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FoxMappin mostra
Caiado com 38,9%
de avaliação
positiva na Capital
Pesquisa do Instituto FoxMappin,
do Grupo O Hoje, foi a campo entre os dias 19 e 22 de outubro e
coletou 501 entrevistas para avaliar a gestão de Ronaldo Caiado
(DEM) e Rogério Cruz em Goiânia.
Levantamento mostra que o go-

vernador é bem avaliado na Capital, reduto histórico de oposição
aos governos estaduais. Foram
29,7% de satisfeitos e 9,2% de totalmente satisfeitos no caso do governador, já o prefeito tem 35,7%
de avaliação positiva. Política 5

Alunos relatam tensão e
ansiedade com a chegada do Enem

OHOJE.COM

Bolsa Estudo
beneficiará
alunos do
Ensino Médio
Auxílio será destinado aos 218
mil alunos da última fase de
aprendizagem e tem como objetivo combater a evasão escolar,
incentivar o estudo e a permanência em sala de aula. Política 2

Manoel l. Bezerra rocha

Paradoxos humanos
contemporâneos e
refleções
Opinião 3

Alta na energia
pode gerar
desemprego
As constantes altas no preço da
energia elétrica pode impactar
na geração de emprego. Isto porque, o alto custo desestimula o investimento e novas contratações.
Negócios 17

Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
será aplicado em dois fins de semana: nos dias 21 e 28
de novembro com opção de prova virtual. Cidades 9

Jota Eurípedes

Aparecidenses
buscam trabalho
na Capital
Dados divulgados pelo IBGE revelam que Aparecida de Goiânia
teve déficit de 534 vagas.
Cidades 11

Avanço inédito de importações agrava Chuva expõe
problemas em
dependência da indústria química
A indústria brasileira de produtos químicos, incluindo setores estratégicos
para a saúde e para produção de alimentos, tende a encerrar o ano com importações e déficit comercial em níveis recordes. O cenário atual reflete, de
um lado, dificuldades e gargalos de curto prazo, acentuados pela desorganização das cadeias globais de produção durante a pandemia. Economia 4

Tigre muda
o foco da Série B
para a Copa Verde
Uma semana depois do confronto de ida, fora de casa, o
Vila Nova encara novamente o
Aquidauanense,
do
Mato
Grosso do Sul. Em vantagem
após vencer o primeiro jogo
por 1 a 0, o Colorado pode até
empatar que se classifica para
a semifinal da competição.
Esportes 8

Dólar: (paralelo) R$ 5,59 | Dólar: (comercial) R$ 5,590 |
Euro: (Comercial) R$ 6,489 | Boi gordo: (Média) R$ 256,65
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 321,23 | Bovespa: +0,06%

asfalto na BR-153

No trecho centro-norte, entre
São Luiz do Norte e Uruaçu, a situação é mais crítica.
Cidades 10

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Apesar da pandemia,

Goiânia projeta incremento
de receita em 2022.
Política 2

Jurídica: STJ considera viável

paternidade afetiva e biológica
concomitantemente.
Cidades 10

esplanada: Podemos, que deve

abrigar Moro, enfrenta queda
de ﬁliados nos últimos meses

Política 6

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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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 |

Apesar da pandemia, Goiânia
projeta incremento de receita
Discussões ocorrem em meio ao COP26 na Escócia

Senado analisa
projeto que
adapta legislação

ao Acordo de Paris
Enquanto ocorre a Conferência das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, o Senado pode aprovar o PL 6.539/2019, projeto de
lei que atualiza a Política Nacional sobre Mudança do
Clima (PNMC) ao contexto do Acordo de Paris. A proposta
está na pauta da sessão plenária desta quarta-feira (3).
O acordo, firmado em 2015 e assinado pelo Brasil,
tem objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito
estufa para limitar o aumento médio de temperatura
global. O texto em análise no Senado visa aperfeiçoar
a Lei 12.187, de 2009, sobretudo nos aspectos relacionados à governança das políticas públicas sobre mudança do clima e ao cumprimento dos compromissos
assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris,
por meio de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês).
O projeto chegou a ser incluído na pauta em outras
ocasiões. O relator, senador Jaques Wagner (Pt-BA), já
fez a leitura de seu relatório, mas a votação foi adiada
a pedido do Poder Executivo.
Outro projeto pronto para votação é O PL 1.953/2021,
que fixa em 15% da parcela do que é destinado ao
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) a
partir da arrecadado pelas loterias federais. Apresentado
pelo senador Carlos Viana (PSD-MG), o projeto conta
com parecer favorável do relator, senador Romário
(PL-RJ). Para o parlamentar, a alteração é necessária
“para que o paradesporto volte a receber imediatamente
os recursos que lhe são de direito”.

Lido ontem na Câmara de Goiânia, o projeto que trata da Lei Orçamentária do município para 2022 projeta um acréscimo de
3,8% em relação a 2021. A estimada de receita
chega a R$ 6,71 bilhões. “Mesmo com o incremento de receita projetado
a proposta foi construído
sob um contexto de pandemia e, por isso, trará
muitos desafios”, prevê o
prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Isso porque
a conjuntura econômica
aponta um cenário desafiador para 2022, caracterizado, principalmente,
pela pressão inflacionária e elevação de taxa
básica de juros, que eleva o custo médio do crédito e enfraquece o ritmo
da atividade econômica.

Agora não

Apesar de já ter atingido o percentual de
mais de 70% de goianos vacinados contra a
Covid-19, com a primeira dose, a Secretaria
Estadual de Saúde não cogita abolir o uso de
máscaras em ambientes aberto. Até agora, o
imunizante chegou ao braço de mais de 5
milhões de goianos.

Orçamento

Depois de adiamentos, a Comissão de Finanças da Alego, presidida por thiago Albernaz (SD), conforma para hoje audiência pública sobre a lei orçamentária do Estado, de
2022, com a presença da Secretária da Economia, Cristiane Schmidt.

Base aliada

Da tribuna, Amauri Ribeiro (Patriota) defendeu apenas deputado da base do governo
façam a indicação de emendas extras, estabelecidas no orçamento do Estado deste ano.
A oposição chiou.

xadrez@ohoje.com.br

Tá avisado

Caminhoneiros, em Goiás, não poderão
bloquear rodovias, como tem ameaçado a
categoria, insatisfeita com o aumento do
diesel. A decisão é do Supremo tribunal
Federal, que abrange outros 19 estados.

Presencial

Ao que tudo indica, a realização de sessões
hibridas, na Alego, será suspensa, como
cogita o presidente da CCJ, Humberto Aidar
(MDB). Mas a decisão caberá à mesa diretora,
que deve anunciar sessões presenciais nos
próximos dias. Mas com uso de máscaras.

Medidas

Em reunião ontem pela manhã, a Câmara de Goiânia discutiu a implementação
de medidas previstas de aumento da verba
de gabinete, mas a Casa informa que não
haverá aumento de despesas, já que o
valor do duodécimo é fixo.

Em Anápolis

O deputado Henrique Arantes (MDB)
convidou parlamentares para mais um
encontro regional do partido, que acontece
em Anápolis, no sábado, coordenado por
Daniel Vilela, e disse que o foco será a
eleição de 2022. Ronaldo Caiado deve
marcar presença.

Comandante

E quem vai tomar posse no comando
do PSD de Aparecida de Goiânia é a vereadora Camila Rosa, dia 8, avalizada
pelo presidente da legenda, Vilmar Rocha.
Rosa é aliada do prefeito Gustavo Mendanha (sem partido).

CURTAS
t

2 Mesmo com o congelamento da pauta

do ICMS sobre os combustíveis, anunciado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), motoristas de aplicativos de Goiânia anunciam novo protesto
em data a ser marcada. A categoria quer
o apoio da Câmara de Vereadores.

