| ANO 17 | Nº 5.471 | GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 2,50 | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004

Goiânia não atingiu meta
de cobrir déﬁcit de 4 mil
vagas na educação infantil
A prefeitura de Goiânia não atingiu a meta de reduzir o déficit de quase 4 mil vagas para o ensino
infantil com a criação de 2.5 mil vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A
expectativa é reduzir o déficit com a inauguração
do CMEI Dom Antônio com 240 vagas, mas o cen-

tro não é suficiente para cobrir a demanda. Outro centro deve ser inaugurado ainda este ano
com a previsão de oferecer 80 vagas. O prazo
dado pelo prefeito era que a demanda fosse cobrida até o retorno das aulas presenciais em
agosto passado, o que não ocorreu. Cidades 11

esquerda e
direita buscam
costruir 3ª e 4ª
vias para 2022
Parte dos eleitores não estão
satisfeitos com a possibilidade
de um segundo turno entre
Lula e Bolsonaro. Esse movimento é compartilhado por
partidos de esquerda e direita
que buscam formar chapas
para quebrar a polarização.
Política 2

Congelamento do
ICMS já está em vigor
ao valor de R$ 6,55

Política 6

em 5 anos

Massa de rendimentos do trabalho atinge menor nível
Números do PNADC apontam que o indicativo é resultado de baixa qualificação e pelo baixo avanço do emprego
que não tem sido suficiente para repor as perdas sofridas ao longo da pandemia e a alta na inflação. Economia 4
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Resgate de 116 trabalhadores
escravizados na colheita de palha para
os cigarros da empresa Souza Paiol

Mais de 1,5 mil goianos foram
resgatados de trabalho escravo

Região Sudoeste de Goiás registrou o maior índice de ocorrências de trabalhos análogos a escravidão. Em 10 anos, 1.564 vítimas foram resgatadas. Afrouxamento da legislação do trabalho dificulta a ação da polícia e orgãos de controle. Cidades 9

Micro empresas
geram 71%
dos empregos

Chuva e comoção
marcam Dia
dos Finados

Pequenas empresas e microempreendedores são os maiores geradores de emprego.

Dia dos mortos foi especial
para relembrar as vítimas da
Covid-19 no país.

Goiás sai atrás
do placar, mas
empata com a Ponte

João alfreDo anDraDe

Economia 4

Cidades 10

Essência

Equipe que veio com mudanças, acabou sofrendo dois gols
logo no primeiro tempo, mas
após entrada de Dadá Belmonte e Alef Manga, o clube esmeraldino buscou o empate no
final do jogo. Com o resultado,
Goiás soma um ponto na tabela
e não pode ser ultrapassado
por ninguém na rodada.
Esportes 8

Dólar: (paralelo) R$ 5,67 | Dólar: (comercial) R$ 5,670 |
Euro: (Comercial) R$ 6,582 | Boi gordo: (Média) R$ 263,95
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Brasileiro vence
reality de
confeitaria norte
americano

o crescimento acelerado
na era da exponencialidade
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Dubdogz lança
‘Home alone’

Xadrez: José Nelto deve coor-
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denar campanha de Sergio
Moro em Goiás. Política 2

Museu nacional
recebe doação

Esplanada: Rubens Barrichel-
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lo encontrou um tapete de pista em Brasília. Política 6
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Tempo em Goiânia
s 28º C

t 20º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

José Nelto deve coordenar
campanha de Moro em Goiás
Senadores devem debater o assunto na próxima semana

Senadores pedem

uso obrigatório
do certiﬁcado
de vacinação

Recente pesquisa feita pela Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) mostrou que 249 de 1,8 mil prefeituras
(13,4%) já adotaram o passaporte da vacina, uma espécie
de comprovante para permitir que pessoas imunizadas tenham acesso livre a shows, feiras, congressos, eventos e outros ambientes com aglomerações. Embora a entidade acredite que esse número tende a crescer, a exigência não é unanimidade entre os administradores públicos e vem sendo
discutida pelos senadores, interessados em uniformizar as
decisões já adotadas em âmbito local.
O senador Carlos Portinho (PL-RJ) foi um dos primeiros
a chamar atenção para o tema ao apresentar o PL
1.674/2021, criando o Passaporte Nacional de Imunização
e Segurança Sanitária (PSS).
De acordo com o texto, o documento vai permitir que
pessoas vacinadas ou que testaram negativo para covid19 circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. O objetivo, segundo ele, é conciliar a adoção de medidas restritivas para conter a pandemia com a
preservação dos direitos individuais e sociais.
A proposição foi aprovada, em junho deste ano, com
72 votos favoráveis e nenhum contrário, e agora está
tramitando na Câmara dos Deputados. À Agência Senado, Carlos Portinho lembrou que o projeto é importante e passou no Senado na mesma semana que a
União Europeia aprovou medida semelhante na Europa. (Agência Senado)

Com a filiação do ex-juiz Sérgio Moro, ao Podemos, confirmada para o dia 10 de novembro,
o deputado federal José Nelto, que preside a legenda em Goiás, disse à coluna que pode coordenar a campanha presidencial do ex-ministro
de Jair Bolsonaro no Estado. A expectativa do
parlamentar é a de que Moro se consolide como
opção entre Bolsonaro e
Lula, conforme se desenha o cenário para
2022. Mas vale lembrar que estão no páreo, como terceira via,
João Doria, caso vença
disputa no PSDB contra
Eduardo Leite, além do
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD),
e o apresentador Luz
Datena, que vai se filiar ao
PSD de Gilberto Kassab e de
Vilmar Rocha, que preside
a legenda em Goiás.

Lançamento

O partido Novo, que em Goiás é presidido
por Adriano Sarmento, se movimenta para o
lançamento da pré-candidatura à Presidência
da República, Felipe d’Avila. O evento acontece nesta quarta-feira, em Brasília.

Mudança

Por decreto, o governador Ronaldo Caiado institui diretrizes para o credenciamento pelo Detran,
de entidades, médicos e psicólogos, com normas
e vedações, para a realização de exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica de candidatos à obtenção da carteira de motorista.

Em vigor

Já entrou em vigor a lei que autoriza a
criação de mais três juntas administrativas na
Goinfra, e que também permite a contratação,
na Emater, de profissionais veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas e zootecnistas, sendo
comprovada a necessidade temporária.

xadrez@ohoje.com.br

Agenda dupla

Uma semana após tomar posse na Secretaria da Indústria e Comércio, Joel
Sant’Anna Braga passou a ter a companhia do irmão, Alexandre Baldy, presidente do PP em Goiás, em agenda oficial.
Foi o caso de Águas Lindas.

Empate

Apesar da declaração de apoio de expresidentes do PSDB em Goiás ao governador Eduardo Leite (RS), a estimativa é
de empate técnico dele com João Doria
(SP) nas prévias do dia 21 de novembro,
com 50% cada um.

Racha

Enquanto isso, os ex-governadores
Marconi Perillo e José Eliton estão em
campos opostos. O primeiro, que presidente o PSDB interinamente, apoia João
Doria, e Eliton, presidente licenciado, vai
de Eduardo Leite.

Embate

O candidato a presidente da OAB Goiás,
Pedro Paulo de Medeiros, teve que recorrer à Justiça para a instituição fornecer a
ele a lista completa dos advogados aptos à
votação. A ordem judicial partiu do juiz federal Jesus Crisóstomo de Oliveira.

Prioridade

A Lei de Diretrizes Orçamentárias
sancionada pelo prefeito Rogério Cruz
prevê que 1,2% da receita corrente líquida do município de Goiânia seja destinada para as emendas impositivas dos
vereadores, e que 1/5, no mínimo, do valor total aprovado seja destinado a ações
e serviços de saúde.

CURTAS
t

2 Consta da pauta desta quarta-feira, da

Câmara de Goiânia, projeto da prefeitura
que institui medidas excepcionais para
pagamento de débitos junto ao município, dentro da semana de conciliação.

2022 terá pelo menos 3ª e 4ª
vias, mas ambas sem sucesso
Há insatisfeitos com Lula e Bolsonaro
tanto na esquerda quanto na direita, e
eles dificilmente estarão na mesma chapa
Marcelo Mariano
Todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022 mostram o expresidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) em primeiro e segundo lugares, respectivamente, e uma disputa embolada pelo terceiro lugar.
Há quem argumente que,
no Brasil, existem, atualmente, três principais correntes
políticas. O lulismo, que tem
Lula como representante. O
bolsonarismo, que tem Bolsonaro como representante. E
a chamada terceira via, que
rechaça tanto Lula quanto
Bolsonaro, mas ainda não tem
um representante definido.
Entre os insatisfeitos com
Lula e Bolsonaro, há eleitores
tanto de esquerda quanto de
direita. Como os candidatos
desses dois lados dificilmente
estarão na mesma chapa, a
tendência é que haja, além da
terceira, uma quarta via.
Pela esquerda, o nome que
mais representa a insatisfação
com lulismo e bolsonarismo é
o do ex-governador do Ceará
Ciro Gomes (PDT), que tem
um eleitorado consolidado,
mas que, só com ele, não pas-

sa de 15% dos votos válidos.
Pela direita, o nome é o do
ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido,
mas prestes a se filiar ao Podemos). Mesmo sem se declarar como pré-candidato, Moro
já aparece à frente de todos os
outros presidenciáveis dessa
corrente de pensamento, mas
apenas o lavajatismo, que ainda lhe dá força, também não
deve ser suficiente para romper a barreira dos 15%.
Se a terceira via realmente quiser ter sucesso, ela precisa se unir em torno de uma
só candidatura para não dividir votos. No entanto, uma
aliança entre Ciro e Moro,
dado o histórico de embates
entre eles, é mais improvável
do que qualquer outra coisa.
Aliás, é preciso falar sobre
Ciro, que, querendo ou não, é
o mais bem colocado depois de
Lula e Bolsonaro. Conhecido
por discursos sem filtro, ele se
envolve, desde há muito tempo, em várias polêmicas por
causa de suas declarações.
Quando foi ministro da Fazenda, em 1994, Ciro “chamou de ‘ladrões’ os empresários que cobravam ágio na
venda de carros e de ‘otários’
os consumidores que com-

Sergio Moro deve ser um dos representantes da direita, enquanto Ciro Gomes deve ser o da esquerda
pravam”, conforme relata
Thomas Traumann no livro
“O pior emprego do mundo”.
Mais recentemente, além
de Moro, Ciro se estranhou
com membros do Movimento
Brasil Livre (MBL), que, hoje,
faz oposição a Bolsonaro. Essas
críticas do passado certamente
dificultam alianças no futuro.
Por outro lado, é preciso
reconhecer que o ex-governador do Ceará, em 2018, foi
o único candidato que quis
uma vice com pensamento
diferente. Embora à época
fossem do mesmo partido,
Kátia Abreu e Ciro Gomes representam segmentos da sociedade distintos. Todos os
outros tiveram um ou uma

vice praticamente igual.
Para 2022, Ciro esboça uma
estratégia parecida. Não é à toa
que negocia com o apresentador José Luiz Datena (PSL). E figuras importantes da União
Brasil, partido que resultará da
fusão entre DEM e PSL, como o
prefeito de Salvador, Bruno
Reis, cogitam apoiá-lo.
Com Moro, porém, não há
indícios de que uma conversa
seja possível. Uma chapa entre
Ciro e o ex-juiz seria a mais forte da terceira via, mas, realisticamente, tem poucas chances
de se viabilizar, em boa parte
devido às falas antigas do exgovernador cearense.
No momento, então, as
eleições de 2022 indicam os

seguintes caminhos: Lula
como o principal nome da esquerda e Ciro como secundário; e Bolsonaro como o principal nome da direita e Moro
como o secundário.
Além disso, existe a possibilidade de uma outra candidatura de direita, mais fraca
do que Moro, dos contrários a
Lula e Bolsonaro, como ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM/União
Brasil), porque este campo
está mais fragmentado do que
a esquerda insatisfeita, que
parece unida em torno de
Ciro. Não há, por exemplo, expectativa de que Marina Silva
(Rede) seja candidata. (Especial para O Hoje)
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A (boa) pandemia tecnológica
na construção civil
Daniele Cintra Sagrado
Drones, softwares de alta precisão, construção
modular, realidade aumentada, robôs, BIM… Com
certeza você já ouviu falar de algumas dessas tecnologias, certo? Parte delas já eram utilizadas por
construtoras e incorporadoras nas obras, mas ganharam ainda mais destaque no último ano. Impulsionadas pela pandemia, as inovações tecnológicas se tornaram ainda mais relevantes no setor da construção civil. A covid-19 acelerou em pelo
menos três anos a adoção de tecnologias digitais no
setor da construção, segundo estudo global realizado pela consultoria McKinsey. Isso porque a transformação digital dentro das obras passou a ser uma
necessidade em meio ao "novo normal” e ao jeito
diferente de morar e conviver.
A busca por casas ou apartamentos maiores
disparou desde o começo da crise sanitária, no
ano passado. Com o isolamento social, muitas
pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e
tiveram que adaptar-se ao home office e ao homeschooling, por exemplo. E essa necessidade
de ter mais conforto e espaço, aqueceu o mercado imobiliário.
Para se ter uma ideia, o Brasil registrou aumento
de 46,1% no número de apartamentos novos vendidos no primeiro semestre de 2021, em relação ao
mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados em agosto deste ano pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
Mas, se as pessoas passaram a buscar residências espaçosas, os prazos das construtoras ficaram mais apertados. Todas, sem exceção, precisaram acelerar para se adaptar à nova realidade desse mercado com demanda crescente. O tempo já era um 'item de luxo' antes da pandemia.
Agora é ainda mais valioso.
Com a alta demanda e a queda no número de
unidades disponíveis em estoque, a tecnologia
tem sido a principal aliada das construtoras
para acelerar processos e reduzir as perdas e o
impacto no meio ambiente. Nos últimos anos, as
empresas do setor vêm lançando mão de novas
soluções para otimizar a execução das obras e
melhorar a qualidade das edificações, priorizando também os prazos de entrega.
Algumas vêm utilizando sistemas inteligentes e modernos que auxiliam e agilizam as

etapas de construção. Além dos modulares, usados em larga escala, a tecnologia de ponta veio
para facilitar a execução da obra e ganhou ainda mais protagonismo.
Entre os recursos aplicados às obras residenciais e corporativas, a Modelagem da Informação
da Construção (BIM, na sigla em inglês) é a que
mais se destaca. Essa metodologia permite criar
soluções digitais, manejando coordenadamente
toda a informação de uma obra. A evolução dos
projetos em BIM proporciona maior domínio sobre as atividades que serão executadas. É possível prever, por exemplo, as possíveis interferências e os impactos no canteiro e antecipar soluções
na realização dos projetos.
No desenvolvimento de produtos e materiais
a construção civil também demonstra uma enorme evolução, com construções monolíticas em parede de concreto e a utilização de peças pré-moldadas, entre outros recursos.
A tecnologia a favor da qualidade e da gestão
das obras inclui ainda a utilização de drones para
o monitoramento das edificações. E o uso de tablets em campo representa outro avanço importante. Graças ao equipamento, a liderança consegue sanar dúvidas e problemas técnicos em tempo real e acessar softwares para checagem de serviços e materiais, além de poder ter controle de
todas as atividades desenvolvidas.
A construção civil brasileira sempre foi uma área
muito 'artesanal', pois depende diretamente da qualificação da mão de obra. Mas, nos últimos anos,
principalmente durante a pandemia, foi possível
perceber que as construtoras e incorporadoras têm
utilizado a tecnologia a seu favor, com soluções inovadoras - muitas delas desenvolvidas aqui mesmo
no Brasil. Afinal, a tecnologia e os materiais agregados à construção não apenas aumentam a
produtividade durante a obra, como também são fundamentais
para garantir a qualidade do produto final.
No caso da construção civil, essa pandemia de tecnologia foi
Daniele Cintra Sagrado,
benéfica a todos. Togestora de Assistência
mara que ela continue
Técnica
"viralizando".

