembrou, na manhã desta segunda-feira (1º), o aniversário da
morte do ator Tom veiga. a

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia favorece novas atitudes e pensamentos: fazer tudo
igual não vai trazer novos resultados, pense nisso. além disso,
evite se comparar e busque sua
individualidade. Tome cuidado
com a dificuldade de enxergar o
posicionamento dos outros.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
É dia de ofertar amor e generosidade. você pode estar carente e precisando de acolhimento e pode acabar abusando
da sedução para conseguir. Tome
cuidado com a tendência a manipular sentimentos. Sua inteligência e sua engenhosidade fazem a diferença.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia favorece novos
aprendizados ou a busca para colocar em prática aprendizados recém-adquiridos. Saiba ser persistente e organizado. Sua comunicação pode te oferecer caminhos
novos, encurtando ou oferecendo
soluções: exponha suas ideias.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia pode trazer algum renascimento, portanto algo pode
terminar para algo novo chegar.
Deixar velhos hábitos nunca é
algo fácil, mas com resiliência
você poderá conquistar um novo
momento. a vida doméstica pode
trazer preocupações.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje o dia traz uma necessidade de olhar para a realidade e
enxergá-la, ainda que seja difícil.
verdades podem vir à tona. Tome
cuidado com fantasias, ilusões e vícios. É momento de deixar os prazeres de lado e encarar os desafios
e as responsabilidades.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Cuidado com o mau uso do
seu dinheiro. você pode estar
dando pérola aos porcos, então
saiba discernir seus amigos, porque nem todos podem ser de
confiança. O bom deste dia é a capacidade que você tem de colocar
uma ideia nova em prática.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Dia que favorece a coragem e
o movimento. Saiba dialogar e
realizar mudanças positivas na
sua vida e das pessoas à sua volta. você pode receber notícias e
precisará lidar com elas com flexibilidade. Tome cuidado com injustiças que você pode cometer.

8

CELEBRIDADES
Comentário de Larissa Manoela após novo encontro
com João Guilherme agita
fãs do casal
larissa Manoela e João
Guilherme terminaram o namoro no final de 2016 após
pouco mais de um ano juntos.
na ocasião, a artista virou
meme ao comparar o fim do
casal Jolari com o término de
Brad Pitt e angelina Jolie. agora, quase 5 anos depois, fãs
voltaram a especular sobre
uma possível reconciliação
dos artistas. Tudo começou
quando larissa e João Guilherme se encontraram em
uma festa de halloween, no
Rio de Janeiro. O ex-casal foi
filmado enquanto conversava
e apesar de tão terem trocado beijos publicamente, o
reencontro foi o suficiente
para os fãs voltarem a shippar
Jolari. as fotos do evento, divulgadas pelo perfil Subcelebrities, no Instagram, fizeram
larissa se manifestar. "vibes
minha festa de 15 anos", comentou. vale lembrar que,
na época de sua comemoração de 15 anos, larissa namorava João Guilherme. (Carmen Moreira, Purepeople)
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20ª Goiânia Mostra Curtas está com
inscrições abertas para oﬁcina e aula
Os interessados em participar das atividades formativas da ‘20ª Goiânia Mostra
Curtas’ já podem se inscrever. O prazo segue até 15 de
novembro. Assim, como toda
a programação desta edição,
o público poderá participar
de forma online e gratuita. A
edição de 2021 será realizada
de 23 a 28 de novembro, e
marca os 20 anos de festival,
que acontece desde 2001.
Na aula de Silvia Cruz,
fundadora da Vitrine Filmes, que atua na distribuição de filmes independentes
brasileiros, o tema abordado
será “Distribuição cinematográfica e mercado audiovisual brasileiro”. Nos dias
25 e 26 de novembro, das
10h às 12h, o público conhecerá mais sobre o cenário audiovisual brasileiro
nas suas batalhas e conquistas dos últimos anos,

n

Catherine Bascoy revela fim de namoro
e entrega traição de Gui Napolitano
Catherine Bascoy
usou a sua
rede social
para revelar
o fim de seu
namoro com
Gui Napolitano, que recentemente
afastou rumores de separação. "Assunto chato, mas necessário. Por respeito
e carinho a cada um de vocês que nos
acompanharam até aqui, resolvi me posicionar. Precisava de um tempo para respirar e pensar", iniciou a modelo, que escreveu um longo desabafo em sua rede social. "Minha meta é sempre estar feliz e em
apresentadora, que se recupera de um acidente doméstico e está afastada das telinhas, postou uma homenagem ao companheiro de ‘Mais
você’ nas redes sociais. nesta
mesma data, há um ano, o intérprete do louro José foi encontrado morto em casa. "há
um ano, eu perdia meu companheiro de todos os dias. a
dor de perder o Tom e o louro é a de quem perde um filho.
O vazio que você deixou,
Tom... Eu nem tenho palavras!", escreveu a apresenta-