Bolsa Estudo beneﬁciará alunos
do Ensino Médio com R$ 100

Lucas Diener

Auxílio será destinado aos 218 mil
alunos da última fase de aprendizagem
e tem como objetivo combater a
evasão escolar, incentivar o estudo
e a permanência em sala de aula
O governo de Goiás encaminhou um projeto de Lei que
prevê a criação do Programa
Bolsa Estudo para alunos do
Ensino Médio da rede estadual. O auxílio será vinculado
à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e consiste na
transferência mensal de R$
100. O objetivo do governador
é incentivar a aprendizagem
e a permanência dos alunos
em sala de aula.
Serão beneficiários do programa todos os estudantes da
última fase de aprendizagem
do Estado de Goiás, nos anos
de 2021, 2022 e 2023. A bolsa
será paga exclusivamente nos
meses de fevereiro a junho,
e de agosto a dezembro.
A expectativa é que o Bolsa
Estudo contemple cerca de
218 mil estudantes ainda no
ano de 2021, que terá o Gabinete de Políticas Sociais como
parceiro no monitoramento e
na articulação institucional.
O Governo de Goiás prevê
que o impacto orçamentário
e financeiro estimado da proposta será de R$ 21,8 milhões
para o exercício de 2021. Já
para os anos de 2022 e 2023,

o impacto será de R$ 233,2
milhões e R$ 248,6 milhões,
respectivamente.
De acordo com Caiado,
“governar é isso: é fazer com
que o dinheiro chegue para
a população, para os que mais
precisam. Nós temos que cuidar das pessoas”.
“Nós sabemos que a evasão escolar tem sido enorme
no fim do Ensino Fundamental”, afirmou o governador
Ronaldo Caiado. “Por isso,
todo jovem do Ensino Médio
vai receber R$ 100 por mês
para mantê-lo dentro da atividade escolar, é um incentivo
por parte do governo”, destacou. “Ele terá que estar presente às aulas e dentro das
regras estabelecidas, para ter
o benefício”, informou.

Recorde de
investimentos

O Governo de Goiás atingiu
a marca de R$ 2,3 bilhões de
investimentos no setor educacional. Os valores foram
aplicados em todos os 246 municípios goianos. Entre 2019
e 2021, o Estado reformou
mais de mil unidades escola-

Mais de 218 mil
alunos da rede
estadual devem ser
beneﬁciados com o
novo programa de
distribuição de
renda

res, construiu quadras, destinou verbas para compra de
equipamentos, distribuiu uniformes, tênis, kits escolares e
ampliou recursos para implantação de laboratórios de
tecnologia e robótica. Segundo
o governador Ronaldo Caiado,
a ampliação de verbas para o
setor “é resultado de uma gestão eficiente e que tem responsabilidade para com o dinheiro público”.
A distribuição de compu-

tadores, modelo Chromebook,
para todos os alunos do último
ano do Ensino Médio é um
exemplo dos investimentos
realizados no setor. Foram adquiridos 60 mil aparelhos, ao
custo de R$ 144 milhões. A
meta do Estado é dar a esses
alunos condições de ampliar
conhecimentos em preparação
para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerado a principal porta de entrada para a universidade.
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Paradoxos humanos
contemporâneos
Manoel L. Bezerra Rocha
Alguns fatos recentes têm levado-me à uma
reflexão acerca das realidades que nos forçam
a enfrentá-las e nos intrigar tanto com os seus
paradoxos quanto sobre como pode ser possível
coexistirem e com elas convivermos.
Minhas inquietações coincidem com a leitura
simultânea que estou fazendo de dois excelentes
livros que abordam bem os nossos dramas políticos, ecológicos, éticos, que estamos vivenciando.
Um, pessimista pelo próprio título, denominado
“O Mundo em Desajuste – quando nossas civilizações se esgotam”, do libanês Amin Maalouf,
traça um panorama distópico dos primeiros
anos do século XXI, no qual o autor aponta que
estamos vivenciando desajustes intelectuais e
que as tais “afirmações identitárias” têm tornado
difíceis a coexistência harmoniosa.
Prossegue o autor afirmando que
há no mundo um desajuste econômico e financeiro com consequências imprevisíveis, como desajuste
climático, sintoma da perturbação
de nosso sistema de valores.
O segundo livro, intitulado “O
Novo Iluminismo”, do canadense Steven Pinker, parte de uma visão positiva da humanidade, ressaltando a
defesa da razão, da ciência e do humanismo. Nele o autor rechaça os
alarmistas e profecias apocalípticas,
demonstrando, com dados, que a
saúde, a vida, a prosperidade, a segurança, a paz,
o conhecimento e a felicidade estão em ascensão
em todo o mundo. Ainda segundo o autor, esse
progresso não é consequência de alguma força
cósmica. É uma herança do Iluminismo, ou seja, a
convicção de que a razão e a ciência podem impulsionar o florescimento humano. Eu não cederia
à tentação de escolher entre um e outro autor.
Acredito que as duas percepções sobre o tempo
em que vivemos possam coexistirem, como um
dado da realidade, de nossa racionalidade, independentemente da maneira como vemos o mundo
e qual a nossa impressão, se positiva ou negativa.
No momento em que incursiono em elucubrações deste texto, raiam os primeiros minutos
do dia em que se inicia a COP 26, a Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
de 2021, este ano sediada em Glasgow, na Escócia.
tá, mas o que a COP 26 tem a ver com os paradoxos entre otimismo e o pessimismo indicados
acerca dos autores? Bem, todo ponto de vista é
a vista de um ponto.
A COP 26 ocorre poucos meses após a divulga-

ção do relatório sobre o clima, publicado pelo
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) das Nações
Unidas, indicando prognósticos catastróficos sobre
o aquecimento global, segundo ele, irreversíveis.
O paradoxo é que no mesmo período da divulgação
do IPCC o mundo inteiro assiste impressionado a
disputa empreendida entre os dois maiores bilionários da terra, Elon Musk e Jeff Bejos, inaugurando a corrida espacial pela iniciativa privada,
onde turistas igualmente bilionários gastam fortunas para permanecerem alguns minutos no espaço a fim de experimentarem as sensações da
gravidade zero. O desejo do ser humano em explorar novos horizontes, por si só, nada tem de
errado. No passado, as grandes navegações legaram à humanidade mais conhecimento científico
e expansão sobre a terra. O problema é o dispêndio
de vultosas riquezas para a exploração de um espaço irrisório e observação de planetas vizinhos visivelmente já devastados, como o desértico Marte, enquanto a nossa terra,
tão rica, bela e necessária à nossa
sobrevivência como espécie humana
e da diversidade de nossa fauna e
flora, agoniza, vítima de nós mesmos,
em nossa irracionalidade ecológica.
Alguns analistas afirmam que
metade do que já foi gasto nesses
pequenos passeios a poucos quilômetros da estratosfera terrestre
seria suficiente para financiar medidas urgentes em defesa do planeta terra e de
seu ecossistema, como a limpeza do convenientemente esquecido ou pouco falado “Sétimo Continente”, como é conhecido o entulho de resíduos
plásticos que flutua no Pacífico Norte, numa
área de 1,6 milhões de Km². Ou seja, três vezes o
tamanho da França, o maior depósito de lixo
oceânico, fora o que se encontra submerso.
São esses paradoxos atuais da humanidade que
nos causam um terrível desalento sobre a nossa
responsabilidade com a nossa morada. Nada contra
o progresso, o avanço científico, tecnológico, o desbravamento sobre o espaço ou outros mundos. Porém, fico com as reflexões do bilionário Bill
Gates, este que tem sim
uma preocupação ecológica. Segundo ele, antes
de se gastar bilhões de
dólares em uma corrida
espacial, “ainda temos
Manoel L. Bezerra Rocha
muito o que fazer pelo
é advogado criminalista
nosso planeta terra”.