OPiniãO

Com as incertezas que vieram junto com o ano
de 2020, o cenário das empresas foi extremamente
impactado pelo coronavírus: 716 mil companhias fecharam suas portas, segundo a pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, apesar de também
sentirem os impactos da crise, as novas empresas
de cunho inovador foram impulsionadas por
este cenário, o que ajudou o setor a crescer, se fortalecer e a fechar o ano com um número expressivo de startups no Brasil.
De modo geral, o País teve um aumento de 27%
no número de novas startups, segundo balanço
comparativo feito pela 100 Open Startups, entre o
primeiro semestre de 2021 e 2020. A plataforma, líder em open innovation, monitora a atividade de
16.429 startups ativas (qualificadas - seja pelo
mercado corporativo ou por investidores - e com
faturamento inferior a R﹩ 100 milhões).
Diante das diversas tecnologias presentes atualmente, como inteligência artificial, data science, robótica, e as novas soluções no mercado, por exemplo, o modelo de funcionamento das organizações
passou por uma transformação e evolução de
seus negócios, o que vem reverberando no surgimento de novas empresas com caraterísticas de Organizações Exponenciais (ExOs). O termo, que
surgiu para distinguir empresas que tinham crescimento superior à média de mercado em um curto espaço de tempo, apareceu pela primeira vez em
2014, quando Salim Ismail, Yuri Van Geest e Michael
S. Malone escreveram o livro "Organizações Exponenciais - por que elas são 10 vezes melhores,
mais rápidas e mais baratas que a sua".
Basicamente, enquanto as ExOs são definidas
pelo seu impacto e se destacam pela forma em que
são adaptáveis e escaláveis quando são essencialmente softwares, as organizações tradicionais são
caracterizadas por crescimentos lineares com
muitos ativos físicos (ao qual seu aumento é estável e linear devido, em parte, ao seu crescimento
se basear no crescimento dos seus ativos). De certa forma, o crescimento linear não é mais suficiente
para a competitividade no mercado justamente por-
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que a forma de olhar para a expansão dos negócios
mudou e vem acompanhado de transformação digital. Isso porque, as mudanças tecnológicas trazem
para a gestão e a operação das empresas, como um
todo, a possibilidade de reestruturar processos e
ampliar o poder produtivo de forma escalável.
Divididas em termos como IDEAS e SCALE, as
empresas de ExOs são capazes de criar um modelo escalável e inteligente que é eficaz para atingir
o crescimento exponencial. A sigla SCALE define
cinco características externas, como equipe sob demanda, comunidade e público, algoritmos, ativos
alavancados e engajamento. Já no caso de IDEAS
é possível observar cinco atributos internos, também conhecidos como gestão de abundância, sendo eles as interfaces ou plataformas, dashboards,
experimentação, autonomia, tecnologias sociais e
flexibilização nos processos.
Para obter resultados significativos, é necessário saber como deve ser feita sua aplicação e,
assim, criar um negócio novo, otimizando as
competências existentes por meio dos atributos
de captura e gestão de abundância, permitindo
a exploração de novas oportunidades, criando a
previsibilidade da concorrência por empresas
inovadoras e promovendo, assim, a capacidade
de usar transformações do mercado em benefício do próprio negócio.
Em um breve comparativo, ouso dizer que as
organizações lineares funcionam de maneira
previsível e trabalham com um sistema hierárquico. Já as organizações exponenciais nascem
com uma cultura disruptiva e carregam consigo
a valorização do conhecimento do profissional e
sem ativos fisicos, o que auxilia em um sistema
de produção flexível e
mais escalável.
Além de seu modelo
de negócio, a principal
característica das ExOs
é que elas nascem da
busca por uma mudança cultural em prol de
João Alfredo Andrade Piuma grande e robusta
mentel é empreendedor
proposta de valor que
digital serial na área da
une todos os elos.
Tecnologia da Informação

3

CARTA DO LEITOR

Suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate,
principalmente por não termos o suporte dos
agentes de combate a endemias que auxiliam e verificam os cuidados domésticos. Em épocas de
chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para
que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue, já que podemos fazer a diferença,
com os cuidados necessários protegem não somente nossa família, mas também nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto. A consciência
de mantermos uma cidade limpa e os cuidados em
casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

O crescimento acelerado
na era da exponencialidade
João Alfredo Andrade Pimentel

n

Estamos garantindo
o padrão
nutricional, com
a reposição de
minerais, de
nutrientes
necessários para
manter a pessoa
alimentada durante
o seu dia
Declarou Ronaldo Caiado no lançamento do Programa NutreBem para
ampliar a segurança alimentar de
famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado. Segundo ele,
o programa representa um ponto de
superação ao congregar conhecimento científico e gestão pública
com eficiência para levar benefícios
ao cidadão em vulnerabilidade.
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“Somos enganados por todo tipo fraude
,adulteração, bombas incorretas etc etc
,ainda tem a questão dos impostos, é preço
abusivo, tá difícil”, comentou o internauta
sobre o reajuste da Petrobrás que ainda não
refletiu o aumento no combustível praticado
pelos postos esta semana.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“eu atenderia o pedido como ela fez tbm
gente quem não não faria por alguém
que se ama”, comentou a internauta
sobre a multidão que aguardou a ressurreição de um pastor.
Joana D'arc Martins
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a Comissão Parlamentar de inquérito vota
nesta terça o relatório que sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro,
além de outros políticos, empresários e
cientistas. o número total de citados no documento chega a 80 pessoas e empresas.
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Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Massa de rendimentos do trabalho
atinge menor nível em cinco anos
As micro e pequenas puxaram a criação de empregos

Pequenos
negócios
geraram 71%
dos empregos
até setembro
As micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a criação de empregos formais em 2021. Dos cerca de 2,5 milhões de postos de trabalho formais criados no Brasil de
janeiro a setembro, 1,8 milhão, o equivalente a 71% do
total, originou-se em pequenos negócios.
A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com
base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. As MPE
abriram 1,2 milhão de postos a mais que as médias e grandes empresas nos nove primeiros meses de 2021.
Apenas em setembro, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de 72,5% das vagas formais no mês, com 227,9 mil de um total de 313,9 mil postos de trabalho criados no mês passado. Na divisão por
setores da economia, somente os pequenos negócios
apresentaram saldo positivo na criação de empregos em
todos os segmentos.
O setor com mais destaque são os de serviços, com a
abertura de 103,4 mil vagas em micro e pequenas empresas
de um total de 143,4 mil postos apurados pelo Caged. De
acordo com o Sebrae, o avanço da vacinação contra a covid-19 tem impulsionado a recuperação do segmento.
O segundo setor que liderou a criação de postos de
trabalho em setembro foi o comércio, com 54,4 mil vagas em micro e pequenas empresas, de um total de 60,8
mil. Em seguida vêm indústria (37,6 mil de um total de
76,2 mil) e agropecuária (3 mil de 9,1 mil). No caso da
construção civil, o saldo positivo do mês passado se deve
unicamente às MPE. Os pequenos negócios geraram 27,5
mil postos de trabalho, enquanto as médias e grandes
empresas fecharam
cerca de 3 mil vagas.

Inflação

Pela trigésima vez
Apenas em
consecutiva, a estimasetembro,
tiva da inflação oficial
no país foi de alta, alos negócios de
cançando 9,17% para
este ano e 4,55% para
menor porte foram
2022. A projeção é do
responsáveis pela
boletim Focus, do Banco Central (BC). O doabertura de 72,5%
cumento reúne previdas vagas formais
sões de mais de 100
instituições do mercado financeiro para os
principais indicadores
econômicos.
Nem a alta dos juros foi suficiente para segurar a estimativa do mercado financeiro para o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) e, pela primeira vez, o patamar
é superior a 9%. Na semana passada, a previsão estava em
8,96%. O IPCA não deveria ser maior que 5,25% este ano,
segundo a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). O centro da meta é de 3,75%, mas a margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie de 2,25% a 5,25%.

Selic

No caso da taxa básica de juros, a Selic, principal ferramenta de controle da inflação, a projeção dos economistas é que chegue a 9,25% ao ano em 2021. Para 2022,
pela primeira vez, a expectativa é de que a taxa, que
atualmente está em 7,75% ao ano, fique acima de dois
dígitos e alcance a marca de 10,25%.

PIB

Os analistas reduziram a expectativa sobre o Produto Interno Bruto (PIB), que em 2021 deverá ser de 4,94%
ao ano. A previsão é menor do que na semana passada,
de 4,97%, e menor que há um mês, quando o crescimento
previsto era de 5,04%. Para 2022, a projeção para o PIB
também diminuiu. Os especialistas que participam da pesquisa semanal do Banco Central indicaram um crescimento do PIB de 1,20%. Para 2023, a previsão se manteve estável, com crescimento de 2,00%. (ABr)

Puxado pela informalidade e por colocações de baixa qualificação, como mostrou a
coluna (O Hoje, 28.10.21) ao analisar os números trazidos pela mais recente Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), o avanço do
emprego não tem sido suficiente para assegurar retomada proporcional dos salários. Na
verdade, como mostra o acompanhamento
do IBGE, a massa de rendimentos totais habitualmente recebidos pelos trabalhadores
tem murchado e a massa efetiva (que soma
os rendimentos reais efetivamente recebidos)
ainda está longe de repor as perdas sofridas
ao longo da pandemia.
Nitidamente, o tipo de ocupação que o
mercado de trabalho tem conseguido oferecer tem sido insuficiente para engrenar
um processo de recomposição real das perdas salariais e, de fato, tem causado queda no rendimento médio. A dinâmica (ou,
mais apropriadamente, o baixo dinamismo) no mercado de trabalho deflagrou um
processo de redução dos rendimentos,
mesmo em termos nominais, agravado
severamente pela escalada da inflação, que
tem atingido mais duramente as faixas de
renda mais baixa.
A desidratação da renda e do emprego,
cabe anotar mais uma vez, tende a ser acelerada como resultado do “choque de juros”
detonado pelo Comitê de Política Monetária
(Copom), que aumentou a taxa básica de

2,0%, em vigor até o começo da segunda metade de março, para os atuais 7,75% ao ano.
Na reunião programada para os dias 7 e 8 de
dezembro, o Copom já antecipou nova elevação de 1,5 ponto de porcentagem, o que elevaria os juros básicos para 9,25% – a depender do comportamento da atividade econômica e, sobretudo, de como os preços tenderão a reagir daqui em diante.

Arrocho

Apenas para relembrar, na comparação entre os trimestres finalizados em agosto de 2020
e no mesmo mês deste ano, a informalidade
respondeu por praticamente 71,1% do crescimento observado para o total de ocupações.
Na mesma comparação, quase três em cada
quatro novos empregos criados foram ocupados por trabalhadores de qualificação mais
baixa (mais precisamente, a participação
chegou a 72,5%). Esse contingente passou a representar 52,5% do total de ocupados frente
a 50,4% no ano passado.
Essa combinação de fatores – tibieza do
mercado de trabalho e aceleração inflacionária – reduziu a massa de rendimentos em
0,7% em termos reais, de R$ 220,731 bilhões
para R$ 219,164 bilhões entre o trimestre encerrado em agosto de 2020 e o mesmo intervalo deste ano, numa perda de R$ 1,567
bilhão. Foi o menor valor real registrado
para o mesmo trimestre desde 2016, quando a massa salarial habitual havia somado
R$ 217,802 bilhões.

BALANÇO
t

2

A série de dados da
PNADC sugere que nem mesmo o auxílio emergencial e a
sua versão mitigada oferecida neste ano pelo governo
conseguiram repor as perdas impostas pela pandemia
e pela crise econômica causada primordialmente pelos
efeitos da crise sanitária e
das medidas adotadas para
tentar conter o vírus. A massa habitual havia alcançado
R$ 239,125 bilhões trimestre
entre setembro e novembro
de 2019 e já vinha registrando certo recuo mesmo antes
da chegada da pandemia,
atingindo R$ 237,731 bilhões
entre dezembro daquele ano
e fevereiro de 2020.
2 A explosão dos casos de
contágio e das mortes de março em diante, seguida de medidas de distanciamento adotadas pelos governos estaduais, derrubou a atividade e
afetou o emprego, reduzindo
a massa de rendimentos habitualmente recebidos pelos
trabalhadores para R$
220,731 bilhões no trimestre
entre junho e agosto do ano
passado. Comparada a novembro de 2019, a queda chegou a 7,7%, com perdas de R$
18,394 bilhões a valores de
agosto deste ano.
2 No trimestre seguinte,
quer dizer, entre setembro e

novembro do ano passado,
diante do relaxamento das
medidas de distanciamento, a
massa elevou-se ligeiramente para R$ 224,929 bilhões,
numa variação de 1,9% e um
acréscimo de R$ 4,198 bilhões frente aos três meses
imediatamente anteriores. O
ganho registrado, no entanto,
correspondeu a apenas 22,9%
das perdas registradas desde
novembro de 2019.
2 Nos trimestres seguintes,
a tendência de baixa voltou a
prevalecer e a massa de rendimentos caiu mais 2,9%, até
R$ 218,340 bilhões nos três
meses encerrados em abril
deste ano. O valor chegou a
apresentar variação de 0,8%
no trimestre março-maio, o
que elevou a soma de todos os
rendimentos habitualmente
recebidos pelos trabalhadores
para R$ 220,085 bilhões.
2 Na medição mais recente,
entre junho e agosto, a massa
de rendimentos recuou 0,4%
e alcançou aqueles R$ 219,164
bilhões registrados mais acima. Em relação ao trimestre
setembro-novembro de 2019,
no entanto, as perdas sofreram piora adicional, atingindo
R$ 19,961 bilhões, num tombo
de 8,4% em termos reais.
2 A massa de rendimentos
efetivos chegou a despencar 24,9% entre o trimestre

finalizado em janeiro de
2020 e o trimestre maio-julho do ano passado, desabando de R$ 270,147 bilhões
para R$ 202,979 bilhões – o
menor valor em toda a série
histórica iniciada em 2012.
Muito provavelmente favorecida pelo pagamento do
auxílio emergencial, a massa efetiva chegou a saltar
18,3% desde seu nível mais
baixo até o trimestre entre
novembro de 2020 e janeiro
deste ano, quando alcançou
R$ 240,090 bilhões – num
acréscimo de R$ 37,111 bilhões (o que correspondeu,
por sua vez, a 55,25% das
perdas anotadas a partir de
janeiro de 2020).
2 O fim do auxílio, ao que
parece, determinou queda
de 9,6% entre janeiro e o trimestre encerado em abril
deste ano, com a massa efetiva chegando a R$ 216,950 bilhões. O pagamento do auxílio mitigado a um número
mais reduzido de famílias do
que na fase anterior levou a
ligeira elevação da massa efetiva, para R$ 220,14 bilhões
no trimestre junho-agosto
(alta de 1,5%). Na comparação
com novembro de 2019 a janeiro de 2020, persiste uma
perda de R$ 50,003 bilhões,
refletindo o tombo de 18,5%
acumulado desde lá.

Trabalhamos com plano A

para Auxílio Brasil, diz ministro
A aprovação da proposta
de emenda à Constituição
(PEC) que parcela os precatórios é o único plano para o governo viabilizar o benefício
mínimo de R$ 400 para o Auxílio Brasil, disse o ministro da
Economia, Paulo Guedes. Ele
integra a comitiva brasileira
que participa da reunião do
G20 (grupo das 20 maiores
economias do planeta), na Itália, e defendeu a PEC, dizendo
que ela cria o espaço fiscal necessário para o programa.