paz comigo
mesma. Não
comecei a me
relacionar
para 'levar' sozinha o meu
relacionamento, para
ser fantoche,
para ser traída, para ser
humilhada,
para ser menos do que eu sou, do que mereço ser e
principalmente para não sorrir e não poder transbordar amor com quem está ao
meu lado", disparou Catherine, afirmando que foi traída pelo ex-BBB, apontado
como pivô da separação de Gabi Martins
e Tierry. (Carmen Moreira, Purepeople)

dora via Twitter. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Saudade do ex? Luísa Sonza canta música de Vitão
em festa
luísa Sonza publicou nas
redes sociais uma série de vídeos onde se diverte em um
karaokê cercada de amigos famosos. a escolha de uma música, no entanto, chamou a
atenção dos internautas: ela
cantou ‘Sempre que Der’, faixa gravada por Carol Biazin
em parceria com vitão, ex-

namorado da artista. Coincidência ou não, a música cantada por luísa, que revelou detalhes sobre a vida sexual
após o término, fala sobre
um relacionamento ainda não
superado. "Sempre que der, tô
indo aí / Quando eu não puder, você vem me ver aqui /
Mas, mas / Se hoje eu beber
só um pouco mais do que eu
deveria beber, baby / não me
recuse, não me ignore / Quem
sabe um gole te traz aqui?", diz
um trecho da canção. (Matheus Queiroz, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia traz ajuda e cooperação. você pode conseguir boas
parcerias. além disso, pode contar
com a solidariedade de alguém —
e nem precisa ser alguém muito
próximo. O dia também pode trazer um pouco de caos, mas também de alegria e diversão.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
as amizades estão muito favorecidas no seu dia, então saiba
manter o clima de generosidade
e cumplicidade. além disso, você
também pode viver bons momentos com o seu par romântico.
a vida pode trazer um pouco de
descanso e boas conversas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
O dia traz alertas para pessoas
que possam puxar seu tapete ou
agir com falsidade. Tome cuidado
com intrigas. Fora isso, use sua disciplina a favor das suas tarefas,
porque poderá conquistar muito
se for criativo e responsável.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia favorece a moderação e
a paz, mas isso não virá de graça.
Será preciso fazer muito esforço
para não entrar em discussões e
perder a cabeça. Portanto use
seu poder diplomático e exerça a
capacidade de ser superior. O dia
também favorece os estudos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O dia pode trazer necessidade de escolhas bem racionais e pragmáticas, portanto
tome cuidado com drama, apegos e dificuldade de liderar a
sua própria vida, ficando na
mão de terceiros. Ciúme e controle excessivo poderão ser
ruins para a sua relação.
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Gratidão por momentos
Cantora e
compositora Ina
Magdala lança
hoje a
emocionante 'Ode
to Mama', faixa
em homenagem à
sua avó
Elysia Cardoso
A cantora e compositora
Ina Magdala, uma das apostas da Alma Music Group,
lança hoje o seu mais novo
single, ‘Ode to Mama’ em todas as plataformas digitais. A
faixa chega acompanhada de
um lindo videoclipe gravado
em Sintra, Portugal, e dirigido por Dauto Galli. “Ode to
Mama' é uma música que
compus como homenagem à
minha avó Nadir, logo após o
seu falecimento", conta Ina.
"Um exemplo de fortaleza,
dedicação e perseverança,
ela sempre transformou dificuldades e desafios em oportunidades de superação. Finalmente compartilhar com o
mundo essa faixa significa
poder honrar não somente
minha avó, mas também todas as mulheres que são sinônimo de inspiração. Mulheres que através do exemplo de suas trajetórias de vida
nos empoderam e instigam a
acreditar, batalhar e ir mais
longe", aponta.
Mesmo tendo como tema
um assunto que poderia tornar a música melancólica,
"Ode to Mama" é uma canção
leve e graciosa, com um arranjo intimista de voz, piano e