Esses
paradoxos
causam um
desalento na
nossa
sociedade

OPiniãO

As pessoas são a essência do modelo de negócio
cooperativista e é delas, mais precisamente da
qualificação e capacitação profissional de cooperados, colaboradores e dirigentes, que o
SESCOOP/GO, Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo no Estado de Goiás, se ocupa,
atuando para desenvolver continuamente o capital
intelectual das cooperativas. Esforço fundamental
para que as empresas que adotam esse modelo
de negócio possam se inserir de forma cada vez
mais competitiva nos mercados em que atuam,
tenham maior lucratividade e estejam sempre
atualizadas em relação às inovações que surgem
em velocidade cada vez mais rápida e profunda.
Essas tarefas, como a maioria há de concordar,
são complexas, desafios que demandam muita
energia, criatividade e planejamento para que sejam
oferecidos aos recursos humanos das cooperativas
os melhores conteúdos, repassados por meio de
cursos, palestras, lives e outros formatos eficientes
de transmissão de conhecimento. Mas não são
essas, unicamente, as atribuições do SESCOOP, a
instituição também está comprometida com a promoção de atividades de responsabilidade social.
Apoiamos projetos de cooperativas em benefício de suas comunidades e também atuamos
diretamente com atividades destinadas à população, por meio do Dia de Cooperar – o Dia C
Goiás, que só este ano, com o tema “A Fome não
Espera a Pandemia Passar”, distribuiu, em campanha promovida pelo Sistema OCB/GO, mais
de 450 toneladas de alimentos às famílias carentes em várias regiões do Estado de Goiás.
Braço educacional do Sistema OCB/GO, no
dia 28 de outubro comemoramos 22 anos de
instituição e mais de 800 mil atendimentos, um
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número tão expressivo que, por si só, mostra a
importância do papel que desempenhamos na
profissionalização da gestão das cooperativas,
de todos os ramos, e também na gestão profissional de seus colaboradores.
Durante os momentos mais graves da pandemia de Covid-19, a transmissão presencial de
conteúdos precisou ser paralisada, mas isso não
foi motivo para interromper nossas atividades,
o SESCOOP/GO tem em seu DNA a competência
da adaptabilidade e continuamos oferecendo
cursos diversos no formato on-line. Com grande
parte da população imunizada contra a doença,
daqui em diante vamos realizar eventos presenciais, outros on-line e outros híbridos em
um mesmo programa de educação continuada.
Seguiremos comprometidos com a nossa missão de atender aos nossos diferentes públicos e
às diferentes necessidades e carências que esses
públicos têm, alguns com excelente acesso à internet, por exemplo, e outros com dificuldades
no que se refere à inclusão digital.
Com a recente criação de seis núcleos regionais
cooperativos do Sistema OCB/GO, o SESCOOP/GO
vai expandir ainda mais a oferta de capacitação
profissional em todas as regiões do Estado, beneficiando cooperativas de diferentes portes, desde as
maiores e mais consolidadas, até as pequenas ou
recém-criadas. Vamos conhecer melhor essas cooperativas e levar os cursos e conteúdos de que
precisam a cada uma das
regiões, dando acessibilidade e nos aproximando cada vez mais, tornando-as mais competitivas e sustentáveis. Esse
Jubrair Gomes é Superiné o nosso ofício.
tendente do SESCOOP/GO
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CARTA DO LEITOR

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o certificado médico de vocês não é um papel que te
torna mais poderoso(a), assim como nós não podemos praticar um abuso de autoridade, vocês
não podem ser tão mal educados e nem se acharem
tanto. Somos humanos, e sua profissão, assim
como muitas outras, exige que você se esforce até
o último minuto para salvar vidas, sejam elas
físicas ou psicológicas e não o contrário, portanto
senhores e senhoras, tenham ciência de que tudo
tem limites, e por gentileza, mas amor ao próximo,
principalmente nesse momento em que precisamos
tanto de vocês. Fica minha revolta passiva para
alguns que se identificam, sei que são a menoria
mas algo precisa mudar. E URGENtE.
Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os especialistas, não há dúvida de que a educação é primordial. Mas, diante das iniquidades socioeconômicas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para
crescer e promover desenvolvimento sem discriminações, estabelecendo uma simbiose perfeita
entre economia e educação. A pandemia do novo
coronavírus realçou os traços das desigualdades
do país. A discrepância é tangível no ambiente
escolar, e mais profunda no quesito raça/cor. O
racismo estrutural, a discriminação por classe
social e o baixo investimento nas escolas e na
formação de professores somam para o aprofundamento das disparidades. Mudar esse cenário é
desafio que se impõe aos governantes para que o
Brasil supere as mazelas socioeconômicas.
Carlos Brandão
Ipameri

CONTA PONTO

{

Educação, caminho
para o crescimento
Jubrair Gomes
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Nós sabemos
que a evasão
escolar tem
sido enorme no
ﬁm do Ensino
Fundamental
O governador Ronaldo Caiado enviou, nesta quarta-feira (03/11),
para a Assembleia Legislativa o
projeto de lei que institui o Programa Bolsa Estudo.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Vai ser bom navegar no lago”, comentou o
internauta sobre a possibilidade de chuvas
intensas e fortes rajadas de vento para a região norte do estado de Goiás. Segundo o
Inmet, as chuvas em municípios como Porangatu, nova crixás, Minaçu e região
podem alcançar entre 50 e 100 mm/dia.
Tiao Montalvão

M

@ohoje
“Típico dos idiotas seguidores da seita do palhaço Bozo”, comentou a internauta sobre o
ataque que o Ifood sofreu neste feriado.
jo_maartins

N

@jornalohoje
Segundo a organização Mundial da Saúde,
o imunizante fabricado pela Bharat Biotech
tem eficácia de 78% contra a covid-19.
ainda de acordo com a oMS, a vacina é recomendada para maiores de 18 anos e
pode ser importante no combate à pandemia em países pobres por ser mais fácil de
armazenar do que as de outras marcas.

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

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

Avanço inédito de importações agrava
dependência da indústria química

Programa tem condições especiais para aquisição da casa

Agentes de
segurança já
podem solicitar
crédito
habitacional
A Caixa Econômica Federal começou a operar o Programa Habite Seguro, lançado em setembro pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Profissionais
de segurança pública podem agora solicitar um crédito
com subsídios e condições especiais para financiamento
da casa própria de até R$ 300 mil, na aquisição de imóveis novos ou usados, unidades de empreendimentos
financiados na Caixa ou construção de imóvel individual,
inclusive pelo Programa Casa Verde e Amarela.
De acordo com o governo, os subsídios do programa
são para agentes de segurança com renda bruta mensal
de até R$ 7 mil e que ainda não possuam imóvel
próprio. Será possível financiar até 100% do valor do
imóvel, contando com subsídios de até R$ 13 mil, provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, de
acordo com a faixa de renda do profissional.
O Habite Seguro beneficia policiais militares, civis,
penais, federais e rodoviários federais; bombeiros militares; peritos e papiloscopistas; ativos, inativos da reserva remunerada, reformados e aposentados, bem
como os guardas municipais.