“Nós estamos trabalhando
com plano A. A aprovação da
PEC dos Precatórios. Ela é
importante porque abre espaço fiscal para o programa
de assistência social. Esse é o
nosso plano. Nós acreditamos que o Congresso vai
aprovar, exatamente porque
permite o financiamento dos
programas sociais do governo”, afirmou Guedes em entrevista a jornalistas em
Roma a cujo áudio a Agência
Brasil teve acesso.

O ministro não comentou a
declaração de ontem (30) do
presidente Jair Bolsonaro. Em
entrevista a jornalistas ontem
em Roma, o presidente disse estar preocupado com a demora
do Congresso em aprovar a
PEC e disse que o governo tem
um plano B. Sem entrar em detalhes, comparou o plano alternativo com um paraquedas
reserva e comentou que o mercado financeiro precisa entender que a aprovação é boa
para o Brasil. (ABr)
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Esplanada
Leandro Mazzini |

reportagem@colunaesplanada.com.br

Acelera, Rubinho!
Documento será disponibilizado aos líderes mundiais

CMA vai levar
para COP26 provas
do desmonte
ambiental
A quatro dias da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) que ocorrerá, em
Glasgow, na Escócia, a Comissão de Meio Ambiente (CMA)
aprovou nesta quarta-feira (27) relatório que aponta um desmonte na área ambiental promovida pelo governo federal.
Segundo o documento, as ações do Poder Executivo colocam
o país em trajetória oposta aos compromissos de redução
de emissões e de desmatamento. O relatório para avaliar a
política climática do país e de prevenção e controle do desmatamento no período 2019-2021 também faz uma série de
recomendações para que o Brasil retorne aos trilhos do desenvolvimento sustentável.
O documento será levado pelos integrantes da CMA
para a COP26 e será disponibilizado aos participantes do
encontro, que reunirá líderes de 196 países até o dia 12
de novembro para avaliar o que foi feito desde o Acordo de Paris, marco nas negociações sobre o clima e assinado por quase 200 países, na COP21, em 2015.
De acordo com o relatório, o atual governo desmantelou as estruturas institucionais ambientais.
— Órgãos ambientais seguem sendo sucateados, com
orçamentos à míngua e grandes desfalques em seus quadros de pessoal — apontou a relatora, senadora Eliziane gama (Cidadania-MA).
A CMA registra que o cenário do período 2019-2021
não é nada animador. O relatório aponta que as taxas
de desmatamento anual na Amazônia Legal têm-se
mantido acima dos 10 mil km² e as emissões líquidas
brasileiras de de gases de efeito estufa alcançaram o
maior valor nos últimos treze anos, por força do aumento do desmatamento.

Duas vezes vice-campeão da Fórmula-1, o
piloto Rubens Barrichello encontrou um tapete de pista em Brasília, acelera na arrecadação e tem erguido troféus milionários em
seu escritório. O Instituto Barrichello, que sua
família comanda em São Paulo, obteve autorização da Secretaria Especial de Esporte do
Governo federal e vai captar R$ 8,09 milhões
via Lei de Incentivo para custear programas
sociais. Entre outros projetos, o Esporte e Cidadania em Ação, por exemplo, “espaço de desenvolvimento saudável de crianças, por
meio de um letramento esportivo” (segundo
seu site), tem aval para arrecadar R$
3.704.901,16 para duas unidades. E o Projeto
Viver Melhor (atividades físicas para idosos)
poderá receber R$ 1.904.028,71.

Ah, professor..

O Governo do DF liberou, sob controle sanitário, bares, restaurantes, eventos e, o mais
importante escolas para a garotada. Adivinha
quem não quer voltar a trabalhar este ano?

Freio de arrumação

O senador e relator do PLS 261, Jean
Paul Prates (PT-RN), alegou que a MP e a
Portaria contrariam o Projeto. Prates
apresentou um Projeto de Decreto Legislativo para interromper os efeitos dos
parágrafos do artigo 9º da Portaria 131.
O texto do MInfra caiu tão mal no Senado que José Aníbal (PSDB-SP) já apresentou o seu parecer de relator ao PDL no
qual concorda com Prates, e diz que a Portaria 131 deve ser anulada.

Recado

Porta-vozes das bancadas na Câmara,
líderes de partidos avisaram ao presidente
Jair Bolsonaro e ao Chefe da Casa Civil,
Ciro Nogueira (Progressistas-PI), que a demora na liberação de emendas compromete a aprovação de matérias de interesse
do Planalto.

Efeito do recado

Há um lobby na rede pública do Sinpro-DF, o sindicato dos professores –
pagando campanha na TV Globo – para
volta às aulas em março de 2022. Com salários em dia, claro.

A cobrança se acentuou, em meio à tentativa de votação da PEC dos Precatórios.
Conforme o Portal da Transparência, o valor de emendas empenhadas supera os R$
21 bilhões, mas o que foi liberado soma
pouco mais de R$ 11 bi. A proposta é prioridade número um do Planalto para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil.

Fora dos trilhos

Grita do Itamaraty

Aluno que se vire

Os dias conturbados na Economia do Governo vêm se repetindo na pasta da Infraestrutura. Após publicar a Portaria no 131/2021
que regulamentava as autorizações ferroviárias da MP 1.065, o ministro Tarcísio de Freitas provocou a ira de senadores que viram
ação eleitoreira no ato para assinar contratos
“a toque de caixa”.

Locomotiva do lobby

A VLI (que tem a Vale como principal acionista) foi privilegiada com uma “canetada” que
resolve disputas de mais de um pedido para
um mesmo trecho, de forma pouco usual, ao
definir que as autorizações serão concedidas
para “quem pediu primeiro”.

Depois de provocar a ira do Planalto e
do Judiciário por segurar a sabatina de André Mendonça para o STF, o presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, senador
Davi Alcolumbre (DEM-AP), agora é alvo de
indignação de diplomatas.

Boton diplomático

Com apoio, Alcolumbre protocolou a
PEC n° 34 que abre brecha para que deputados os senadores ocupem embaixadas no
exterior sem perder o mandato. Essa proposta beneficia, também, uma demanda recente: Bolsonaro prometeu ao ex-senador e
ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella nomeálo para a Embaixada na África do Sul.

Congelamento do ICMS já está em
vigor ao valor de R$ 6,55 em Goiás
Medida, que
passou a valer na
segunda-feira
(1º/11), suspende
cobrança do ICMS
sobre reajustes
estabelecidos
pela Petrobras e
terá reflexo no
preço final ao
consumidor
Como anunciado pelo governador Ronaldo Caiado, passou a valer, nesta segundafeira (1º/11), o congelamento
do valor da gasolina em R$
6,55 para o Governo de Goiás
usar como cálculo na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Com a medida, não
será mais repassado ao consumidor aumento quando
houver reajustes estabelecidos pela Petrobras. “Congelamos qualquer cobrança sobre
esses aumentos, a partir de
agora”, afirmou o governador, na sexta-feira (29/11), ao
lembrar que, em seu governo,
nunca reajustou o ICMS.
“E não vamos admitir abusos. O cidadão não aguenta
mais todo dia ter que arcar
com esses aumentos”, alertou.
Além da gasolina, que terá
seu ICMS cobrado sobre o

Os preços dos combustíveis tomados como base para o congelamento estão abaixo dos de mercado praticados pelos postos em Goiás
preço fixo no litro da gasolina
comum, que é de R$ 6,5553,
outros combustíveis também
serão alcançados pela nova
medida acatada pelo Governo
de Goiás. O óleo diesel obedecerá ao valor de R$ 4,9876;
gás de cozinha, R$ 8,0400 o
quilo; e etanol hidratado, R$
4,7720. “O que passar desses
valores não terá o imposto”,
apontou o governador.
Os preços dos combustíveis
tomados como base para o
congelamento estão fixados
bem abaixo dos de mercado

praticados pelas bombas de
gasolina em Goiás. Os valores
estão fixados no Ato Cotepe, de
22 de outubro, publicado no
DOU do dia 25 deste mês.
O congelamento do ICMS
sobre os reajustes estabelecidos pela Petrobras entrou em
vigor no dia 1º deste mês e se
estende até 31 de janeiro de
2022. A decisão terá reflexo no
preço final ao consumidor.
O Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria da
Economia, defendeu voto favorável à proposta de conge-

lamento por três meses do
preço médio ponderado ao
consumidor final de combustíveis (PMPF), aprovada
nesta sexta-feira (29/10) pelo
Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz).
A reunião foi virtual e as
manifestações dos Estados foram transmitidas por e-mail.
Como a proposta foi aprovada
por unanimidade, seguiu para
publicação no Diário Oficial
da União (DOU), o que permitiu que entrasse em vigor
na segunda-feira (1º/11).

A secretária da Economia,
Cristiane Schmidt, diz que a
proposta representa um esforço dos Estados para conter
a alta dos combustíveis. Ela
cita o dólar e a política de
preços da Petrobras enquanto fatores limitadores no que
se refere às ações que poderiam ser estabelecidas pelos
Estados. “Nossa contribuição, favorável ao congelamento, não resolve o problema, mas diminui a volatilidade do preço do combustível nesse período”, ressalta.
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Focado na permanência
Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC

Com 43 pontos
conquistados,
Tigre está a dois
dos sonhados 45,
que, teoricamente,
garantem a
manutenção da
equipe na
Segundona
Breno Modesto
Na última segunda (1), Vila
Nova e Cruzeiro abriram a 33ª
rodada da Série B. No Estádio
Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram
por 1 a 1, num jogo que teve
atraso por conta de queda de
energia e fortes chuvas.
Vindo de três jogos seguidos como visitante, incluindo
a Copa Verde, o técnico interino do Colorado, Higo Magalhães, cita que há um desgaste natural de seus atletas, mas
reconhece que os jogadores
estão aguentando e chegando
“inteiros” ao fim dos compromissos.
“É óbvio que há um desgaste, pois estamos atuando
em duas competições ao mesmo tempo. Mas é natural. É
natural que isso (o desgaste)
aconteça. Porém, eu quero
frisar que estamos preparados. Mais uma vez, provamos que, fisicamente, nós estamos muito fortes. Isso facilita o nosso trabalho tático e
técnico. Os jogadores estão
terminando os jogos “inteiros”. Isso vem facilitando nosso trabalho, principalmente
para a sequência da competição. Fizemos um grande

Com o empate diante
do Cruzeiro, o Vila
Nova chegou a 43
pontos na
Segundona

jogo e continuamos na nossa
batida, com humildade, tentando alcançar o nosso primeiro objetivo, que são os
45 pontos. Falta pouco, mas
ainda não conseguimos e vamos tentar na próxima rodada”, disse Higo Magalhães.
Ainda sobre a parte física,
Higo revela que essa era sua
preocupação, principalmente
por conta da maratona de partidas que o Tigre teria pela
frente. Apesar disso, o técnico
parabeniza o departamento físico do clube pelo ótimo desempenho de seus atletas.
“Há um tempo atrás, nossa
maior preocupação era a
questão física, por conta da
maratona. Mas o departamento físico conseguiu deixar

os nossos atletas “inteiros”. E,
agora, estamos tendo a felicidade de poder repetir as escalações e com os atletas terminando as partidas com um
desgaste baixo. Estamos conseguindo impor um ritmo forte do início ao fim. E isso vem
dando confiança aos atletas,
que estão desenvolvendo bem
suas partes técnicas”, comentou o treinador.
O próximo compromisso do
Tigre será já nesta quinta-feira
(4), quando os comandados de
Higo Magalhães enfrentarão o
Aquidauanense, na partida de
volta das quartas de finais da
Copa Verde. Segundo o comandante, o grupo entende que a
competição é uma possibilidade de terminar a temporada

com título, porém, o foco principal segue sendo a manutenção
na Segundona.
“É outra competição, onde
temos a possibilidade de fazer
mais um grande jogo e de conseguir uma vaga na semifinal
da Copa Verde. Nós estamos
mobilizados para a manutenção da equipe na Série B. Mas
também temos a possibilidade
da Copa Verde. É outra mobilização, onde tentaremos conquistar o título. Mas estamos
com muita humildade, entendendo sempre que a melhor
oportunidade é o amanhã e,
diante disso, vamos aproveitando e criando um caminho
que pode ser vitorioso no final
do ano”, finalizou Higo. (Especial para O Hoje)

FELLIPE DE JESUS

ATLÉTICO-GO

Após duas paradas
cardíacas, jovem
deixa o UTI e começa
a reagir a estímulos

Maranhão admite que tem "se
cobrado" sobre cartões amarelos

O zagueiro Fellipe de Jesus Moreira, de apenas 18
anos, teve uma melhora em
seu estado clínico, conforme
informou o Atlético Goianiense, ontem pela manhã,
nas redes sociais. O jovem
que sofreu duas paradas
cardíacas, durante um treinamento, no dia 12 de outubro, acordou e deixou a
UTI (Unidade de Terapia Intensiva), estando agora no
leito de enfermaria do HUGOL, o atleta teve melhora
clínica, porém com quadro
neurológico reservado.
O defensor, que iria fazer a estreia pela equipe
sub-20 do Atlético-GO no
dia seguinte ao ocorrido,
sofreu uma melhora e já
está respirando sozinho,
sem a ajuda de uma ventilação mecânica. Além disso,
Fellipe se alimenta sozinho
e começa a reagir a pequenos estímulos, ele já reconhece a mãe e o pai, consegue piscar, demonstra emoções como sorrir e chorar e
vem sendo incentivado a
permanecer acordado.
Além das duas paradas
cardíacas, Fellipe ainda sofreu uma pneumonia, mas já
apresentou melhoras também nesta situação. O atleta
ainda tem algumas sequelas,
pelo tempo da parada, e ainda não se sabe se isso irá permanecer por muito tempo,

mas existe a esperança da recuperação completa pela
evolução que ele demonstrou ao longo destas três semanas.

Relembre o caso

O jovem, de 18 anos, Fellipe de Jesus Moreira, sofreu
um mal súbito e teve duas
paradas cardíacas, mas foi
atendido rapidamente pelo
Dr Lucas Ricci, que estava
na beira do gramado, e posteriormente acabou sendo
encaminhado ao HUGOL,
onde está entubado e segue
em situação grave.
O atleta, que é de Santana do Parnaíba, município
de São Paulo, foi contratado
dois meses atrás pelo rubronegro. Ele estava disputando a quarta divisão do Campeonato Paulista, pelo Guarulhos, e foi registrado no
Boletim Informativo Diário (BID) pelo Dragão no
fim do mês passado. O mal
súbito aconteceu no fim do
treinamento desta terçafeira, onde ele estava junto
com alguns atletas não relacionados do time profissional e foi socorrido, sendo encaminhado na sequência para o CIAMS do
Urias Magalhães, onde teve
uma segunda parada cardíaca e foi para o HUGOL
depois. (Felipe André, especial para O Hoje)

Para a partida contra o Flamengo, que acontece nesta
sexta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, o Atlético-GO conta com o
retorno de Willian Maranhão.
O volante cumpriu suspensão
na última rodada e não participou da derrota do rubro-negro para o Sport, por 2 a 0, na
Arena Pernambuco. O fato de
ser uma ausência por cartões
amarelos não é uma novidade,
já que este foi o terceiro jogo
que isso aconteceu.
Willian Maranhão está entre os jogadores que mais receberam cartões amarelos em
toda a primeira divisão. O volante já recebeu a penalização
em nove oportunidades, ficando atrás apenas de João
Lucas (Cuiabá) e Jadsom (RB
Bragantino), além de estar
empatado com Vitor Mendes
(Juventude) e Marinho (Santos). O atleta, entretanto, admitiu que está se cobrando
para terminar a competição
da melhor maneira e sem
prejudicar o time goiano.
“De fato é um número elevado, mas pela minha posição muitas vezes na roubada
de bola e por cobrir os nossos
meias, acaba cobrando mais
da minha marcação. Mas eu
vejo também que pelo lado
da arbitragem, que muitas
vezes querem controlar os
jogos aplicando cartões amarelos, às vezes até desnecessário, mas eu tenho me cobrado bastante, tenho anali-

Bruno Corsino/ACG

Volante já recebeu nove cartões amarelos na Série A, mas quer mudar
sado muito isso para terminar a temporada bem sem
mais cartão”, destacou Willian Maranhão.
Além dos cartões amarelos,
o volante também foi expulso,
de maneira direta, nesta temporada diante do Cuiabá. Na
Copa Sul-Americana, Maranhão
foi expulso na partida contra o
Palestino após receber dois cartões amarelos, no estádio Antônio Accioly, e uma penalização no jogo seguinte, diante do
Newell’s Old Boys-ARG.