Leve e graciosa, 'Ode to Mama' expressa as saudades de um modo meditativo e contemplativo
trompete. Esta decisão foi proposital e Ina explica: “A intenção da música é expressar as
saudades de um modo meditativo; claramente a dor da separação é inevitável mas a
aceitação do ciclo natural da
vida também deve ser ”.
Gravado na cidade de Sintra (Portugal), o clipe de ‘Ode to
Mama’ traz uma linda dança
de nado sincronizado com participação de dançarinas da
equipe oficial de Portugal.
Além disso, o clipe também
conta com referências à obra
“A criação de Adão” de Michelangelo e homenagens a várias
mulheres inspiradoras para a
artista, como Aretha Franklin, Clarice Lispector, Henriqueta Lisboa e Elis Regina.
O elemento água é a peça
chave deste cenário: "A ideia

principal foi trazer a água
como exemplo de elemento
natural de transformação; ela
tem a capacidade de contornar obstáculos e de construir
pacientemente através de sua
adaptabilidade - não se prende a uma só forma e muda de
estado naturalmente para se
perpetuar. Acredito que a essência da vida também é assim; a existência material é
apenas uma das muitas maneiras na qual nos manifestamos e a morte marca uma
mudança de estado inevitável
para todos nós”, conta Ina.
Sobre as expectativas para
o lançamento deste trabalho
tão especial, a artista espera
que ‘Ode to Mama’ acalente os
corações de quem também
perdeu entes queridos: "Estamos todos passando por um

período de luto coletivo devido à pandemia, e eu espero
que esta música possa ser um
mantra de conforto para todos
que perderam alguém amado.
Espero que através dela possamos nos conectar, partilhar
e nos unir em sentimentos de
gratidão", finaliza.

Carreira

Além de sua própria expressão, Ina Magdala procura
através de suas composições
transmitir mensagens que
construam pontes e que impactem de maneira positiva o
subconsciente e consciente
de seu público.
A artista, que escreve poesias desde a infância e iniciou
no piano aos 7 anos de idade,
acredita no poder da arte como
instrumento de transformação

individual e coletiva. Ina passou
o último ano em Portugal gravando suas primeiras faixas
autorais em inglês que unem
estilos como Jazz, Blues e Rock.
Também gravou seu primeiro
projeto de videopoesia ‘Chakras: Sonnets of Unity’, em que
escreveu um soneto para cada
chakra e realizou performances
sobre os poemas, compondo
seu primeiro livro audiovisual.
Em sua volta para o Brasil
em 2021, a cantora assina com
a Alma Music Group, onde
passa a também a produzir
canções em português. Seu
primeiro single, ‘Gotta Get
You’, lançado em agosto, já ultrapassou os 173 mil plays
apenas no Spotify e o videoclipe está chegando nos 500
mil views apenas no YouTube.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
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, Con-

Filme ‘007 - Sem Tempo para Morrer’ consagra Daniel Craig como James Bond
rad 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.
EM CARTAZ
Duna (Dune, 2021, EUa). Duração: 2h36min. Direção: Denis
villeneuve. Elenco: Timothée
Chalamet, Rebecca Ferguson,
Oscar Isaac. Gênero: Ficção
científica, drama. Inspirado na
série de livros de Frank herbert,
‘Duna’ se passa em um futuro
longínquo. O Duque leto atreides administra o planeta desértico arrakis, também conhecido como Duna, lugar de
única fonte da substância rara
chamada de ‘melange’, usada
para estender a vida humana,
chegar a velocidade da luz e 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.
Ron Bugado (Ron's Gone
Wrong, 2021, EUa). Duração:
1h47min. Direção: Sarah Smith,
Jean-Philippe vine. Elenco: Sérgio Malheiros, Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis. Gênero:
animação, família, aventura,
ficção científica. ‘Ron Bugado’
conta a história do jovem Barney, um menino de onze anos
que tem dificuldade de fazer
novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que
anda, fala e é o ‘melhor amigo
fora da caixa’ de Barney. Cinemark Flamboyant: 13h35,
16h10, 16h25, 18h45. Cinemark
Passeio das Águas: 13h55. Kinoplex Goiânia: 16h20. Cineflix
aparecida: 15h05, 17h25. Cineflix Buriti: 16h30.
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.
Patrulha Canina: O Filme
(Paw Patrol: The Movie, 2021,
EUa). Duração: 1h26min. Direção: Cal Brunker. Elenco:
Iain armitage, Marsai Martin,
Yara Shahidi. Gênero: animação, família, aventura, comédia. Patrulha Canina: O Filme
é uma produção nickelodeon
e a Spin Master em parceria
com a Paramount Pictures. O
longa acompanha um grupo
de cães falantes que utilizam
equipamentos especializados
para investigar e resolver crimes, evitando desastres na
pequena cidade onde moram.
Kinoplex Goiânia: 18h40.
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Negócios
Economistas dizem
que muitas
empresas podem
agir de má fé e
lançar campanhas
como o famoso
“pague a metade
do dobro”