Adesão

Para solicitar o crédito, os profissionais devem comprovar o vínculo empregatício com um órgão de segurança pública. Essa comprovação é realizada por meio
de formulário emitido pelo órgão empregador, cujo
modelo está disponível no site do Programa Habite Seguro, na opção Como Aderir.
Na semana passada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, no Diário Oficial da União, as
regras para o cadastro de profissionais interessados
no Habite Seguro. A portaria define normas complementares para o enquadramento de beneficiários do
novo programa, como os tipos de imóveis que podem
ser adquiridos, a tarifa de contratação do financiamento
e documentos necessários.
A contratação está sujeita à aprovação de crédito
pela Caixa. As informações também estão disponíveis
na página do banco.
Aqueles que recebem acima de R$ 7 mil mensais ou
que queiram financiar um valor superior a R$ 300 mil
também serão atendidos pela Caixa, com taxas de juros
e benefícios diferenciados. Os profissionais da segurança
pública também contarão com os diferenciais disponíveis
aos clientes na aquisição de Imóveis da Caixa. São
casas e apartamentos de propriedade do banco, disponíveis para compra com descontos e atendimento especializado pelo endereço caixa.gov.br/ximoveis.
De acordo com o governo, o Habite Seguro cumpre
a Lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP) e prevê o apoio e a promoção
de sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social.

Auxílio Emergencial

trabalhadores informais e inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em fevereiro podem sacar, a partir
de hoje (3), a sétima parcela do auxílio emergencial
2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança
digitais da Caixa Econômica Federal em 21 de outubro.
Os recursos também podem ser transferidos para
uma conta corrente, sem custos para o usuário. Até
agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por
meio do aplicativo Caixa tem, que permite o pagamento
de contas domésticas (água, luz, telefone e gás), de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o
código QR (versão avançada do código de barras) em
maquininhas de estabelecimentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da
Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.
Além disso, o beneficiário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br. (ABr)

Mantido o ritmo observado até setembro,
a indústria brasileira de produtos químicos,
incluindo setores estratégicos para a saúde
e para produção de alimentos, tende a encerrar o ano com importações e déficit comercial em níveis recordes. O cenário atual
reflete, de um lado, dificuldades e gargalos
de curto prazo, acentuados pela desorganização das cadeias globais de produção durante a pandemia, com os problemas arrastando junto a logística internacional, diante
da escassez de navios. Os custos em todo o
setor entraram em alta, acentuada no caso
brasileiro pela desvalorização mais vigorosa
do real em relação ao dólar.
Numa visão de mais longo prazo, o agravamento da dependência a importações
nesta área, apenas desnudada de forma
mais evidente pela pandemia, diante das
dificuldades que o País enfrentou para importar insumos básicos para a produção de
vacinas, apenas num exemplo, resulta de
questões mais estruturais. Décadas de políticas macroeconômicas hostis a toda a indústria, que se viu obrigada a sacrificar investimentos e outras despesas para reduzir
custos e tentar preservar sua competitividade, levaram o setor a encolher, desmantelando cadeias produtivas inteiras e abrindo
espaço para a entrada de insumos e bens finais importados, transferindo renda e empregos para fora do País.
“O momento é crítico para o setor”, afirma
o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Ciro
Marino, em relatório recente da instituição.
O Brasil, considera ele, terá que “trabalhar
com vigor para promover sua reindustrialização”. E isso significa a necessidade de
adoção de políticas de apoio à indústria,

como tem ocorrido nos principais países.
“Nesse exato momento em que as principais
economias estão reavaliando suas estruturas
industriais e investindo bilhões de dólares
para atrair investimentos que possam diminuir o risco de concentração de dependências externas em setores estratégicos,
como a química, temos que ser pragmáticos
e objetivos”, defende Marino.

Um País sem projeto

O presidente da Abiquim relaciona, entre
outras iniciativas estruturais e de maior fôlego, as discussões nos Estados Unidos em
torno do chamado Plano Biden, que propõe
incentivos para reestruturar e reforçar a
capacidade industrial doméstica e a inovação
tecnológica, com recursos na faixa de US$
1,5 trilhão para a reconstrução da indústria
e para promover a transição rumo a uma
economia mais verde. E menciona ainda o
novo Plano Quinquenal da China, o “New
Deal” arquitetado pela Coreia do Sul, ambos
igualmente contemplando recursos para
investimentos e estímulos fiscais. todos
“são exemplos concretos daquilo que imediatamente temos que fazer pelo Brasil
para voltarmos a ter condições de competir
internacionalmente”, sustenta ainda. Em
conversa com a coluna, Marino relembra
ainda que a cadeia de produtos intermediários farmacêuticos cegou a operar no
País com mais de 180 fábricas, atualmente
resumidas a uma dezena e meia ainda em
operação. “Até 2018, a Rhodia Solvay produzia o ácido acetilsalicílico no Brasil e
hoje importa o produto”, resume. Literalmente, o País passou a comprar lá fora até
aspirina, o que mostra o tamanho da dependência que vai se alargando por aqui.

BALANÇO
t

2 O relatório mensal da
Abiquim, que acompanha os
números da balança comercial do setor, registra que o
País “ultrapassou, de maneira
inédita e simultânea, duas
marcas particularmente alarmantes”, referindo-se às importações realizadas em setembro e ao déficit comercial
de US$ 40,3 bilhões acumulado nos 12 meses encerrados
naquele mesmo mês. A se
manter naqueles níveis, o
rombo entre exportações e
importações neste ano tende
a superar o recorde anterior,
registrado em 2013, com saldo negativo próximo de US$
32,0 bilhões.
2 As importações e produtos e insumos químicos atingiram valores históricos em
setembro, aproximando-se
de US$ 6,244 bilhões, frente
a US$ 4,869 bilhões em igual
mês do ano passado, num incremento de 20,3%. O déficit
na balança comercial do setor, no mesmo mês, chegou
a US$ 4,978 bilhões, crescendo 32,4% em relação a se-

tembro de 2020, quando havia sido de US$ 3,759 bilhões.
2 Nos nove primeiros meses
deste ano, a indústria química
importou US$ 42,402 bilhões,
mais do que em todo o ano
passado (US$ 41,374 bilhões)
e 39,8% acima dos níveis acumulados entre janeiro e setembro de 2020 (US$ 30,335
bilhões). Nessa mesma toada,
não se descarta a possibilidade de as compras externas
se aproximarem bastante dos
US$ 50,0 bilhões, com o saldo
negativo atingindo alguma
coisa acima de US$ 40,0 bilhões. Seriam dois resultados
inéditos na trajetória do setor,
que chegou a responder por
3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2004 e teve sua
participação reduzida para
2,3% em 2019, segundo números da Abiquim.
2 Se as importações crescem de forma acelerada, as
exportações igualmente avançam, mas numa velocidade
relativamente mais moderada, praticamente repondo o
espaço perdido em 2020. No

ano passado, comparadas a
2019, as vendas externas de
produtos químicos haviam
sofrido baixa de 13,61%, somando US$ 10,958 bilhões
frente a US$ 12,685 bilhões
um ano antes.
2 Entre janeiro e setembro
deste ano, a indústria química exportou US$ 10,200
bilhões, avançando 23,6%
em relação ao mesmo período do ano passado (US$ 8,253
bilhões) e já se aproximando
do número alcançado nos
12 meses de 2020. O problema é que as exportações, já
há alguns anos, têm correspondido a um quarto do valor dispendido em dólares
pelo setor para importar insumos e outros produtos químicos. Como consequência,
o déficit comercial do setor
aumentou 45,8% na comparação entre os nove meses
iniciais deste ano e o mesmo
intervalo de 2020, saltando
de US$ 22,082 bilhões para
US$ 32,202 bilhões, igualando-se ao pior resultado do
setor, alcançado em 2013.