Willian Maranhão se firmou como um dos titulares
do Atlético Goianiense após a
saída de Edson e a breve passagem de Pereira no clube.
Contratado para o início da
Série A de 2020, o volante já
participou de 73 partidas com
a camisa do rubro-negro e
apesar das trocas no comando técnico, segue entre os titulares, o que deve acontecer
mais uma vez diante do Flamengo. (Felipe André, especial para O Hoje)
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ESPORTES

Ponte intErditada

Afonso Cardoso

Goiás sofre dois
gols, mas busca
empate nos
minutos finais
contra a
Ponte Preta
Victor Pimenta

Foi sofrido e nos minutos finais, mas o Goiás somou um
ponto na Série B. A equipe esmeraldina saiu atrás do placar
e sofreu dois gols, mas buscou
o empate diante da Ponte Preta, por 2 a 2 , na noite desta terça-feira (2/11), no estádio Hailé Pinheiro. Os gols foram marcados por Dada Belmonte e
Alef Manga para os mandantes,
enquanto Fábio Sanches e Léo
Naldi balançaram as redes
para os visitantes.

Primeiro tempo

O Goiás começou a partida
fazendo seu papel de mandante e indo ao ataque, mas levou pouco perigo ao goleiro
Ivan. Nicolas, Welliton e Apodi
tiveram suas chances, mas nenhuma que aproximasse do
gol esmeraldino. E o ditado é
aquele, quem não faz leva. Das
poucas chances que a Ponte
Preta teve, fez o gol. Em cobrança de escanteio de Rafael
Santos, o zagueiro Fábio Sanches, ex-Goiás, subiu mais alto
que a marcação e cabeceou
para o fundo das redes.
Mesmo com a desvantagem
o Goiás foi para cima, mas não
conseguiu empatar o placar,
porque a bola não chegava
nos atacantes e Ivan não chegou a fazer nenhuma defesa
com muito perigo. Foi aí que a

Goiás saiu atrás do
placar, buscou
empate e perdeu a
chance de se
aproximar dos
primeiros colocados

Ponte Preta fez o segundo. Rodrigão fez um belo pivô antes
de finalizar. A bola bateu na defesa e voltou no pé de Léo Naldi, que de longe colocou no canto direito de Tadeu. Fim do
primeiro tempo com o time
alvinegro vencendo por 2 a 0.

Segundo tempo

Com a desvantagem no

APARECIDENSE

placar, Glauber então promoveu mudanças na volta do intervalo, colocando Alef Manga e Fellipe Bastos nos lugares
de Luan Dias e Rezende, respectivamente. As mudanças
surtiram efeito, não instantâneo, mas aos poucos o Goiás
chegou com mais perigo. Welliton foi quem fez Ivan defender a primeira tirando
para escanteio. A torcida então começou a motivar a equipe mesmo com a derrota.
Aos vinte e oito, bela cobrança de escanteio de Elvis
para Nicolas que cabeceou na
área e Dadá Belmonte de peixinho mandou para as redes.
Logo depois, mais uma chance
de perigo e com Nicolas, mas a
bola parou na defesa ponte
pretana. Até que aos quarenta
do segundo tempo, Dadá Belmonte cruzou na medida para

Alef Manga que cabeceou no
canto de Ivan para empatar a
partida. No final, Fellipe Bastos
finalizou bem, mas a bola pegou na cara de Bruno Mezen-

FICHA
tÉCniCa
t
Goiás 2×2 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). Gols:
Dadá Belmonte 28’2t e alef Manga 43’2t (goiás)fábio Sanches 30’1t
e léo naldi 46’1t (Ponte Preta)

Thiago Carvalho vê título da Série D

Técnico: gláuber ramos.

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

como “algo extraordinário”
No último domingo (31), a
Aparecidense conquistou sua
inédita vaga na final da Série D
do Campeonato Brasileiro. Repetindo o feito do Crac, de Catalão, que subiu da quarta para
a terceira divisão, no ano de
2012, o Camaleão vai tentar
algo que o Leão do Sul não conseguiu. O título nacional. Naquela temporada, a equipe
goiana, única a conseguir o
acesso da Série D para a C,
acabou sendo vice-campeão,
perdendo para o Sampaio Corrêa na decisão.
Desta vez, o representante
de Goiás enfrentará o Campinense, da Paraíba. Para levar o
Estado ao lugar mais alto do pódio da competição nacional, o
comandante do time de Aparecida de Goiânia cita o lado
psicológico de seus atletas, en-

tendendo que será necessário
dar tranquilidade aos jogadores, para que os mesmos fiquem à vontade.
“Nosso trabalho de cada semana é voltado para o que o
nosso próximo adversário costuma fazer em seus jogos. Precisamos melhorar. Então, não
vou mudar nada do que já venho fazendo. Quanto à parte
psicológica, é continuar tendo
confiança, acreditando, assumindo o papel de dar tranquilidade para os jogadores executarem as ideias que trabalhamos. Tento fazer dessa maneira. É uma final. Vale um troféu de um campeonato importante. E a parte psicológica
conta muito. Tentarei dar tranquilidade aos atletas, para que
façam dois grandes jogos e
busquem esse título”, comen-

tou Thiago Carvalho.
O treinador completa dando méritos ao adversário pela
classificação, lembrando que
será necessário realizar duas
boas partidas para levantar a
taça, que, em sua visão, seria
algo extraordinário.
“Foi mais uma classificação
importante. Desta vez, para a
final. Estamos a um passo de
levantar esse troféu. Mais uma
vez, teremos uma forte equipe pela frente, que chega (à final) com méritos. Queremos
fazer dois grandes jogos, dois
jogos inteligentes, para que
possamos confirmar esse título, que seria algo extraordinário para a Aparecidense e
para a cidade de Aparecida de
Goiânia”, finalizou Thiago Carvalho. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

Ponte Preta: ivan; felipe albuquerque, rayan, fábio Sanches, rafael Santos (Marcelo
Hermes); Marcos Júnior (Camilo), léo naldi, Yago Henrique
(andré luiz); niltinho, rodrigão (Josiel) e iago (richard).
Técnico: gilson Kleina.

Goiás: tadeu; apodi (Dadá Belmonte), David Duarte, reynaldo, Hugo; rezende (fellipe Bastos), Dieguinho, luan Dias (alef
Manga), Élvis; Wellinton (albano) e nicolas (Bruno Mezenga).

Nicolle Mendes/AA Aparecidense

O comandante do Camaleão quer dar tranquilidade aos seus atletas nos jogos da final

ga, que impediu o terceiro.
Fim de jogo na Serrinha, Goiás
ficou somente no empate diante da Ponte Preta em 2 a 2. (Especial para O Hoje)

Times

P

J

V

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

59
52
50
49
48
44
41
39
38
38
37
37
36
35
35
33
30
30
26
13

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

18
16
15
12
14
11
10
10
9
8
9
8
7
10
8
8
7
6
7
1

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

D

GP GC SG AP%

5
9
7
5
9
7
8
10
9
7
9
8
7
14
10
12
14
11
15
18

44
45
50
47
39
31
37
28
29
28
24
23
27
34
26
32
17
27
24
24

D

GP GC SG AP%

6
8
9
7
12
7
9
11
12
10
14
13
12
9
12
14
13
12
17
18

40
46
38
40
40
41
44
39
45
28
28
28
33
38
33
37
25
23
32
21

21
35
26
33
32
26
31
31
30
28
26
27
30
39
34
39
27
36
35
50

23
10
24
14
7
5
6
-3
-1
0
-2
-4
-3
-5
-8
-7
-10
-9
-11
-26

70.2
59.8
61.7
54.4
55.2
50.6
47.1
44.8
43.7
43.7
44
42.5
41.4
40.2
40.2
37.9
33.3
34.5
32.1
14.9

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

Times

P

J

V

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

58
56
56
54
51
51
49
47
45
43
41
41
40
40
39
38
38
33
31
23

32
32
33
33
33
32
32
32
33
33
33
32
32
33
33
33
33
33
32
33

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

E
10
8
8
12
6
12
10
8
9
13
8
8
10
16
12
8
11
15
7
11

25
28
27
27
32
34
35
37
46
28
35
36
35
40
36
49
36
27
44
42

15
18
11
13
8
7
9
2
-1
0
-7
-8
-2
-2
-3
-12
-11
-4
-12
-21

60.4
58.3
56.6
54.5
51.5
53.1
51
49
45.5
43.4
41.4
42.7
41.7
40.4
39.4
41.4
38.4
33.3
32.3
23.2
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Em outubro foi realizado um resgate de 116 trabalhadores escravizados na colheita de palha para os cigarros da empresa Souza Paiol

Em 10 anos mais de 1.500 goianos
são resgatados da escravidão
Na última década, 46 municípios de Goiás registraram este tipo de crime envolvendo 100 empresas
Nathan Sampaio e
Raphael Bezerra
Dados da Subsecretaria de
Inspeção do Trabalho (SIT),
órgão do Ministério da Economia, obtidos pela agência
de dados independentes ‘Fiquem Sabendo’, por meio da
Lei de Acesso à Informação
(LAI), mostram que na última
década mais de 19 mil pessoas
foram resgatadas em situação
de trabalho escravo no Brasil.
Neste período, segundo mostra a pesquisa, 1.387 operações foram realizadas no País,
das quais, 100 foram em empresas suspeitas localizadas
em 46 municípios de Goiás –
a maioria na região Sudoeste
e Oeste – que resultaram no
resgate de 1.564 vítimas.
Na região Sudoeste foram
apenas quatro cidades, porém,
envolvendo 22 ações contra
empresas suspeitas de submeter pessoas a trabalho análogo à escravidão – 13 destas
apenas em Gouvelândia - seguida da região Oeste com 17
ações em sete municípios, dentre eles Aragarças, onde houve
apenas uma autuação em
2010, mas com o maior número de resgate, até então, envolvendo 144 pessoas que trabalhavam em uma fazenda de
cana-de-açúcar. Na Região Metropolitana, onde fica Goiânia,
foram 14 ações em cinco municípios, um deles a Capital.
Já na região Norte houve 12
ações em sete municípios, na

região Sudeste, 10 autuações
em sete cidades, na região Sul,
nove ações em quatro municípios, as regiões Nordeste e Noroeste com quatro ações em
três municípios cada. O Entorno do Distrito Federal contabilizou três autuações em três
municípios e, por fim, a região do Centro goiano, onde
fica Anápolis, registrou duas
ações em dois municípios.
Outro dado importante
mostra que de 2010 a 2021
houve uma variação de operações do tipo em Goiás. Em
2010 foram registradas 13 operações, em 2011 foi o ano com
mais autuações, há registro
de 24 e seguindo respectivamente 2012 com 12, 2013 com
8, 2014 com 10, 2015 com uma,
2016 com duas, 2017 com cinco, 2018 com seis, 2019 sem
operações registradas, 2020
com duas e 2021, até então,
com duas ações. A reportagem entrou em contato com o
Ministério Público do Trabalho
(MPT) para confirmar as ações,
porém não teve retorno até a
publicação desta matéria.
No Brasil, o estado de Minas Gerais foi o que mais registrou resgates na década
(28,88%), seguido por Pará
(10,97%) e São Paulo (8,39%).
As atividades mais comuns
foram criação de bovinos para
corte (15,96%), construção de
edifícios (11,58%) e cultivo de
café (7,59%). Em números absolutos, 6.696 pessoas foram
resgatadas nesses setores nos

últimos 10 anos. Ao menos 18
empresas aparecem na lista
com mais de 100 trabalhadores resgatados de suas instalações no período, duas em
Goiás. Na maior parte das
áreas houve redução no número de resgatados em 2020,
ano de início da pandemia,
mas houve aumento no cultivo de café (de 106 para 140) e
de soja (de sete para 30).
Vale lembrar que as informações foram obtidas antes
de o Ministério da Economia
mudar o entendimento sobre
a publicidade dos dados, já
que o governo Bolsonaro parou de disponibilizá-los neste
ano, por entender que os dados violariam a Lei-Geral de
Proteção de Dados.

Reforma trabalhista

Além disso, a reforma trabalhista discutida em 2017 já
"banalizou" o trabalho escravo,
dificultando seu combate, de
acordo com especialistas que
atuam na erradicação do crime
no País. A reforma não alterou
a forma como o trabalho escravo é caracterizado pela legislação, mas trouxe várias
mudanças na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) que afetam o combate ao crime. Não
suficiente, em agosto deste ano
centrais sindicais divulgaram
uma nota criticando os "jabutis" da MP 1.045, cujo texto-base
foi aprovado na época, na Câmara dos Deputados.
O texto mudou uma série

de regras para os trabalhadores, por exemplo, criando modalidades de emprego sem carteira assinada e sem direitos
trabalhistas e previdenciários.
São apelidadas de "jabutis" as
emendas que acrescentam matérias estranhas ao conteúdo
original de uma proposta. O relator ampliou as mudanças
sem alarde, com a sessão em
andamento, pouco antes de o
relatório ser votado.
Para as centrais, o governo
tentou ressuscitar, na MP, pontos da Carteira Verde Amarela,
uma medida provisória que o
governo revogou porque não
seria votada a tempo e perderia a validade. Elas defendiam
que mudanças na legislação
trabalhista fossem "objeto de
projeto de lei específico, devidamente analisado e debatido
nas instâncias do Congresso
Nacional, com ampla participação das representações dos
trabalhadores, dos empregadores e do governo".
A nota é assinada pelos
presidentes de onze centrais:
CUT, Força Sindical, UGT
(União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil), CSB (Central dos
Sindicatos Brasileiros), dentre
outras. Felizmente, a medida
provisória foi rejeitada, não
podendo mais as empresas
firmarem novos acordos de
suspensão de contrato de trabalho ou redução de salário
com redução de jornada.