Economistas recomendam ﬁcar de
olho nos preços na Black Friday
Descontos são praticados nesta época
mais comumente
na última sexta-feira de novembro
que, neste ano, cai
no dia 26
Nathan Sampaio
Campanha de promoções
praticada em toda última sexta-feira de novembro, a Black
Friday é coisa de estadunidense, mas como bons pechincheiros, o brasileiro adotou e vem praticando, cada
vez mais nos últimos anos, a
“modinha”. Nos EUA, o evento acontece tradicionalmente
desde o final dos anos 60, depois do feriado de Ação de
Graças, e lá os preços caem
“de verdade”, atraindo filas a
perder de vista. “De verdade”,
pois há produtos com descontos que podem chegar a
até 90% do preço original.
Neste ano, no Brasil, a Black
Friday acontece em 26 de novembro, ou seja daqui pouco
mais de 3 semanas, e há variações imensas. Empresas que
realmente praticam promoções, mas outras que, como
explica o economista Vanderley Farias, acabam vendendo
pela “metade do dobro”. “No
Brasil sempre há empresários
que agem de má fé, haja visto
a quantidade de reclamações
no Procon envolvendo falsas
promoções. Então, o ideal é já
ficar de olho nos preços de produtos ou serviços que você
precisa, agora, para quando
chegar a semana da campanha, você saber se a empresa

realmente está praticando descontos reais”, afirmou.
O profissional lembrou, ainda, que outra maneira de encontrar preços interessantes
na Black Friday é usar alertas
de preços. “Há várias ferramentas e sites de comparação
em que você determina o valor
que deseja pagar no produto e,
quando preço desejado for alcançado, um e-mail é disparado para avisar o consumidor
de que aquele é o momento
certo de comprar”, garantiu
Vanderley, completando que
também há um “Selo de Desconto Black Friday”.
“Essa também pode ser
uma boa prática para encontrar bons preços na Black Friday. O selo auxilia o consu-

midor a ver os descontos verdadeiros na data, informando
quais produtos estarão com o
menor preço nos últimos seis
meses com o “Desconto Real”.
O selo ajuda os consumidores
a evitarem os preços que são
alterados nas vésperas da
Black Friday, gerando os falsos descontos. A JáCotei também possui uma ferramenta
para isso.
Outro economista, Ricardo
Souza Gomes, reforçou, ainda, que por conta da crise no
Brasil, há duas coisas que podem acontecer com frequência:
“Empresas realmente praticarem descontos altos pra chamar o consumidor, mas empresas que não consigam dar
descontos e apelem para ações

erradas, como afirmar que um
produtos com certo preço está
em promoção quando não
está”. “É indispensável ficar
de olho nisso, pois são tempos
difíceis e o dinheiro está escasso para muitas pessoas”,
frisa o profissional.
Outra coisa lembrada por
Ricardo, é a falta de produtos
no geral. "Fábricas nacionais
pararam de produzir certos
produtos no ano passado e
não retomaram a capacidade
produtiva. Faltam embalagem,
plástico e peças em diversos
segmentos, como vestuário,
artigos esportivos e móveis.
Então, agora os estoques não
estão cheios. É um problema
global e tem faltado no mercado até celulares, computadores, telas e carros, fazendo
com que os preços desses itens
fiquem muito mais altos.”
“Apesar disso, as expectativas para o comércio são boas,
pois o brasileiro gosta de gastar. Mas é fundamental estudar bem as finanças para não
ficar endividado. Se de um
lado, os índices de desemprego e o alto custo de vida podem prejudicar o consumo
das famílias na campanha;
por outro, a data deve ser o período de desafogo para muitos
brasileiros que reprimiram
desejos de compra durante a
pandemia”, concluiu Ricardo.
Vale lembrar, ainda, que
no ano passado, uma pesquisa da Big Data Corp mostrou
que o desconto médio na
Black Friday no Brasil foi de

51,36%. Para esse ano, segundo os especialistas entrevistados, pode ser que os abatimentos sejam maiores, principalmente em artigos de uso
pessoal, vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos. Sendo
assim, o comércio vai agradar.
"Com o avanço da vacinação, decretos flexibilizados e
o retorno das pessoas de forma mais frequente no comércio, também há uma expectativa de crescimento da
demanda por roupas, sapatos,
transportes, passeio e turismo. Bares e restaurantes devem ter alta de faturamento”,
concluiu Vanderley.

Para os vendedores

Os economistas lembram
que, para não perder vendas e
nem clientes, os comerciantes
devem pensar na logística que
vão usar. Eles pontuaram que
é indispensável entregar as
propostas aos clientes dentro
do prazo determinado, avaliar
a capacidade de realizar entregas e ser realista para passar
esses detalhes. Esclarecer dúvidas sobre o produto, as informações relevantes, como dimensão, tamanho, cores e material e tirar fotos de qualidade
também é fundamental. Além
disso, é importante, em vendas
online, por exemplo, colocar informações no ‘Perguntas Frequentes’, assim as decisões de
compra, mesmo que rápidas,
deixarão os clientes mais seguros e independentes. (Especial para O Hoje)