Petrobras diz que não antecipa
decisões de reajuste de combustíveis
A Petrobras informou que
não antecipa decisões de reajuste de combustíveis e destacou que não há qualquer
decisão tomada por seu Grupo
Executivo de Mercado e Preços
(GEMP) que ainda não tenha
sido anunciada ao mercado.
Mais cedo, em visita à cidade de Anguillara Veneta,
na Itália, o presidente Jair
Bolsonaro disse à imprensa
que soube “extraoficialmente”
que um novo aumento dos
combustíveis está sendo planejado pela Petrobras para
daqui a 20 dias.
"A Petrobras, em relação

às notícias veiculadas na mídia
a respeito de expectativa de
novos reajustes nos preços de
combustíveis, esclarece que
ajustes de preços de produtos
são realizados no curso normal de seus negócios e seguem
as suas políticas comerciais
vigentes", diz o comunicado.
A estatal acrescentou que
reitera seu compromisso
com a prática de preços
competitivos e em equilíbrio
com o mercado," ao mesmo
tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de
câmbio causadas por even-

tos conjunturais".
A companhia ainda destacou que monitora continuamente os mercados, o que
compreende, dentre outros
procedimentos, a análise diária do comportamento de seus
preços em relação às cotações
internacionais.
Para conferir transparência à sua gestão comercial, a
empresa informou que anuncia os ajustes de preços a
seus clientes por meio do Canal Cliente e, aos demais públicos de interesse, por meio
do site www.agenciapetrobras.com.br. (ABr)
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Caiado é aprovado por
38,9% dos goianienses
Se analisados os
totalmente
satisfeitos e
satisfeitos, o
governador leva
vantagem, inclusive,
sobre o prefeito da
capital, Rogério
Cruz. Pesquisa foi
realizada pelo
instituto FoxMappin
entre os dias 19 e 22
de outubro

Gestão do Governador Ronaldo Caiado (%)

Três pilares

Felipe Cardoso
Historicamente, Goiânia se
projeta como uma cidade de
oposição aos governos estaduais. Ao longo dos últimos
anos, desde a redemocratização, governadores nunca tiveram ampla aceitação do eleitorado goianiense e, muitas
vezes, enfrentavam dificuldades, inclusive, com a região
metropolitana. Contudo, esse
cenário mudou.
Analisando os totalmente
satisfeitos e satisfeitos, o governador leva vantagem, inclusive, sobre o prefeito da
capital, Rogério Cruz (Republicanos). Isso porque a junção de ambos os indicadores
demonstram 38,9% de aprovação do democrata ante
35,7% do republicano. Foram
29,7% de satisfeitos e 9,2% de
totalmente satisfeitos no caso
do governador, enquanto,
para o prefeito, os indicadores
apontam para 29,7% e 6%,
respectivamente.
No caso de Cruz, a maior a
maior fatia ficou com os que
responderam estar parcialmente satisfeitos (37,5%). Outros 25% responderam insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos ao serem questionados
sobre a gestão do prefeito. 1,8%
não souberam responder.
A pesquisa foi além e mostrou, ainda, que aproximadamente 220 mil goianienses não
conhecem o prefeito da capital.
O nome de Rogério Cruz é desconhecido por uma fatia equivalente a 14,4% do eleitorado.
Os demais, 85,6%, responderam de maneira afirmativa à
pergunta se conhecem ou não
o prefeito.
A ampla aceitação do governador certamente está relacionada aos investimentos
aplicados na capital ao longo
de seus quase três anos à frente
do Estado. No último dia 24,
quando a cidade celebrou seus
88 anos, o democrata ressaltou
o investimento de mais de meio

bilhão nesse período. Setores
relacionados à saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda foram os principais beneficiados.

Fonte: FoxMappin

Gestão do Prefeito Rogério Cruz (%)

Fonte: FoxMappin

Sabe quem é o Prefeito de Goiânia? (%)

Na saúde, o Executivo enfatiza que a regionalização levada à pontos específicos do
estado tem contribuído diretamente com a descentralização da carga de atendimentos
em hospitais da capital. Além
disso, foram repassados até o
momento mais de R$ 160 milhões para a prefeitura. também foram realizadas obras
de ampliação e modernização
de diversas unidades de atendimento na capital.
No que diz respeito à educação, o governador chama
atenção para um aporte superior aos R$ 148 milhões em
Goiânia. Os valores foram aplicados na aquisição de uniformes, kits estudantis, merenda
e transporte escolar, além, é
claro, de melhorias na infraestrutura dos colégios.
Quanto à segurança pública, cabe destacar a criação
da Delegacia Especial de Combate à Corrupção (Deccor),
do Grupo Especializado no
Atendimento às Vítimas de
Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (Geacri) e do
Grupo Estadual de Repressão
a Estupros (Gere). O Comando
de Policiamento da Capital
(CPC) também ganhou nova
sede, no Park Lozandes.
A unidade recebeu duas camionetes 4×4 para policiamento ostensivo, 1.205 coletes balísticos, 30 carabinas, seis fuzis,
2,5 mil munições, 316 mil cartuchos, 1.421 unidades de materiais como capacetes, bastões
e espargidores, além de 345
unidades de materiais como
mochilas e luvas. Investimento
federal foi de R$ 5 milhões,
com contrapartida do Estado.
(Especial para O Hoje)

Metodologia

A pesquisa divulgada pela FoxMappin contou com uma amostragem de 501 entrevistados distribuídos proporcionalmente entre
as sete regiões do município —
central, sul, sudoeste, norte, noroeste, leste e oeste. A pesquisa
foi estratificada em 163 bairros
de Goiânia que juntos representam mais de 25% dos bairros que
compõem as regiões.

Não sabe

Sabe

Fonte: FoxMappin

Todos os participantes possuem
idade superior a 16 anos, sendo
56% do sexo feminino e 44% masculino. Do total, 70% possuem
faixa etária entre 25 e 59 anos.
41,1% contam com ensino médio
completo e 39,8% com superior
completo ou incompleto.

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Leandro Mazzini |

reportagem@colunaesplanada.com.br

Puxador de ﬁliação

O projeto foi relatado pelo senador Romário (PL-RJ)

Loterias terão
percentual
para desportos
paralímpicos
Em votação simbólica, o Plenário do Senado aprovou,
nesta quarta-feira (3), o projeto que volta a destinar
0,04% da arrecadação das loterias de prognósticos numéricos, como a Mega-Sena, ao Comitê Brasileiro de
Clubes Paralímpicos (CBPC). O texto do PL 1953/2021,
do senador Carlos Viana (PSD-MG), segue para análise
da Câmara dos Deputados.
Segundo as regras vigentes, o CBPC tem a atribuição
de promover políticas públicas para o segmento paralímpico, passando a receber diretamente da Caixa Econômica Federal 15% da verba destinada ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). No entanto, esse dispositivo só
passaria a ser observado com o início da arrecadação
da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), que ainda
não foi implementada.
"Não se sabe, contudo, se um dia a Lotex funcionará.
Depois de duas tentativas fracassadas de leilão de concessão desta, houve êxito em outubro de 2019. Entretanto,
segundo Ministério da Economia, o consórcio vencedor
do leilão não cumpriu condições prévias dentro da data
limite para a assinatura do contrato", diz Carlos Viana
na justificação do projeto.
Em seu relatório, o senador Romário (PL-RJ) lembrou
que, antes da entrada em vigor da Lei 14.073/2020, o
CBC tinha a obrigação de aplicar, no mínimo, 15% de
seus recursos em atividades desportivas. (ABr)

Futuro partido do presidenciável Sérgio
Moro, o Podemos enfrenta queda de filiados
nos últimos meses. A entrada do ex-juiz da
Lava Jato está confirmada para o próximo
dia 10, em evento em Brasília. Em dezembro
de 2020, conforme consulta da Coluna nos
dados disponibilizados pelo tSE, o partido
contava com 415 mil filiados. O número caiu
para 412 mil, em abril deste ano, e chegou a
407 mil em setembro. O partido pretende
usar Moro de garoto-propaganda para atrair
novos filiados com a mensagem: “Preencha
a pré-filiação e faça parte do processo de
mudança do Brasil. Juntos Podemos mudar
o jeito de fazer política no país!”