Maior resgate no País em 2021 foi em Goiás
Um resgate de 116 trabalhadores escravizados na colheita de palha para os cigarros da empresa Souza Paiol —
maior fabricante de cigarros
de palha do Brasil, foi realizado em Água Fria de Goiás
(GO), a 140 quilômetros de
Brasília. A operação, divulgada pelo portal Repórter Brasil,
começou em 13 de outubro e
foi encerrada na quarta-feira
(20) da última semana.
De acordo com as informações divulgadas, considerando o número de envolvidos, foi o maior resgate de
trabalhadores em condições
análogas à escravidão realizado este ano. Entre os trabalhadores estavam cinco ado-

lescentes, sendo um de apenas
13 anos, o que é proibido pela
Constituição, especialmente
em atividades exaustivas
como a separação de palha
Integrantes do grupo relataram que trabalhavam com
fome, pois a jornada começava às 5h e eles não tinham direito a café da manhã. O primeiro alimento chegava por
volta das 11h e consideravam
a refeição precária. Devido a
essa situação, os trabalhadores temiam sofrer um mal
súbito, segundo contaram aos
auditores. De acordo com o
auditor-fiscal do trabalho,
Marcelo Campos, eles recebiam apenas mais uma marmita no dia. “Se ficassem

doentes e não trabalhassem,
era descontado R$ 15 pela
marmita”, teria afirmado uma
das vítimas, que também não
tinham equipamentos de segurança e viviam em um alojamento sem condições mínimas de higiene.
“Não tinham nenhum direito trabalhista, dormiam em
alojamentos péssimos, não recebiam equipamentos de proteção individual e o motorista
do ônibus que os levava para a
colheita não era habilitado”, detalha o auditor-fiscal do trabalho, que coordenou a operação
feita pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel (GEFM).
Ainda de acordo com as informações divulgadas, as in-

denizações pagas aos trabalhadores somam cerca de R$
900 mil e foram pagas pelo
empresário José Haroldo de
Vasconcelos, responsabilizado
por manter os trabalhadores escravizados e a Souza Paiol. O
Ministério Público do Trabalho
(MPT) e a Defensoria Pública da
União (DPU) vão propor um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Souza Paiol.
Antes de ser flagrado com trabalho escravo, Vasconcelos também foi alvo de uma operação
do Ministério Público de Minas
Gerais e da Receita Estadual,
que o acusou de sonegação fiscal e de não ter pago cerca de
R$ 20 milhões em tributos. (Especial para O Hoje)

OS NúMeROS
Região sudoesTe (22)
gouvelândia......................13
Rio veRde ..............................4
mineiRos ..............................3
iTajá ......................................2
Região oesTe (17)
aRagaRças ............................1
BRiTânia................................6
PaRaúna................................2
anicuns ................................2
monTes claRos de goiás ..2
PaRaúna................................2
ivolândia ............................1
jussaRa ..................................1
Região meTRoPoliTana (14)
goiânia ................................5
goianáPolis ........................1
guaPó....................................5
aPaRecida de goiânia ........2
aBadia de goiás ..................1
Região noRTe (12)
cRixas ....................................3
são miguel do aRaguaia ..3
novo PlanalTo....................1
mundo novo ......................1
minaçu ..................................1
BonóPolis............................2
jaRaguá ................................1
Região sudesTe (10)
iPameRi ..................................1
vianóPolis ..........................2
camPo alegRe de goiás ....1
jaTaí........................................2
sanTa cRuz de goiás ..........1
seRRanóPolis ......................2
davinóPolis ........................1
Região sul (9)
joviânia ................................4
vicenTinóPolis ..................3
indiaRa..................................1
caldas novas ......................1
Região noRdesTe (4)
monTe alegRe de goiás ....2
colinas do sul ....................1
mamBaí..................................1
Região noRoesTe (4)
aRaguaPaz ............................1
goiás ....................................2
iTaBeRaí ................................1
enToRno do df (3)
alexânia................................1
PadRe BeRnaRdo..................1
águas lindas de goiás ......1
Região cenTRal (2)
anáPolis ..............................1
camPo limPo de goiás ......1
fonTe: agência de dados indePendenTes fiquem saBendo
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Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

Luto comoveu familiares que perderam parentes para a Covid

No Dia de
Finados,
homenagens
são marcadas
pelas chuvas
Daniell Alves
O Dia de Finados em Goiânia foi marcado por chuva
e muita emoção. Diversas missas foram realizadas nos cemitérios da Capital. Mesmo com a chuva, as pessoas não
deixaram de prestar homenagens aos entes queridos. Neste ano, a data foi mais triste para muitas famílias que há
mais de um ano enfrentam as dificuldades e perdas provocadas pela pandemia da Covid-19.
Durante as visitas, foi exigido o uso de máscaras. A aposentada Rita Pereira, de 68 anos, foi visitar um parente que
morreu recentemente junto com seu marido e filhos. “Foi
uma perda muito grande causada pelo coronavírus. Tem
poucos meses que ele já se foi, e lidar com a morte é sempre algo muito difícil. Mas só Deus para nos dar forças em
situações tão tristes como estas.
No Jardim das Palmeiras, por exemplo, estão enterrados algumas personalidades como os cantores Leandro, irmão e ex-parceiro do sertanejo Leonardo, e Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro. Também
estão enterrados no local o jogador Fernandão, vítima
de um acidente de helicóptero, e seu Francisco, pai da
dupla Zezé de Camargo e Luciano.
Membros de ONGs e voluntários também abordam
os visitantes para passar mensagem de fé, acolhimento e amor. Na entrada do cemitério, a Prefeitura de Goiânia colocou funcionários para orientar os visitantes a
usarem máscaras de proteção facial, higienização das
mãos com álcool gel e controlar a entrada de pessoas.
Foi determinado que a visitação aos cemitérios durasse somente 30 minutos.

Luto

A psicóloga especialista em luto, Letícia Rodrigues,
explica que o luto é algo bastante individual. “O processo de luto é individual e devastador, altera nossa
vida de forma global. E quando se trata de uma perda em massa, como à pandemia da Covid-19, a sociedade é acometida por este luto. É como se estivéssemos solidários”, diz.
No entanto, o luto não pode ser caracterizado em uma
fase, pois se trata de um processo oscilatório. “Teremos
momentos muito difíceis, mas teremos momentos de resignação para que possamos elaborar melhorar e viver
com qualidade”, diz. “O amor não tem data de validade.
Se a gente pensa por esse lado, ele é atemporal, porém
é possível que a gente consiga se adaptar a essa dor após
o passar do tempo”, destaca.
A partir daí, as pessoas conseguem lembrar daquilo
que já foi bom com gratidão e carinho. “Por exemplo, na
data de finados, eu posso fazer um prato especial que um
ente querido gostava. Deixar flores em casa”, diz. Além
disso, explica, é muito comum que a sociedade não saiba se comportar diante do enlutado. “A principal rede de
apoio do enlutado, como a família, deve atuar nessa ajuda, respeitando o espaço de cada um, sem julgamentos,
questionamentos”, finaliza Letícia.

| juridica@ohoje.com.br

Para STF, estados podem fixar alíquotas
de contribuição previdenciária
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) reafirmou a jurisprudência de que a
competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e
pensões das Polícias Militares e dos Corpos
de Bombeiros Militares não exclui a competência legislativa dos estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de
seus próprios militares inativos e pensionistas. A decisão foi tomada em deliberação
do Plenário Virtual no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1338750, com repercussão geral reconhecida. O STF também
reafirmou que a Lei Federal 13.954/2019, ao
fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros estaduais inativos e pensionistas, extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer
apenas normas gerais sobre o assunto, previsto no artigo 22, inciso XXI, da Constituição

Federal, incluído pela Emenda Constitucional (EC) 103/2019 (Reforma da Previdência).
O relator do RE, ministro Luiz Fux, presidente do STF, ao se manifestar pela repercussão geral do tema, destacou o potencial
impacto em outros casos idênticos, tendo em
vista a multiplicidade de recursos sobre
essa questão. O ministro ressaltou, ainda, a
necessidade de atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, de assegurar o papel do Supremo como Corte Constitucional e de prevenir o recebimento de novos recursos extraordinários. Segundo o
presidente do STF, o Plenário, no julgamento da Ação Cível Originária (ACO) 3396,
firmou o entendimento de que, mesmo após
a promulgação da EC 103/2019, permanece
a competência dos estados para a fixação das
alíquotas da contribuição previdenciária
incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.

Sem diárias de alimentação
A Seção Especializada
em Dissídios Coletivos
(SDC) do Tribunal Superior do Trabalho decidiu
que a cláusula da convenção coletiva de trabalho
entre o Sindicato das Empresas Aeroviárias (Snea) e
o Sindicato Nacional dos
Aeronautas (SNA) que prevê o pagamento de diárias
de alimentação para tra-

balhadores à disposição da
empresa não contempla os
empregados nos momentos
de sobreaviso. Como a remuneração desses períodos não é plena (1/3 do salário) e o trabalhador não
tem de estar no local de
serviço, o colegiado considerou que ele não está à
disposição da empresa, nos
termos da cláusula.

Acolhimento de jovens
A deputada Lêda Borges
(PSDB) apresentou à Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) o projeto nº
7653/21, que dispõe sobre o
acolhimento de jovens adultos, com idade entre 18 e 21
anos, em abrigos institucionais. Para justificar a maté-

ria, a deputada expõe dados
do Cadastro Nacional de
Crianças e Adolescentes
Acolhidos (CNCA) que aponta: mais de 29 mil crianças
e adolescentes vivem em
abrigos ou estabelecimentos
mantidos por organizações
governamentais.

Congresso quer passaporte
obrigatório de vacinação
Na contramão de recente decisão do presidente da República de proibir
passaporte da vacina e a
demissão de funcionários
que se negam a ser vacinados, o Senado tem um projeto que cria o Passaporte
Nacional de Imunização e
Segurança Sanitária (PSS).
Trata-se
do
PL
nº
1.674/2021. De acordo com
o texto, o documento vai
permitir que pessoas vacinadas ou que testaram negativo para covid-19 circulem em espaços públicos ou
privados onde há restrição
de acesso. O objetivo, segundo ele, é conciliar a
adoção de medidas restri-

tivas para conter a pandemia com a preservação dos
direitos individuais e sociais. A proposição foi aprovada, em junho deste ano,
com 72 votos favoráveis e
nenhum contrário, e agora
está tramitando na Câmara
dos Deputados. A criação
de um passaporte de imunização foi tema de um debate realizado no Plenário
do Senado em junho deste
ano. Na ocasião especialistas defenderam a ideia,
mas advertiram que o sucesso da iniciativa dependeria de sua integração às
demais plataformas de bancos de dados já existentes,
a exemplo do Conecte SUS.

Candidato Pedro
Paulo consegue
mais uma vitória
na justiça
O juiz federal Jesus Crisóstomos de Almeida, da 2ª
Vara Cível da Justiça Federal
em Goiás, mandou a atual
gestão da OAB/GO fornecer
listagem completa de profissionais inscritos na entidade e seus respectivos números de inscrição ao candidato a presidente pela
Chapa 5, Pedro Paulo de Medeiros. Foi ainda determinada multa diária de R$ 10
mil caso a decisão não seja
cumprida. Pedro Paulo, de
acordo com pesquisas, desponta na frente como o favorito nas eleições do próximo dia 19.

RÁPIDAS

t

Presepada - A Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promove audiência pública para discutir o Projeto
de Lei 2832/21 que cria o Dia
Nacional do Cristão, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo de junho.
2 3ª Seção – STJ aplica minorante do tráfico em condenação por venda de anabolizante.
2 Corrigindo arbitrariedades - O Superior Tribunal
de Justiça (STJ) absolveu um
réu cujo silêncio havia sido
usado em seu prejuízo.

2

Programação

Diversas paróquias da Capital tiveram programações especiais voltadas para a ocasião. Tiveram missas
nas igrejas e celebrações nos cemitérios. Os visitantes
puderam acompanhar as programações de modo presencial, porém precisaram seguir todos os protocolos
de segurança para o combate à Covid-19. Desse modo,
o uso de máscara foi obrigatório durante toda a celebração, assim como o distanciamento entre famílias e
grupos diferentes.

Origem

O Dia de Finados foi celebrado pela primeira vez em
2 de novembro há mais de um milênio, no ano de 998,
conforme informações do site oficial da Igreja Católica.
De acordo com o Vaticano, a reunião de homenagens em
apenas uma data foi uma criação do abade francês Odilo de Cluny, que viveu entre os séculos 10 e 11.
Anteriormente, a data era conhecida como “Dia de
todas as almas”, já que entre os séculos 2 e 10 os rituais em lembrança dos mortos aconteciam em dias
variados. Por isso, não havia nenhuma data no calendário cristão que estabelecesse uma homenagem.
As primeiras celebrações eram realizadas por familiares no terceiro dia após cada enterro. Mais tarde, passaram a acontecer no aniversário de morte.
(Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer improbidade
administrativa para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Meta de criar 4 mil vagas para
crianças ainda não foi cumprida
O déficit atual no
número de vagas
para a Educação
Infantil em Goiânia
é de 3.950
Maiara Dal Bosco
O déficit de vagas na Educação Infantil na Capital é uma
questão que vem sendo tratada
ao longo dos últimos anos pela
gestão municipal. E deverá continuar, uma vez que, mesmo
tendo anunciado a criação de
2.500 vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil
(CMEIs) em 2021, segundo dados da Secretaria Municipal de
Educação (SME), o déficit é
atualmente de 3.950 vagas.
Em entrevista a uma rádio da Capital, o secretário
Municipal de Educação, Wellington Bessa, afirmou que o
déficit ainda é alto. Segundo
ele, para que haja maior redução do déficit, há a projeção de inaugurar mais unidades de ensino no Município até o final do ano. “Teremos a unidade Dom Antônio,
com 240 vagas; a unidade
do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da Providência e outras que podem ser inauguradas ainda
neste ano e vão aumentar o
número de vagas ofertadas e
diminuir o déficit”, conta.
Na última semana, a prefeitura inaugurou o Cmei Ceasa, localizado dentro do Ceasa,
na região Norte da Capital. A
capacidade do novo Centro
Municipal de Educação Infantil poderá atender 80 crianças com idades entre 6 meses
a 5 anos, em período integral.
O prefeito Rogério Cruz já ha-

Prefeito havia anunciado que entregaria mais de 2.500 vagas até o retorno das aulas presenciais em agosto passado, o que não ocorreu
via destacado que o desafio do
Secretário Municipal de Educação, Wellington Bessa, era
de entregar mais de 2.500 vagas até o retorno das aulas
presenciais em agosto passado, o que não ocorreu.
A reportagem procurou a
Secretaria Municipal de Educação (SME) para averiguar
quantas vagas em Educação
Infantil a pasta pretende criar
até o final de 2021, mas não
obteve retorno até o fechamento desta edição.

Avaliação

Sobre a qualidade do ensino nos Cmeis, o prefeito Rogério Cruz já havia solicitado,
neste ano, um estudo detalhado sobre a atual metodologia
de ensino e a implantação de
um novo método a partir do
próximo ano. O objetivo é evitar que crianças saiam dos
Cmeis sem saber ler e escrever.
“É inadmissível que uma criança de cinco ou seis anos saia do
Cmei e vá para a escola sem conhecer vogais, alfabeto e sem

vocabulário. Não se pode ensinar a elas apenas sobre cuidados com cabelo e vestimenta. Se nas unidades particulares, elas saem com conhecimento de alfabeto e vocabulário, nas públicas deve acontecer o mesmo”, concluiu.

Retorno presencial

Em coletiva realizada na
última semana, o titular da
pasta, Wellington Bessa, destacou que, diante de não haver
mais a restrição do distancia-

Déﬁcit de vagas na Educação Infantil
chega a quase 4 mil em Goiânia

mento, outrora imposta pelos
últimos decretos, o planejamento para que ocorra o aumento dos alunos em sala de
aula até que alcance 100% estava em fase de conclusão.
Ele afirmou que nesta semana a pasta já deve ter o estudo sobre a possibilidade de
retornar com os alunos de 5º a
9º ano. Segundo ele, com a
nova realidade, já há o mapeamento completo das 372
unidades de ensino da Capital,
para que possa ser aumentado
o quantitativo de alunos. “O certo é que, em janeiro [de 2022],
100% dos nossos alunos estarão
em sala de aula”, declarou Bessa. (Especial para O Hoje)

ÁREA DA UNIÃO

Juiz determina manifestação de entes públicos
Após um dos advogados à
frente do caso ter requerido
ao juiz da 8ª Vara Federal, Urbano Leal Berquó, que não
despejasse a população que
mora no local que pertence à
União, a situação das quase
500 famílias que ocupam a
área, no Jardim Novo Mundo,
tem um novo capítulo. O juiz
Federal Urbano Leal Berquó
Neto proferiu o despacho no
processo para que o Município de Goiânia, Estado de
Goiás e a União, e ainda, o Ministério Público Federal (MPF),
se manifestem sobre o recurso apresentado pelo advogado
das famílias. O prazo é de 10
dias úteis, que, contados a
partir do último dia 27, se encerram no próximo dia 11.
Na decisão, o juiz destaca
que “Relembre-se que não há
empeço que as entidades – (Município de Goiânia e seus entes,
Estado de Goiás e seus órgãos e
União e sua Administração Direta e Indireta) consignem, se
apropriado, a incidência do aluguel social a quem de direito e
desde que haja o crivo e análise indispensável à concessão,
dentro dos parâmetros da legislação”, afirma.