Chapa opcional

Os convescotes entre gabinetes em Brasília apontam para uma possível chapa com
Moro (PODE) e Rodrigo Pacheco (PSD). Um
deles seria vice.

Reforço?

O União Brasil (fusão do DEM com PSL),
que criou o maior partido do País, ainda
procura um pré- candidato pra chamar de
seu. Pode, aliás, se unir a Moro ou Pacheco.

Boataria

Começou cedo o boato de que Lula da
Silva está cansado e pode desistir da candidatura ao Planalto. Lula só quer articular em
silêncio, e anunciará a chapa no dia certo.

MDB de sempre

Caciques emedebistas, principalmente do Nordeste, não descartam
ter a senadora como cabeça de chapa,
mas traçam outros cenários para 2022,
como apoiar uma terceira via como
Sérgio Moro ou Rodrigo Pacheco. Ou
até ressuscitar aliança com o Pt.

Advogado, por ora

Com escritório advocatício em São
Paulo e Brasília, o ex-deputado e exministro José Eduardo Cardozo bate
ponto mais vezes na capital federal.
Ainda não decidiu projeto eleitoral.
Mas alfineta o Governo. Para ele, a
CPI da Pandemia foi trabalho importante de investigação. Como constitucionalista, cobra punição e espera iniciativa do PGR.

Bala no coldre

Cassado como deputado estadual,
Felipe Francischini está retornando à
Polícia Federal, de onde se licenciou
como delegado quando se elegeu deputado federal anos atrás. Ele pretende
assumir a Delegacia de Crimes Cibernéticos no Paraná, assim espera.

Cadê o doutor?

Haddad, a reserva

E o Haddad é o plano B do Pt? É a reserva
intelectual do partido. Haddad é para Lula
hoje o que Darcy Ribeiro foi para Leonel
Brizola. Não tem perfil de palanque.

Indígenas em Brasília têm reclamado de falta de médicos no ambulatório
de saúde direcionado às etnias dentro
do Hospital Universitário da UnB. O
HUB reforça que possui oito profissionais na equipe, e que a triagem é feita
por enfermeiros e consultas com médicos são presenciais ou por internet.
Mas os pacientes nunca os veem.

MDB sem Tebet

Crime ambiental

Embora tenha tido boa atuação e visibilidade na CPI da Pandemia do Senado, a senadora Simone tebet (MDB-MS) enfrenta,
internamente, resistências no sempre plural
MDB para ser lançada à disputa ao Planalto.
O certo é que não há unanimidade em torno
do nome da senadora.

Um leitor da Coluna que sobrevoava ontem o espaço aéreo entre
Salvador (BA) e Morro de São Paulo
(BA) registrou o momento em que
um navio despejava água de lastro e
óleo no mar. A foto está em nossas
redes sociais.

Conselho de Ética arquiva
processo contra Luis Miranda
Votação de processo contra o deputado
Ricardo Barros (PP-PR) foi adiado
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu
hoje (3), por 13 votos a favor e
um contra, arquivar o processo
contra o deputado Luis Miranda (DEM-DF) por quebra de
decoro parlamentar.
Miranda foi investigado
no conselho a pedido do PtB,
que pediu abertura de processo por considerar que o
deputado agiu de má-fé ao
denunciar "um suposto crime
cometido por agente do Estado", no caso da compra da
vacina Covaxin.
O caso mostrou a tentativa
de superfaturamento na compra do imunizante e foi relevado a partir dos desdobramentos das investigações da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre
a pandemia da covid-19.
Em depoimento à CPI, Miranda disse que o irmão, que
é servidor do Ministério da
Saúde, sofreu pressões para liberar a importação da vacina
Covaxin. Na ocasião, o parlamentar disse ter levado o relato
do irmão até o presidente Jair
Bolsonaro, em março, mas que
nenhuma providência teria
sido tomada desde então.
O PtB pediu a cassação
do mandato de Miranda,
mas os deputados acompa-

nharam o parecer do relator,
Gilberto Abramo (Republicanos-MG), que pediu o arquivamento do processo.
Abramo, que inicialmente
havia se posicionado pela continuidade das investigações,
disse que mudou o posicionamento diante de novas explicações da defesa do deputado
e de um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR)
que apontou não ter encontrado indícios de que Miranda
agiu de má-fé no caso.
“Mostra-se imperiosa a finalização desse expediente.
tendo em vista o teor do parecer da PGR e novo aditamento da defesa, voto pela
ausência de admissibilidade
e arquivando por conseguinte o presente expediente”,
disse Abramo.

Ricardo Barros

Na reunião desta quartafeira também estava pautado
o processo contra o líder do
governo na Câmara, Ricardo
Barros (PP-PR), por quebra
de decoro parlamentar. Mas
um pedido de vista dos deputados Hiran Gonçalves (PPRR) e Ivan Valente (PSol-SP)
adiou a votação do relatório.
O deputado é investigado
no colegiado por suposto en-

O deputado foi processado após revelar suposto caso de corrupção envolvendo o líder do governo
volvimento em negociações
envolvendo a compra superfaturada da vacina Covaxin.
Em depoimento à CPI da Pandemia, o deputado federal
Luis Miranda disse que o
nome de Barros havia sido
citado, em março, durante
encontro dele e do seu irmão,
Luis Ricardo Miranda, com o
presidente Jair Bolsonaro, no
Palácio da Alvorada.
O Psol, autor da representação contra Barros, argumentou que o deputado feriu o
decoro parlamentar por ter
abusado das “prerrogativas
constitucionalmente assegu-

radas aos representantes do
povo, ao fazer uso abusivo de
sua posição de parlamentar
líder do governo para negociar
vantagens alheias aos interesses públicos, para si próprio
e para a Precisa Medicamentos, empresa intermediária da
Covaxin.” A legenda também
defendeu a perda do mandato
do deputado.
O relator do processo, deputado Cezinha Madureira
(PSD-SP), também pediu o arquivamento do processo com
o argumento de que a representação não “traz quaisquer
elementos mínimos compro-

batórios da efetiva ocorrência
de ilegalidades em processo
de compra de vacinas, tampouco apresenta inícios mínimos da participação” de
Barros no caso.
O deputado Ivan Valente
(PSol-SP) defendeu a continuidade das investigações.
De acordo com Valente, essa
etapa do processo no Conselho de Ética é preliminar e
trata apenas da admissibilidade do caso. Com a continuidade, Barros teria como
explicar melhor o seu possível
envolvimento no caso. (Especial para O Hoje)
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Após empate
diante da Ponte
Preta, Gláuber
cogita mudanças
em próximos
confrontos:
“Vamos estudar o
adversário”
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alerTa ligado

Afonso Cardoso

Victor Pimenta
O Goiás perdeu pontos importantes na briga pelo acesso
ao empatar com a Ponte Preta
em 2 a 2, na última terçafeira (2), no estádio Hailé Pinheiro. Apesar da igualdade
com o time alvinegro, as circunstâncias da partida mostram que o empate foi ainda
assim, comemorado pelo elenco esmeraldino.
A equipe esmeraldino que
fez um primeiro tempo abaixo
do esperado, com duas falhas
defensivas acabou indo para
o intervalo sofrendo 2 a 0 no
placar. Com mudanças para o
segundo tempo, o Goiás correu
atrás do resultado adverso e a
melhora resultou no empate
no final do jogo, ficando até
mesmo próximo da vitória.
“Realmente fizemos um primeiro tempo muito ruim e
muito abaixo do que havíamos
preparado a equipe. As mudanças foram devidas ao retorno do Rezende e o Wellinton
tem treinado muito bem. Procuramos fazer algo diferente,
porque sabíamos que a equipe
adversário tinha nos estudado
bastante e tentamos fazer algo
novo. Infelizmente fomos muito abaixo e os jogadores reconheceram isso. Não somente
na parte técnica, mas principalmente não conseguimos
impor o ritmo desejado. O se-