Inquérito

Fernando Sales, um dos
advogados responsáveis pelo
caso, explicou à reportagem
que, já tendo sido expedido o

Quase 500 famílias
ocupam uma área,
no Jardim Novo
Mundo

mandado de intimação pelo
juiz para os órgãos se manifestarem, o mesmo poderá
determinar a abertura de inquérito policial e até mesmo
ação de improbidade administrativa se não houver conciliação, devido à ocorrência
de incúria, dolo, ou culpa de
qualquer dos órgãos e seus
representantes. Segundo ele,
se houver o entendimento
que houve omissão seja por
culpa ou dolo desses representantes, para que o Ministério Público Federal (MPF),

providencie imediatamente
a instauração dos inquéritos,
o que é muito grave.

Entenda o caso

Desde 2014, cerca de 500 famílias vivem, hoje, na maior
área urbana ocupada irregularmente em Goiânia, nas chácaras 298, 299 e 300, situadas
no Jardim Novo Mundo. Em
2019 foi concedida uma decisão liminar pelo juiz Urbano
Leal Berquó, para reintegrar a
posse da área à União. O juiz,
apesar de ter concedido a de-

cisão, deu 12 meses para que a
prefeitura e a União direcionassem as famílias para construções habitacionais. Em novembro de 2020, no dia 10, o
advogado entrou com pedido
fundamentado com base na
pandemia causada pela Covid19, e também porque os entes
públicos não terem conseguido
avançar no cumprimento da
ordem. Já que as famílias não
poderiam ser prejudicadas em
uma reintegração.
De acordo com Fernando
Sales, as famílias iniciaram as
casas com lona e madeira e, ao
longo do tempo, investiram
em alvenaria. À reportagem,
ele destacou que os moradores
do local são pessoas honestas e
trabalhadoras e que vivem em
condições de vulnerabilidade.
As famílias temem pelo uso
da força policial, a exemplo
do que aconteceu no setor Parque Oeste Industrial, em 2005.
“Prezamos pela vida dessas
pessoas e, junto à Comissão
de Direitos Humanos da OAB,
pedimos por esse cumprimento. Sou advogado, defensor da
vida e dos direitos humanos, as
famílias da ocupação, querem
ter assegurado o direito constitucional à moradia e lutam
pela realização de um sonho, e
principalmente, por dignidade.
Acreditam na Justiça Social” finaliza Fernando. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)
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China pede que população estoque
comida em meio a surto de covid-19
País mantém
política severa
apesar de número
de novas infecções
ser relativamente
pequeno
O governo da China pediu
aos cidadãos que estoquem
suprimentos de necessidades
diárias e que as autoridades tomem medidas para garantir o
abastecimento adequado de
alimentos, à medida que o país
adota medidas cada vez mais
rígidas para conter o mais recente surto de covid-19.
Um aviso publicado no site
do Ministério do Comércio na
noite desta segunda-feira
(01/11) instou "as famílias a armazenarem uma certa quantidade de produtos de necessidade diária conforme necessário para atender a vida
cotidiana e emergências".
O órgão governamental
não faz menção a uma possível escassez de alimentos ou
se as instruções são motivadas
por temores de que as medidas contra a covid-19 possam
interromper as cadeias de
abastecimento ou levar que cidadãos em lockdown enfrentem falta de alimentos.
Além do surto de covid19, o pedido do governo chinês também ocorre em meio
a um aumento no preço dos
vegetais causado por fortes
chuvas no país.
A medida ainda gerou temores nas redes sociais locais
de que poderia ter sido desencadeada pelas tensões elevadas com Taiwan.
Em postagens, usuários
também relataram que, após o
anúncio do governo, chineses
correram para estocar arroz,
óleo de cozinha e sal. "Assim
que a notícia saiu, todos os
idosos perto de mim enlouqueceram comprando no supermercado", escreveu um perfil na rede social chinesa Weibo, semelhante ao Twitter.

Disneylândia de
Xangai fecha e testa
38 mil pessoas após
detectar um único
caso de coronavírus.

para evitarem ter "uma imaginação hiperativa" e afirmou
que o objetivo da diretiva do
governo era garantir que os cidadãos não fossem pegos de
surpresa se houvesse um lockdown em sua região.

Tolerância zero

A imprensa local ainda
chegou a publicar listas de
bens recomendados para estocar em casa, incluindo biscoitos, macarrão instantâneo,
vitaminas e lanternas.
A resposta do público levou
a imprensa estatal a tentar
acalmar os ânimos nesta terçafeira. O jornal Economic Daily, apoiado pelo Partido Comunista, disse aos leitores

O apelo foi publicado em
meio a um período em que a
estratégia chinesa de tolerância zero em relação ao coronavírus mantém contornos
cada vez mais severos, apesar
dos números de infecções relativamente baixos. As medidas sanitárias incluem o fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e longos períodos de quarentena.
Uma preocupação de Pequim parece ser a aproximação da data da abertura
das Olimpíadas de Inverno
de Pequim, agendada para 4
de fevereiro.
A China registrou 92 novos
casos de covid-19 nesta segunda-feira, o maior patamar
desde meados de setembro.
O governo restringiu algumas viagens interprovinciais, aumentou os testes e
pediu às pessoas que adiem

reuniões sociais como casamentos e banquetes.
O país, que mantém suas
fronteiras fechadas desde
março de 2020, implementa
uma política rígida de quarentena nas chegadas, o que
ajuda a manter suas estatísticas oficiais em 4.636 mortes
em decorrência do coronavírus e 97.243 infecções desde o
início da pandemia.
No mês passado, Pequim
determinou o confinamento
de Lanzhou, cidade de quatro
milhões de habitantes, ordenando que seus moradores
não saiam de casa, numa tentativa de erradicar um surto de
covid-19 de apenas algumas
dezenas de casos confirmados.

Um caso, 38 mil testes

Outro exemplo das medidas extremas tomadas foi o fechamento temporário da Disneylândia de Xangai neste
domingo, devido a um único
caso de coronavírus. O parque
temático também impediu
que visitantes e funcionários
saíssem até serem submetidos
ao teste de covid. Como resultado, mais de 38 mil pessoas foram testadas.

O lugar fechou depois que
uma mulher que visitou o parque no sábado testou positivo
ao voltar para casa em uma
província vizinha, segundo a
mídia estatal. A Disneylândia
informou que permanecerá
fechada "por pelo menos dois
dias, para seguir as exigências
de prevenção e controle da
pandemia", sem confirmar o
dia da reabertura.
Imagens da mídia estatal
mostraram dezenas de profissionais de saúde em trajes
de proteção dentro da Disneylândia, enquanto visitantes de máscara esperavam
em longas filas os resultados
dos testes de covid-19.
Em geral, a China manteve
uma contagem diária de novos casos na casa dos dois dígitos durante grande parte
da pandemia. Mas os casos
diários aumentaram para 143
em agosto em meio a um surto da variante delta, que ficou
controlado por várias semanas, mas que começou a ressurgir novamente em meio ao
que o governo chamou de um
novo surto "sério", com casos
surgindo em uma dúzia de
províncias.

ESTRATÉGIA DIPLOMÁTICA

China abre corrida espacial e ameaça soberania dos EUA
No dia 22 de outubro, a China lançou o voo espacial Shenzhou-13, a oitava missão chinesa tripulada no espaço. Com
três astronautas a bordo, a
missão conduz a estrutura central da futura estação espacial
que a China planeja concluir
até o final de 2022. É também
parte de uma estratégia diplomática global que pode deixar os EUA em segundo plano
e estabelece o que pode ser visto, desde já, como uma nova
corrida espacial, segundo a
rede Voice of America (VOA).
O plano central desse projeto chinês é transformar sua
estação espacial em “plataforma para uma cooperação
internacional mais profunda”, uma espécie de centro diplomático no espaço, segundo
o jornal estatal China Daily. A
estrutura tende a ser usada
para experimentos em microgravidade e outros campos científicos, com a capacidade de aceitar a presença
países incapazes de chegar à
estação espacial internacional existente hoje.
“Minha impressão é de
que isso é uma boa ação de re-

Foguete chinês Kuaizhou-1A lança satélite ao espaço
lações públicas da China”, disse Marco Cáceres, diretor de
estudos espaciais da empresa
de análise de mercado do Teal
Group. “Você já pode ver que
há uma corrida espacial se desenvolvendo entre os EUA e a
China”.

Acordos internacionais

Para muitos especialistas, a
questão vai além das relações
públicas. Trata-se de mais uma
forma de Beijing estender seus
tentáculos a outras nações, de
forma similar à adotada em
projetos de investimento como

a Nova Rota da Seda. O Brasil
é um caso emblemático, pois
compartilhou tecnologia com a
China para o desenvolvimento conjunto de um satélite na
década de 1990.
De 2008 para cá, os chineses assinaram acordos de cooperação espacial com Argentina, Brasil, Canadá, França,
Malásia, Paquistão, Rússia,
Ucrânia e a Comissão Europeia, segundo informações da
NASA, a agência espacial dos
EUA. Através dos acordos, Beijing constrói satélites de última geração para essas na-

ções, e dados obtidos por eles
têm permitido ao governo chinês, por exemplo, atuar no
combate a desastres naturais.
“Parece que os dados coletados por esses satélites são
muito populares ou necessários para muitos países”, disse Yun Sun, codiretor do programa do Leste Asiático no
Stimson Center, em Washington. “Portanto, para os
países em desenvolvimento
que não têm acesso a satélites
comerciais ou informações a
serem compartilhadas pelos
países ocidentais, a China oferece uma alternativa útil”.
Para Richard Bitzinger,
pesquisador sênior da S. Rajaratnam School of International Studies, em Cingapura,
é possível projetar uma exploração espacial conjunta
oferecida pela China a nações que não teriam condições de fazê-lo sozinhas.
“Acho que, mais do que
tudo, o que eles estão tentando dizer é: ‘Somos o provedor
de baixo orçamento. Nós somos o cara que não faz perguntas. Estamos felizes em
tratá-los mais como iguais do

que talvez os Estados Unidos’”,
disse Bitzinger. “Para muitos
países, simplesmente não há
realmente uma desvantagem
política ou estratégica em lidar
com os chineses nessas áreas”.
A derrota definitiva dos
EUA na corrida espacial pode
vir justamente com os imbatíveis preços oferecidos pela China, de acordo com Bitzinger.
Isso porque os países em desenvolvimento podem até sonhar com o lançamento e os
serviços de satélite que a Nasa
oferece, teoricamente com qualidade superior. Mas é bem
provável que optem pelo preço E, nesse caso, não se pode
competir com a China.
Além do preço, o que também fere as pretensões dos Estados Unidos é a baixa interação de Washington com as nações estrangeiras em questões
espaciais. Segundo Alexander
Vuving, professor do Daniel K.
Inouye Asia-Pacific Center for
Security Studies, no Havaí, não
é uma questão recente. Ele
destaca que os EUA parecem
atualmente bem menos engajados na corrida espacial que
nos tempos de Guerra Fria.
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História na confeitaria
internacional

Confeiteiro brasileiro Rodolfo Goloso venceu reality norte americano com bolos
com designers criativos e muito sabor

Elysia Cardoso
Quando mudou para os
Estados Unidos, em 2004, o
cake designer Rodolfo Goloso
não esperava que sua vida
mudasse tanto. Ele, que trabalhava em um banco no Brasil fazendo a programação de
tecnologias, venceu, em episódio que entrou no ar no
dia 13 de outubro, o reality
‘Baking Impossible’, em português, ‘Cozinhando o impossível’ do Netflix.
Para Rodolfo o sentimento
é de conquista. “O programa tinha bakers de vários lugares
do mundo e com muito talento. Foi muito estresse, mas
essa alegria é algo indescritível, chegar aqui em solo norte americano e mostrar o talento brasileiro, que nosso
povo é extremamente criativo.
Usei tudo isso e nada poderia
ser melhor”, ressalta Goloso.
O paulista de 42 anos, que
vive atualmente em Nova Iorque, nunca fez cursos profissionais, aprendeu de forma
autodidata a confeitaria. “Nunca fiz curso profissional, apenas aprendi com vídeos, me
sinto realizado quando faço os
bolos, não gostava de ficar
sentado o dia todo em uma
mesa na frente do computador. Os bolos abriram minha
imaginação para criar o que
eu bem quiser, além de ter liberdade de me expressar”,
diz Rodolfo sobre o sentimento ao fazer suas criações.
Ainda sobre a sua trajetória
no ‘Cozinhando o impossível’,
Goloso fala da mistura que o
reality tem, juntando culinária

com engenharia, e da importância da parceria com a engenheira Sara Schonour, sua
dupla no programa. “Foi algo
totalmente diferente de tudo
que já fiz. É um programa com
uma estrutura gigantesca e foi
muito engrandecedor ser selecionado. Eu pude mostrar todo
o meu potencial, junto a minha
parceira Sara Schonour, minha engenheira no show”.
Essa não foi a primeira experiência do brasileiro em
realities de bolo, em 2011 ele
ganhou o seu primeiro prêmio
na Brides Magazine e teve
sua criação considerada um
dos bolos mais bonitos da
América, em 2016 venceu a
Cake Wars do Food Network,
no Brasil chamado de Guerra
dos Bolos, e em 2018 foi vencedor do Winner Cake Wall
também do Food Network.
Entre suas criações mais
famosas está a sobremesa que
fez para o Valentines Day, que
se chama ‘Golden Nutella
Heart’. “Na época que fiz não
tinha ideia que ele faria tanto
sucesso, ele ganhou diferentes
leituras e formatos em vários
locais do mundo. Se jogar no
Google “‘Golden Nutella Heart’
aparecem algumas versões,
não esperava que iria tão longe, poderia ter patenteado
(rs), hoje o mundo todo faz
essa sobremesa”, revela.