Treinador aproveitou para explicar o porquê da escolha por Wellinton e não Manga no time titular
gundo tempo é o que queremos que o Goiás jogue e os
atletas estão conscientes disso.
tivemos na mudança do Dadá
(Belmonte) também que rendeu bem no lado esquerdo,
tentamos fazer algo que não
conseguimos no primeiro tempo, agora é nos preparar e servir de alerta para fazermos
bons jogos nos cinco que restam”, disse Gláuber Ramos.
A volta do intervalo e as
mudanças feitas por Gláuber
Ramos no segundo tempo,
mostraram o time que tem
condições de brigar pelo acesso e enfrentará mais cinco
jogos pela frente. Após um
primeiro tempo com o rendimento bem abaixo do que

FLAMENGO

zemos os dois gols, não sofremos tanto e tem que ser assim”, ressaltou o treinador.
O time que começou o jogo
teve duas mudanças significativas do empate diante do
Botafogo. O volante Fellipe
Bastos e o atacante Alef Manga começaram a partida no
banco de reservas, mas após
a entrada dos mesmos, o desempenho esmeraldino melhorou. O atacante foi autor
do segundo gol no empate
diante da Ponte Preta.
“Característica de jogo. Fiz
uma opção pelo Wellinton,
por imaginar que a equipe
da Ponte viria fechada, como
realmente veio e ele tem algumas movimentações de

centroavante, de atacante de
lado, diferente do Alef Manga,
mas ele joga bem aberto mesmo e sempre procura um espaço para jogar. Procuramos
fazer o melhor, não tenho
nada contra o atleta e foi mais
questão de função e vamos
estudar um pouco o adversário agora para ver se mantemos a mesma equipe ou fazer mudanças novamente”,
explicou o profissional esmeraldino sobre as mudanças
feitas antes do confronto.
Nos cinco últimos jogos do
Goiás na Série B, a equipe encara: o Operário Ferroviário
(fora), Coritiba (casa), Remo
(fora), Guarani (fora) e Brusque
(casa). (Especial para O Hoje)

ATLÉTICO-GO

Sem perder na última

temporada, Atlético-GO tenta
diminuir diferença histórica
Na temporada de 2020,
que só se encerrou no fim
deste ano, o Atlético Goianiense teve um aproveitamento muito bom contra
as equipes cariocas na primeira divisão. Entre os adversários, o rubro-negro
goiano encarou o Flamengo e conseguiu uma vitória
e um empate contra o time
que era o atual campeão
e que se tornou bicampeão
da Série A. Na história dos
confrontos, são 11 vitórias
do ‘Mengão”, com 2 triunfos do ‘Dragão’, além de
quatro empates.
O bom retrospecto recente ainda não foi colocado em prova nesta temporada. O jogo adiado da 19ª
rodada, só acontecerá amanhã, às 21h30 (horário de
Brasília), no Maracanã, no
Rio de Janeiro. No mesmo
local, em novembro do ano
passado, o duelo ficou empatado em 1 a 1, com gols
de Bruno Henrique, para
os mandantes, e Zé Roberto,
para os visitantes.
“temos que fazer a mesma coisa que já estávamos
fazendo, principalmente em
casa, diante do Atlético-MG
e Grêmio. Contra o Sport
fomos um pouco abaixo das
atuações recentes, mas não
tem nenhum segredo, temos
que marcar forte, pressionar quando eles estiverem
com a bola e quando aparecer a oportunidade, ‘ma-

vinha tendo, o empate diante
da Ponte Preta acabou sendo
visto como vitória, tendo em
vista o placar desfavorável
que o clube paulista construiu
antes mesmo do intervalo.
“Esse é o espírito da equipe
para subir e voltar para a
Série A, com esse empenho
no segundo tempo. Nós vencemos o segundo tempo se
pudéssemos destacar dessa
forma, não teve bola perdida,
lutamos até o final, pressionamos o time da Ponte Preta,
mais de 68% de posse de bola.
Se não for assim (como no segundo tempo), não tem como
e realmente apesar de um primeiro tempo muito ruim, o
segundo tempo acordamos, fi-

tar’ o jogo. O mais importante, nos jogos contra eles
no ano passado, foi a garra
que mostramos. temos uma
alta competitividade e espero que seja assim nesta
sexta”, analisou Dudu, lateral do Atlético-GO.
O duelo em Goiânia
será o último da temporada, onde no início de
2020 o Atlético Goianiense venceu por 3 a 0 o Flamengo. Aquela vitória,
que marcou a estreia de
Vagner Mancini, deu o
tom para as atuações do
time goiano na sequência
do ano, que resultou na
classificação para a SulAmericana.
Para esse duelo diante
do Flamengo, Eduardo
Souza pode preparar algumas mudanças no time
titular do Atlético Goianiense. Sem contar com
Arnaldo e Ronald, que estão suspensos, além de ter
à disposição o volante Willian Maranhão, que foi ausência na última rodada,
o treinador do Dragão mexeu no ataque. O comandante sacou Zé Roberto do
time titular e posicionou
a equipe com um meiocampo formado por três
volantes, além de André
Luis como falso nove, sendo municiado por João
Paulo e Janderson pelas
beiradas. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Após se recuperar de lesão, Dudu

celebra nova oportunidade como titular
O Atlético Goianiense embarcou para o Rio de Janeiro
na noite de ontem, visando o
duelo de amanhã, diante do
Flamengo. A partida, que será
válida pelo jogo atrasado da
19ª rodada, acontece às 21h30
(horário de Brasília), no Maracanã. Para esse confronto,
o treinador Eduardo Souza
vai contar com ao menos três
novidades no time titular, já
que Willian Maranhão retorna após cumprir suspensão,
enquanto Arnaldo e Ronald
estão fora após receberem o
terceiro amarelo.
Sem as duas peças que estavam sendo titulares, no ataque João Paulo larga na frente
para a vaga de Ronald, mas
toró corre por fora. Já no sistema defensivo, Dudu será o
escolhido para a vaga de Arnaldo. O atleta que se recuperou de uma lesão muscular,
que o tirou de três rodadas
do Campeonato Brasileiro, recebe a oportunidade de voltar
ao time titular e tratou de celebrar o feito.
“Já estou me sentindo muito bem, alguns dias que já
treino com bola e fui relacionado na última partida. É muito ruim ficar machucado, esse
período que se fica no departamento médico não é bom,
o jogador quer estar dentro
de campo em todos os momentos, querendo ajudar a
equipe e o clube. Mas agora
eu voltei, estou bem, espero
aguentar os 90 minutos e fazer uma boa partida diante

Bruno Corsino/ACG

Lateral que
participou de 40
jogos na temporada,
volta a ser titular

do Flamengo”, destacou Dudu.
Nesta temporada, Dudu já
participou de 40 partidas com
a camisa do Atlético Goianiense
e concedeu duas assistências.
O lateral que chegou ao clube
goiano em 2020, naquela altura
emprestado pelo Internacional,
assinou em definitivo com os
goianos para se firmar como
o camisa 2 ao longo da tempo-

rada. O atleta aproveitou para
fazer uma projeção sobre o
duelo diante do Flamengo.
“Acredito que o jogo vai
mostrar o que teremos que
fazer. No começo eles vão
marcar em cima, tentar um
abafa nos primeiros 15 ou 20
minutos e se a gente suportar
bem o jogo vai acabar fluindo
naturalmente. Creio que se
eles não conseguirem marcar
no começo do jogo, a torcida
pode pesar um pouco para o
lado deles. Vamos com calma,
temos 90 minutos para empatar ou ganhar o jogo e espero que possamos não levar
gols e quando tiver a chance
no ataque, vamos ‘matar’”,
completou Dudu. (Felipe André, especial para O Hoje)
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chave virada novamente