Empreendedorismo

Com o sucesso ele viu suas
delícias ganharem fãs famosos
como Sara Jessica Parker, Live
Tyler, Brooke Shields, Hugh
Jackman entre outros e durante a pandemia resolveu mu-

dar. Ele migrou o seu negócio,
que ficava no West Village,
Nova Iorque, para o online.
Começou a vender seus bolos
pela web para todo o território
norte americano e viu suas
vendas aumentaram com a comercialização nacional com a
entrega em até três dias.
“Quando fiz a troca pelo
serviço para o online foi muito bom, pelos correios tudo é
muito prático e rápido, vendo
meus bolos no formato mousse para todo o país. Eu os
congelo em uma caixa com espuma feita de milho (para
não usar o isopor, que vai
ser banido aqui dos Estados
Unidos). Esse processo faz o
bolo não perder a qualidade,
além do pensamento no meio
ambiente, pois a caixa com o
gelo seco consegue o conservar por até três dias a 38
graus constantes, assim o bolo
chega fresquinho”, explica.
Rodolfo compartilha ter
muito orgulho de sua trajetória com o seu empreendimento. “Quando cheguei aos
Estados Unidos não consegui
trabalho na minha área, por
causa da barreira com o idioma, comecei enxugando pratos, um dia a confeitaria surgiu de forma surpreendente
na minha vida e me encontrei.
Sonho em poder enviar bolos
mundialmente, além de ter a
condição de ensinar a pessoas que não tem condições de
ir para uma escola confeitaria
a fazer seus bolos e poderem
ter uma forma de fazer renda
podendo garantir um futuro
melhor”, finaliza Goloso. (Especial para O Hoje)

Fotos: Sasha Gitin

Brasileiro Rodolfo Goloso faz história na
confeitaria internacional em competição
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Conexão
Brasil-Filipinas
A dupla Dubdogz lança ‘Home Alone’ em
parceria com o ícone da música eletrônica,
o filipino-holandês Laidback Luke
Lanna Oliveira
Os brasileiros seguem
se destacando no cenário
eletrônico mundial. Dubdogz, dupla formada pelos
irmãos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt, acaba de lançar a música ‘Home Alone’
em parceria com o ícone do
gênero, o filipino-holandês
Laidback Luke. O convite
partiu do músico, que além
de produtor e DJ, é um crítico de música. Os irmãos
mineiros ganharam o mundo nesses mais de dez anos
de carreira e firma sua credibilidade com parcerias
de sucesso.
O projeto Dubdogz teve
início em 2016, com o primeiro grande sucesso sendo
o remix de ‘Pumped Up
Kicks’, da banda Foster The
People, em colaboração com
Joy Corporation, com mais
de 20 milhões de streams no
Spotify. A faixa autoral ‘Techno Prank’, o primeiro grande hit do duo, contabiliza
mais de 57 milhões de transmissões. Já a música ‘Infinity’, em parceria com Bhaskar, chegou ainda mais longe: mais de 78 milhões de
plays rompendo as barreiras
continentais e ficando entre
as músicas mais tocadas da
França e Alemanha.
Agora, lançando ‘Home
Alone’ em parceria com
Laidback Luke, o Dubdogz
se diz muito feliz e que a
gravação é uma realização.
“Lançar uma faixa com
Laidback Luke é um sonho!
Nós não esperávamos e ficamos muito felizes com
esse convite. Além de uma
lenda da música eletrônica,
ele é também um crítico
musical. Então, se ele nos
chamou é porque gostou
do nosso trabalho e estamos
muito honrados com isso”,
contam Lucas e Marcos, irmãos que formam a dupla,
emocionados.
O contato inicial dos brasileiros com Luke ocorreu
no remix oficial de ‘Show
Me Love’, com a versão de
Dubdogz indo bem nos
charts do Beatport e tendo o
maior número de transmissões entre as novas versões
no YouTube. Eles começa-

ram a ser notados pelo gringo, que comentava nas fotos
da dupla e acabou até mandando mensagem. Conversa
vai, conversa vem, no meio
de um bate-papo, o filipinoholandês enviou a ideia de
uma faixa e os brasileiros toparam a collab na hora, sem
pensar duas vezes.
Acumulando mais de 6
milhões e 500 mil ouvintes
mensais no Spotify, a dupla
brasileira colocou a assinatura do Dubdogz. Dando um
talento na faixa, os irmãos
deixaram ‘Home Alone’ um
pouco mais forte, em uma
pegada Slap House, bem puxada para o público do País,
girando em torno dos 118
BPMs e perfeita para as plataformas digitais. Marca registrada do duo, que apresenta produções afiadas que
transitam entre o Slap House / Slap Bass até o Progressive House.
Entretanto, ela também
tem lugar garantido nas festas, segundo Laidback Luke.
“Tenho tocado a faixa e pude
senti-la nas pistas de dança,
está funcionando muito
bem! As pessoas ficam contagiadas e não param de
dançar”, revela. “A letra fala
sobre estar sozinho em casa,
mas tocá-la para o público é
uma sensação maravilhosa”, completa o DJ filipinoholandês, que ainda declara
que o trabalho com os irmãos brasileiros foi incrível e tudo ocorreu de forma
muito orgânica.
‘Home Alone’ chega poucos dias após a dupla brasileira entrar para o Top 150
DJs de 2021, da revista britânica DJ Mag. “Foi uma surpresa! Nós não fizemos campanha, não pedimos voto
nem nada... então, mesmo
assim, ver que conseguimos
alcançar esse espaço foi
muito animador, nos faz
planejarmos ainda mais coisas. Agradecemos muito
mesmo nossos fãs por tudo
isso que temos vivido!”,
completam. Se estiver sozinho em casa, chame o crush,
o amigo, a família ou quem
mais quiser, para prestigiar
o novo lançamento de Dubdogz com Laidback Luke.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

Ídolo do rugby brasileiro
Segundo o jornalista Sérgio Xavier, os valores elevados do rugby
estão marcados na emocionante trajetória de Diego Padilla
Depois de eternizar a data de aniversário de Diego Padilla,
20 de setembro, como
o Dia do Rugbier, a
Confederação Brasileira de Rugby (CBRu)
reforça as homenagens da comunidade
do rugby ao icônico
jogador apoiando o livro ‘Don Diego’, publicado pela editora
Labrador, escrito pelo
jornalista Sérgio Xavier. O lançamento na
cidade de São Paulo é
nesta quarta-feira (3),
das 18h às 21h, no Kia
Ora Bar, rua Dr.
Eduardo de Souza
Aranha, 377, Itaim.
A publicação retrata a
biografia de Diego Padilla, argentino radicado no Brasil,
considerado um dos maiores
jogadores da seleção brasileira de rugby. Falecido em
novembro de 2019, aos 59
anos, Don Diego, como era
chamado pelos parceiros de
modalidade, deixou sua marca dentro e fora dos campos.
Personificou exemplarmente os cinco principais valores
cultivados pelo rugby em
todo o mundo: disciplina,
respeito, integridade, paixão
e solidariedade.
O jornalista e comentarista esportivo Sergio Xavier entrevistou mais de 30
pessoas para contar a história deste argentino de
alma brasileira. Em 17 capítulos, narra fatos interessantes e divertidos do grande atleta e ser humano, cuja
trajetória se entrelaça com
a do rugby no País.
“Achei que ia fazer um livro somente sobre um grande atleta, com dois planos em
paralelo, o esportista e o cidadão. Daí se revelou uma
história única e forte. Um homem que foi representante
máximo do rugby e adaptou
seus valores elevados em sua
vida pessoal. Companheirismo, generosidade e abnegação foram características que
saltaram dos depoimentos de
amigos, colegas, familiares,
fãs do esporte. Aprendi que a
dinâmica do rugby exige essa
abnegação. Quem não tem a
bola precisa se doar para que
seu colega de time possa
avançar e pontuar. Diego é
uma bela e prazerosa história
para se contar!”, revela Sérgio
Xavier.
“Diego Padilla foi uma
das pessoas mais solidárias
e íntegras do rugby brasileiro, levando os valores do
nosso esporte por onde passou. Além de um jogador espetacular, foi treinador e

superintendente técnico da CBRu.

O autor

auxiliou na construção do
rugby fora do campo. Ele
simboliza o melhor do rugbier e o que buscamos transmitir através do esporte”,
comenta o presidente do
Conselho de Administração
da CBRu, Martin Jaco.
“Fui companheiro de clube do Diego por 12 anos. Ele
foi um dos atletas mais completos com quem entrei em
campo. Tanto física como
tecnicamente o Diego se distinguia e em termos de espírito de equipe e companheirismo, certamente era
único. Só tenho boas memórias dele e dos momentos em
que compartilhamos o rugby”, relembra João Nogueira,

Sérgio Xavier Filho,
também conhecido
como Serginho Xavier,
é referência na mídia
esportiva impressa. Em
2012, atuava como Diretor de Redação das
revistas Placar e Runner´s Brasil, títulos renomados da Editora
Abril, e seguia casado
com Eliane com quem
teve um casal de filhos:
Filipe e Nina.
Natural de Porto
Alegre, Sérgio Xavier
nasceu no dia 3 de outubro de 1966 e formou-se em jornalismo pela
UFRGS (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), em
1986. Um ano antes, começou
sua carreira profissional no
Jornal Diário do Sul e, posteriormente, também colaborou com a sucursal do jornal
Estado de S. Paulo no Sul do
país, sempre discorrendo sobre economia.
Em 1989, o jornalista gaúcho mudou-se para São Paulo, onde trabalhou na agência
Dinheiro Vivo e, cinco anos
depois, foi para a Copa do
Mundo dos Estados Unidos,
pela IstoÉ, onde debutaria
na cobertura de mundiais e
iniciaria sua trajetória como
cronista esportivo.

Sérgio Xavier Filho, também conhecido como Serginho Xavier, é
referência na mídia esportiva impressa, na qual atua desde 1989

NOTA AO LEITOR
Partiu de Laidback Luke o convite para a colaboração com o Dubdogz

t

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

RESUMO De noVelaS
t
malhação - sonhos
lobão prende Karina em
casa. João discute com Bianca.
lobão retoma o celular de
nat com Duca. lobão decide
chamar Pedro para ficar com
Karina. Jeff convence Mari a se
inscrever no concurso de música da aquazen. nando ajuda
a galera da ribalta a decidir
qual a música que irão tocar
na Batalha Musical. Karina
tenta abrir o armário secreto
de lobão. Delma hesita em ir
à aquazen.

nos Tempos do imperador
Solano comenta com elisa
que surpreenderá Dom Pedro. tonico agride Dolores, e
eudoro se desespera. orientado por tonico, nino se aproxima de Celestina para se infiltrar no sarau organizado por
luiza. Zayla afirma a Samuel
que jamais desistirá dele. eudoro implora para que nélio
salve Dolores de tonico. Pedro
desconfia da presença de nino
no sarau. Samuel confronta
Pilar, e Zayla se enfurece.

Coração indomável
acontece uma revolta na
colônia e o Padre Julio aconselha Maricruz a fugir, pois
podem invadir a fazenda. José
antonio corre para a fazenda
e conta a Maricruz o que está
acontecendo na colônia do
realengo. o Padre Julio conta
a otávio que teme pela segurança de Maricruz. otávio chega a cavalo na fazenda. num
hospital na capital, Danilo
confirma a Simone que ela
será operada.

Gênesis
Uma outra perda considerável abala Judá. após três
anos, José se diverte com suas
crianças. tamar desperta interesse em Judá.Judá determina
que tamar seja castigada. Potifar leva um fora a propor
algo a Kéfera. adurrá revê neferíades. Judá está pronto para
fazer algo que custará uma
vida.Judá nota a presença de
rúben. Sheshi se surpreende
ao reencontrar seu filho. israel
sofre com a falta do filho.

império
Danielle questiona as atitudes de Bruna. Xana conversa com naná e antônio, mas
os dois pegam no sono. Maria
Marta e José alfredo chegam
ao hotel de Maurílio. Cláudio
e leonardo correm pela orla
do rio. Xana se assusta ao ver
antônio. todos tomam café na
pensão de Xana. ismael e lorraine vão à joalheria império.
José alfredo conta a Maria
Marta a conversa que teve
com ismael e lorraine.
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mostra sesc
Desde o dia 1º ocorre a
iV Mostra Sesc de Cinema
no canal Sesc Brasil com 31
obras selecionadas. Pela pri-

tegorias. antecipando a cobertura da edição 2021 do
evento o canal apresenta os
melhores momentos da premiação durante as edições
de 2015 a 2020, com depoimentos exclusivos. Quando:
Quarta-feira (3). onde: Music
Box Brazil. Horário: 9h.

A dançarina baiana Inaicyra Falcão é uma das convidadas da
mostra ‘Dança Agora - Movendo Tempos e Trajetórias’
meira vez em formato 100%
digital, a representação feminina é o grande destaque
da edição, que bateu recorde de inscrições este ano.
em sua quarta edição, o
projeto se consolida como
um dos principais canais de
incentivo e fomento ao cinema independente do Brasil. os 8 longas e 23 curtas
da mostra nacional foram
disponibilizados simultaneamente no canal do Sesc
no Youtube. as obras ficam
disponíveis até o dia 30 de
novembro. Quando: até 30

de novembro. onde: youtube.com/sescbrasil.
Prêmio da música
nesta quarta-feira (3), o
canal Music Box Brazil exibe
às 9h a reprise da retrospectiva do Prêmio Profissionais da Música. Principal
evento da indústria fonográfica brasileira, o prêmio
valoriza toda a cadeia criativa, produtiva e de negócios
da música. Divididos nos segmentos Criação, Produção e
Convergência, o evento reconhece talentos em 105 ca-

mostra de dança
o itaú Cultural realiza a 4ª
edição da Mostra de Dança a
partir de hoje (3), sempre de
quarta a domingo, às 20h.
nesta quarta-feira (3) é a vez
da mostra ‘Dança agora - Movendo tempos e trajetórias’
com a emblemática mesa
‘trajetórias’. ela reúne três
nomes que são referências na
dança: a baiana inaicyra falcão, a mineira Dudude Herrmann e a cearense Silvia
Moura. elas se juntam no encontro para falarem sobre a
longevidade de suas carreiras, em conversa mediada
pela pesquisadora Karina almeida, que também exibe
cenas criadas para a programação. Quando: Quarta-feira
(3). onde: youtube.com/itaucultural. Horário: 20h.

Museu Nacional recebe
doação de moluscos
O Museu Nacional, da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), recebeu
mil exemplares de uma coleção de moluscos do Museu
da Ciência da Universidade
de Coimbra, em Portugal. Os
exemplares integrarão o Setor de Malacologia do Departamento de Invertebrados da instituição brasileira
e servirão de base comparativa para as pesquisas realizadas pelo Museu Nacional.
A ideia da negociação surgiu a partir de um diálogo entre um ex-aluno do Museu
Nacional, que trabalhou na
instituição e agora reside em
Portugal, e o professor e curador do setor de Malacologia, Alexandre Dias Pimenta.
O diretor do Museu Nacional,
Alexander Kellner, está em
Portugal para receber oficialmente a doação.
Segundo Kellner, tratase de um gesto que carrega

Tomaz Silva/Agência Brasil

O Museu Nacional foi destruído em um grande
incêndio, na noite de 2 de setembro de 2018
um simbolismo: “A Universidade de Coimbra saiu das
palavras e partiu para ação
como ajuda concreta. Isso
nos entusiasma, pois temos
a certeza que mais instituições dessa nação, com a qual
temos tanta ligação, vão fazer o mesmo”.
A Coleção de Moluscos do
Museu Nacional tem origem
no final do século XIX e con-

tava com mais de 40 mil lotes
catalogados com representantes de espécies terrestres,
de água-doce e marinhas, inclusive de mar profundo, do
Brasil e do mundo. Agora,
com a doação de cerca de 40
a 50 espécies diferentes, permitirão novas pesquisas e
em breve a disponibilização
ao público, em exposições.
O Museu Nacional foi des-

Grazi massafera e namorado estão em hotel de R$
6 mil por noite no Ceará:
'Luxo e privacidade'
grazi Massafera aproveita viagem com seu novo namorado, o diretor alexandre
Machafer. o hotel de luxo
em que os pombinhos estão
hospedados, Carmel Char-

truído em um grande incêndio, na noite de 2 de setembro
de 2018. Quase todo o seu
acervo foi consumido pelas
chamas. Mais antiga instituição histórica do País, o Museu
Nacional foi fundado por D.
João VI, em 1818. É vinculado
à Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), com
perfil acadêmico e científico.
Reunia pesquisas raras, como
esqueletos de animais préhistóricos e múmias.
O local foi sede da primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889
a 1891, antes de ser destinado ao uso de museu, em
1892. No acervo, que contava com cerca de 20 milhões
de itens, havia diversificação
nas peças, que eram reunidas em coleções de geologia,
paleontologia, botânica, zoologia e arqueologia. Havia,
ainda, uma biblioteca com livros e obras raras.

João Guilherme abre o jogo:
“Jade fala uma coisa; Gui fala outra”
João Guilherme resolveu desabafar sobre as polêmicas envolvendo o fim
do namoro com Jade Picon,
em entrevista ao podcast
da cunhada Virginia Fonseca.Segundo João, ele e a
ex-namorada já conversaram após a suposta traição
de Jade com Gui Araújo. O
ator e cantor afirmou ainda que eles não se falavam
desde os boatos de que ela
teria ficado com o craque
Neymar."A Jade fala uma
coisa, o Gui Araújo fala
outra, e eu não vou botar
a mão no fogo por ninguém", contou. (Andréia
Takano, Ofuxico)

me resort tem diárias que
chegam a mais de r$ 6 mil
e garante a privacidade e
discrição que o casal vem
mantendo. "luxo, requinte e
privacidade". É assim que o
resort localizado em aquiraz, no Ceará, se define no
site de viagens e avaliações
'tripadvisor'. (raphaela fer-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia pode trazer contrariedades e intrigas. tome cuidado
com a dificuldade de se impor e
acabar sendo agressivo. o positivo deste dia é a possibilidade de
realizar alguma viagem ou de receber um reconhecimento por
mérito próprio. Sua dedicação
poderá render êxito.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
tome cuidado com paranóias,
medos ou inseguranças. Seu dia
pode estar cheio e sua cabeça
pode não acompanhar o ritmo. É
momento de cuidar melhor de si
mesmo e da sua saúde. o dia
pode trazer rendimento se tiver
foco e for perseverante.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia será agitado, mas você
pode ser muito produtivo ou criativo. Sua capacidade de se reinventar é grande hoje e suas iniciativas podem gerar bons frutos.
acredite na leveza e na alegria,
pois elas estarão ao seu lado hoje.
Quanto mais perseverante e confiante você for, melhor.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode trazer aprendizados:
é importante adotar uma postura
de mais humildade. Pessoas mais
velhas podem ter destaque no seu
dia, então é uma boa oportunidade para aprender algo com os
mais sábios. o momento pede
concentração de forças.

5

CELEBRIDADES
Rafa Kalimann passa por
susto após cachorra desaparecer: 'achei que fosse surtar'
rafa Kalimann viveu momentos de tensão nesta terça-feira (2). angel, uma das
cachorras de estimação da
famosa, desapareceu nas
proximidades de um restaurante famoso em goiânia. a apresentadora, que
está em nova York, mobilizou os seguidores do instagram para encontrar a cachorrinha. a mobilização de
rafa Kalimann surtiu efeito
e a história teve um desfecho feliz. angel foi encontrada. "encontraram a angel, graças a Deus! Quero
agradecer a vocês pela ajuda de verdade mesmo. Ô,
meu Deus, eu ia surtar aqui
hoje", revelou. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
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HORÓSCOPO
t
Ricardo Prado

Festival de curtas
De hoje (3) a 10 de novembro, o festival internacional de Curtas-Metragens
do rio de Janeiro, o Curta Cinema, está de volta e, em
sua 31ª edição. ele retorna
para as salas do cinema no estação net Botafogo com entrada franca, mas também
continua com exibições online gratuitas na plataforma
festhome tV. Uma seleção de
130 curtas, sendo 50 inéditos
no Brasil, fazem parte da programação: 29 na Competição
nacional, 34 na Competição
internacional, 18 no Panorama Carioca, 13 no Panorama
latino-americano, 16 na Primeiros Quadros nacional, 6
na Primeiros Quadros Hispânicos, 5 na realizadoras francesas de Curta-metragem e 6
na Short export. Quando: até
10 de novembro. onde: tv.festhome.com.

n

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Seu impulso criativo pode ser
grande hoje. aproveite isso para
ter iniciativa: acreditar nas suas
ideias é essencial. Quanto mais
aberto estiver hoje, mais poderá se
surpreender, porque a vida pode
trazer boas surpresas. Pode ser
um dia positivo se você conseguir
aceitar o fluxo das coisas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o seu dia traz força de liderança e capacidade de organização. Quanto mais tiver disciplina e método, mais avançará e
será um dia de expansão e produtividade. Você pode conseguir
bons acordos no dia de hoje. Bom
dia para vender ou comprar algo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Saiba se abrir para as pessoas
que chegam. Pode ser um dia
cheio de benefícios se você não
tentar controlar as emoções pela
mente ou pelo ego. Hoje é um dia
em que a aproximação das pessoas até você acontece de forma
espontânea.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Dia de trabalhar a justiça interna, e isso pode ser desafiador:
não julgar e não agredir. É um dia
em que é preciso lidar com contrastes e dúvidas existenciais. Você
pode aproveitar o dia ficando mais
em silêncio e adotando uma postura meditativa.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer muitas
alegrias e prosperidade. as relações de amizade estão potencializadas, assim como as de amor.
Você pode aproveitar o seu dia
para realizar seus objetivos, conforme definiu em seus planos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode trazer satisfação por conseguir chegar em um
acordo que estava difícil, pode
ser no trabalho ou na vida pessoal,
mas hoje você poderá ter a resposta ou chegar em um denominador comum. o dia também favorece a exploração de novos rumos e de novos horizontes.

;

nandes, Purepeople)
a Fazenda 13: Bil araújo
tem crise de ansiedade e é
medicado
Bil araújo contou para Dynho alves que, logo após o
jogo da discórdia de “a fazenda 13”, da record tV,
teve uma crise de ansiedade.

o ex-BBB contou até com
atendimento médico. “eu já
fui chorando, preocupado,
nunca senti isso. ataque de
ansiedade. Me deu isso lá no
outro reality [BBB]. o ‘B.o.’
comigo lá e aqui deu a mesma coisa porque eu escutei
uma parada, saca?", disse.
(andréia takano, ofuxico)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Dia de tomar decisões e não
deixar para depois. tome cuidado com a preguiça mental. Hoje
o dia pode trazer clareza e boa intuição, mas você não pode perder a energia totalmente. Se tiver
uma postura corajosa, poderá
expandir e seguir em seus (novos
ou antigos) planos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Dia de viver a vida em profundidade. Permita-se o prazer e o
bem-estar. relaxar também é preciso. ainda que as responsabilidades te chamem, vá devagar e
sempre. Cuide melhor do seu corpo e da sua alimentação.
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Essência

Lifting facial e seus benefícios
Cirurgião plástico
revela como o
procedimento
impacta na
autoestima e no
bem-estar de
seus pacientes
Lanna Oliveira
Nos últimos anos cuidar
do corpo e da mente tornouse primordial para enfrentarmos os dias turbulentos que
tem se apresentado. Manter todos os pilares da vida em equilíbrio é o grande desafio do
momento e a autoestima é um
destes que tem ganhado maior
atenção. Mudar o cabelo, ousar no estilo ou investir em
procedimentos estéticos deixou de ser algo superficial e
passou a ser uma forma de se
sentir bem e saudável. O médico cirurgião plástico Fernando de Nápole revela que
hoje as pessoas têm buscado se
sentir mais jovens, mais vivas.
Dentro do seu consultório, um dos procedimentos
mais procurados com o intuito de suavizar os efeitos do
tempo é o lifting facial. Ele explica que o método, também
chamado de ritidoplastia, é
um procedimento estético
que pode ser realizado com o
objetivo de diminuir as rugas
do rosto e pescoço, além de
reduzir a flacidez da pele e
remover o excesso de gordura do rosto, dando um aspecto mais jovem e bonito. “O lifting facial é uma cirurgia
plástica estética que visivelmente provoca bem-estar e
aumenta a autoestima”, afirma o médico.
Como se trata de um procedimento que demanda cuidado e atenção, o lifting facial
pode demorar cerca de cinco
horas. O médico conta que o
procedimento deve ser feito

De acordo com o médico Fernando de Nápole, o lifting facial é recomendado a partir dos 45 anos e deve ser feito por um profissional capacitado
sob anestesia geral e é necessária a internação por um
dia. Em alguns casos, pode-se
optar por também realizar
outras cirurgias em conjunto,
como blefaroplastia, para corrigir as pálpebras. Tratamento cosmiátricos como o peeling ou laser ablativo complementam o resultado da cirurgia, deixando a pele como
melhor qualidade e mais vistosa, reforça Fernando.
A recuperação da cirurgia
no rosto é lenta e causa alguns
desconfortos durante a primeira semana. Por isso, o cirurgião plástico lembra que
durante o pós-operatório é necessário seguir todas as recomendações para que não haja
surpresas. Principalmente
quanto a cicatriz, um dos questionamentos dos pacientes. “A
cirurgia facial sempre deixa cicatrizes, porém variam com o
tipo de técnica que o médico

utiliza e, na maioria dos casos
são pouco visíveis porque ficam cobertas pelo cabelo e no
contorno das orelhas”.
Os resultados são visíveis
cerca de seis meses após a cirurgia, porém, na maioria dos
casos, não é para o resto da
vida e, podendo sofrer alterações ao longo dos anos, já
que o lifting facial não interrompe o processo de envelhecimento, apenas diminui
os sinais. “Além disso, os resultados da cirurgia podem
ter interferência do ganho de
peso e da exposição prolongada ao sol, por exemplo”,
alerta o médico sobre a importância de se manter uma
rotina saudável para a potencialização do resultado.

Como é feito o lifting?

A cirurgia é realizada no
bloco operatório pelo cirurgião, sendo necessário tomar

anestesia geral ou sedação.
Antes de realizar o lifting facial é necessário fazer uma
avaliação geral do estado de
saúde, realizando exame de
sangue e eletrocardiograma.
O médico questiona sobre a
presença de doenças, uso de
remédios frequentes, uso de
cigarro ou alergias que podem comprometer a recuperação. Além disso, geralmente, o médico recomenda evitar
remédios como AAS, Melhoral, Doril ou Coristina; cigarro pelo menos um mês antes
da cirurgia; cremes faciais.
Durante o procedimento
é preciso também seguir algumas orientações, como por
exemplo prender o cabelo em
várias mechas pequenas para
evitar a contaminação da pele
e facilitar a realização da cirurgia. Além disso, durante o
lifting facial são realizadas
picadas no rosto para aplicar

a anestesia geral e são feitos
cortes para costurar os músculos da face e cortar a pele
em excesso, sendo isso feito
seguindo a linha do cabelo e
da orelha, que são linhas menos visíveis caso haja formação da cicatriz.
Assim, seja por meio de intervenções cirúrgicas ou por
mudanças de hábito, a sociedade tem caminhado para
uma geração mais longeva.
Geração esta que não está
mais só preocupada com a
aparência física, mas sim com
sua qualidade de vida. Isso reflete na saúde mental e nas relações como sociedade. Autoestima é importante, mas
também é bom lembrar que
banalizar os procedimentos
invasivos é irresponsável.
Procure sempre acompanhamento médico com boas referências. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal 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, es-

20h40. Cineflix aparecida:
15h10, 18h15, 21h20. Cineflix
Buriti: 20h10, 21h.

Filme ‘007 - Sem Tempo para Morrer’ consagra Daniel Craig como James Bond
critor e guerrilheiro contra à ditadura militar brasileira. Cinemark flamboyant: 17h35, 21h.
A Família Addams 2 - Pé na
Estrada (the addams family 2,
2021, eUa). Duração: 1h33min.
Direção: greg tiernan, Conrad 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,

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.
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
O mercado
financeiro elevou
novamente a
estimativa para
inflação oficial e
para taxa básica
de juros

Após queda de 6,74%, Ibovespa
fecha em alta chegando a 1,98%
Alta registrada na
última segunda-feira (01) avançando a
105.551 pontos
Maria Paula Borges
A bolsa de valores oficial
do Brasil e principal índice de
ações da bolsa de São Paulo,
B3, fechou em alta após engatar quatro meses seguidos
em quedas. Entretanto, as
preocupações em relação a situação fiscal do país continuam entre os investidores. A
alta foi registrada na última
segunda-feira (01/11), com o
Ibovespa chegando a 1,98%, a
105.551 pontos. Além disso, o
dólar fechou em alta de
0,40%, cotado R$ 5,67.
O Ibovespa fechou em queda de 2,09%, a 103.501 pontos,
na última sexta-feira (29/10),
sendo o menor patamar desde
12 de novembro de 2020, que
registrou 102.507 pontos, e
terminou outubro com queda
de 6,74% no mês. Com o resultado da segunda-feira, o
ano totaliza a perda de 11,31%.
Após anunciar que cancelou o acordo com a empresa
de private equity Vinci Partners para comprar a Domino’s Pizza Brasil, se analisado
fora do Ibovespa, as ações
da Burger King (BK) Brasil subiram 8,44%.
Segundo o boletim Focus
do Banco Central, divulgado
na segunda-feira, o mercado
financeiro elevou novamente
a estimativa para inflação oficial e para taxa básica de juros. De acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2021, a expectativa subiu de 8,96% para
9,17%. Já para 2022, a previsão

é o aumento de 4,40% para
4,55%. Além disso, o mercado
elevou de 8,75% para 9,25% ao
ano para a Selic no final deste ano. Para o final de 2022, a
projeção elevou de 9,5% para
10,25% ao ano.
Em relação a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em
2021, a projeção foi revisada de
4,97% para 4,94%. A expectativa do PIB para 2022 é a baixa de crescimento da economia de 1,40% para 1,20%.
A expectativa para a taxa
de câmbio no fim de 2021
aumentou de R$ 5,45 para
R$ 5,50 e, para o fim de 2022,
também avançou de R$ 5,45
para R$ 5,50 por dólar.

Cenários

Após o governo ter proposto uma flexibilização do
teto de gastos para financiar
o Auxílio Brasil, no que se
refere ao cenário doméstico,
as atenções permanecem relacionadas para as preocupações com inflação e trajetória
das contas públicas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, no último domingo
(31/10), evitou falar sobre
uma segunda alternativa para
financiar o substituto do Bolsa Família, afirmando que a
aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso é o plano
primário do governo.
A votação da PEC dos pre-

catórios na Câmara foi adiada pela terceira vez. Inicialmente estava marcada para a
última quinta-feira (30/10).
Ricardo Barros (PP-PR), líder
do governo na Câmara, prevê
que a votação na Casa aconteça nesta semana.
Relacionado à cena externa, o foco dos mercados esteve na reunião do Comitê de
Mercado Aberto do Fed
(FOMC), que decide os rumos
da política monetária nos Estados Unidos, na última quarta-feira (27/10). O Fed compra
ao menos US$ 80 bilhões todo
mês em títulos do Tesouro e
pelo menos 40 bilhões em valores respaldados por agentes
hipotecários.
De acordo com Janet Yellen, secretária do Tesouro dos
Estados Unidos, a economia
norte-americana não está superaquecendo e que isso está
relacionado à interrupção das
cadeias de abastecimento no
contexto da pandemia de Covid-19, ainda que a inflação
esteja mais alta do que nos últimos anos.

Burger King Brasil e
Domino’s Pizza

A operadora do Burger
King Brasil, BK Brasil, anunciou no último domingo
(31/10), que desistiu de assumir o controle da proprietária
da Domino’s Pizza, DP Brasil.
O negócio criaria uma rede

com 1.200 restaurantes e a
Vinci Partiners, dona da DP
Brasil, receberia 16,4% do capital da BK, se tornando novamente a maior acionista
da companhia.
De acordo com a companhia, o negócio foi cancelado
após reavaliação das partes
sobre as atuais condições de
mercado. Entretanto, o distrato da aquisição preserva o
direito de preferência da BK
na compra do controle da DP
por 12 meses.
Na última sexta-feira
(29/10), as ações da BK fecharam com queda de 3,24%
negociadas a R$ 6,87. Em
2021, os papéis têm queda
de quase 37%, sendo a companhia avaliada em menos de
R$ 1,9 bilhão.
Mesmo com o cancelamento não significa que o negócio esteja descartado, uma
vez que um direito exclusivo
de preferência por um ano foi
acertado entre a BK Brasil e a
Vinci. “A Companhia terá a
opção de exercer referido direito de preferência mediante pagamento em dinheiro,
ou mediante entrega de ações
de emissão da Companhia
por meio de uma operação societária, como a incorporação de ações da DP Brasil originalmente prevista no Acordo de Associação”, destacou a
BK, em comunicado. (Especial para O Hoje)