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Tigre muda o foco
para a Copa Verde,
onde recebe o
Aquidauanense,
pelo jogo de
volta das quartas
de finais
Breno Modesto
Uma semana após o confronto de ida, no Mato Grosso
do Sul, Vila Nova e Aquidauanense voltam a se enfrentar
pela Copa Verde. Desta vez,
com mando do Colorado. Às
19h30, o time comandado
pelo técnico interino Higo
Magalhães recebe o time sulmato-grossense, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga.
Em vantagem após ter vencido o primeiro confronto pelo
placar de 1 a 0, o tigre pode
até empatar que se classifica
para enfrentar o Nova Mutum
nas semifinais. Mais uma vez,
o comandante vilanovense
deve mandar a campo um
time alternativo, já que o foco
principal segue sendo a Série
B do Campeonato Brasileiro.
Um dos nomes que devem
aparecer entre os titulares
nesta quinta-feira (4) é o do
atacante Pedro Júnior. Autor
de dois gols na competição, o
camisa 7 é também o artilheiro do Vila Nova na temporada, com nove gols marcados. Depois de uma série
de problemas físicos ao longo
do ano, ele espera ajudar a
equipe neste restante de ano.
“Ainda sou o artilheiro do
time na temporada (com 9

Artilheiro do Tigre na temporada, com 9 gols, Pedro Júnior já marcou dois na Copa Verde
gols marcados). Isso é muito
bom. tenho trabalhado sempre para isso. Passei por um
momento difícil há um tempo
atrás, com lesões. Mas eu tenho me sentido melhor. Me
recuperei bem. Quando voltei,
pude ajudar com os meus
gols. E pretendo terminar o
ano fazendo gols, não só na
Copa Verde, mas também no
Campeonato Brasileiro (da
Série B). Vou continuar trabalhando forte para ajudar
o time neste fim de temporada”, comentou Pedro Júnior.
Já sobre Higo Magalhães,
que atuou com ele no próprio
Vila Nova, Pedro Júnior diz
que o treinador tem mostrado
que é um grande profissional
e que tem um grande futuro
pela frente, principalmente
por tudo que tem feito à fren-

CORUMBAÍBA FUTSAL

te do elenco profissional colorado desde que assumiu de
forma interina.
“O Higo (Magalhães) é um
cara que eu conheço bem.
tive a oportunidade de jogar
com ele há um tempo atrás,
aqui no Vila Nova. Como treinador, ele é essa pessoa humilde, que sabe “colocar” as
coisas não só para ele, mas
sempre dividindo as vitórias
que temos conseguido com o
grupo, com a comissão técnica. E o Higo sempre foi assim.
Um cara humilde, muito bom
de grupo. Isso que tem feito
com que conseguíssemos essas vitórias. Mas ele também
é um grande treinador, porque não adianta ser gente
boa e de grupo e não ser bom
durante o trabalho. E ele tem
mostrado que é um grande

Reprodução / Corumbaíba notícias

Ala foi autor de duas assistências na virada sobre o Barranca por 5 a 2

Thiaguinho analisa vitória e fala
sobre expectativa para Taça Brasil
O Corumbaíba venceu o
Barranca de virada no último
sábado do Campeonato Goiano de Futsal e assegurou a
primeira colocação do grupo
B. A partida que teve sete
gols, também teve um fator
negativo, três expulsões, sendo uma do lado do CEC.
A partida que foi pegada
desde o início ao fim, permitiu
a virada do Corumbaíba sobre
o Barranca por 5 a 2, mas
quando o jogo se encaminhava apenas para os gols, o goleiro Alencar entrou forte no
jogador adversário e o árbitro
o expulsou diretamente de
quadra, deixando o CEC com
um a menos ainda no primeiro tempo.
“Um jogo quente, um jogo
bom de jogar. Nossa equipe

entrou um pouco pilhada sim,
e o Alencar entrou ali com
um excesso de força e talvez
fosse um lance para expulsão,
porque ele estava bem nervoso e pelo excesso de força
que ele entrou na bola, creio
que o juiz expulsou corretamente. Nosso time começou
um pouco a baixo, mas logo
foi crescendo no jogo e temos
um elenco muito forte e os
que entraram, equilibraram
o jogo e jogo grande é isso aí,
pegado, um grande jogo hoje”,
disse thiaguinho, ao portal
do Corumbaíba Notícias.
A equipe goiana agora dá
uma pausa no campeonato
estadual e foca no nacional,
já que disputarão a taça Brasil da 2ª divisão dos dias 14 à
20, realizada no Maranhão.

Os últimos jogos foram uma
preparação para a competição
que está por vir. Além do
Goiano, o time disputou a primeira fase dos jogos abertos
realizados em Caldas Novas,
conquistando três vitórias e
um empate em quatro jogos.
“temos nos preparado
bastante para a taça Brasil,
porque vamos representar
nossa cidade, assim como representar o estado de Goiás.
Esperamos fazer uma grande
competição lá no Maranhão.
Esses jogos abertos (em Caldas Novas), tem servido de
preparação e é o que a gente
gosta e tem feito para representar bem fora do estado”,
concluiu o jogador do CEC.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

treinador e que tem um grande futuro pela frente”, finalizou Pedro Júnior.

rior aconteceu na semana passada, no confronto de ida das
quartas de finais da Copa Verde. Fora de casa, o tigre bateu
o time sul-mato-grossense por
1 a 0, com gol do atacante argentino Nico Maná. (Especial
para O Hoje)

Histórico

Esta será apenas a segunda
vez que Vila Nova e Aquidauanense se enfrentarão. A ante-

FICHA
TÉcnIca
t
x

Vila Nova

Aquidauanense

Data: 4 de novembro de 2021. Horário: 19h30. Local: estádio
onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: andré
rodrigo rocha (To). Assistentes: Fernando Gomes da Silva (To)
e Samuel Smith nobrega Silva (To)
Vila Nova: Fabrício; andré Krobel, Xandão, ricardo lima e Bruno collaço; Kallyl, Éder Monteiro
e renan Mota; nico Maná, Pedro
Júnior e rafael Silva
Técnico: higo Magalhães

Aquidauanense: elias;
Matheus, João, Ilgner,
Poty e Breno; Kim, Thiago
Macario e Davi; Jonathan
da ora e alex
Técnico: Mauro Marino

VILA NOVA

Tigre faz promoção
de ingressos para
Copa Verde e Série B
Às vésperas do duelo de
volta contra o Aquidauanense, do Mato Grosso do
Sul, pelas quartas de finais
da Copa Verde, o Vila Nova
anunciou uma promoção
de ingressos. O torcedor
que comprar um bilhete
antecipado para o confronto contra o Guarani, no
próximo domingo (7), pela
Série B do Campeonato
Brasileiro, ganhará também o direito de assistir
ao confronto contra a equipe sul-mato-grossense, nesta quinta-feira (4).
No entanto, a oferta é
válida apenas para compras realizadas na loja oficial do clube, a Nação Colorada, localizada nas dependências do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga,
onde acontecerão os dois
compromissos. O primeiro,
contra o Aquidauanense,
pode levar o tigre de volta
a uma semifinal de Copa
Verde, fase na qual a equipe
goiana foi eliminada pelo
Brasiliense na temporada
passada. Já o segundo, diante do Bugre, pode deixar o
Colorado ainda mais perto

de seu objetivo de manutenção na Segundona.
As entradas para o duelo
contra o Guarani estão sendo comercializadas no valor
de 150 reais para a área
das cadeiras, 80 reais para
o Setor A e 40 reais para o
Setor B, no qual as mulheres
pagam 20 reais para o ingresso inteiro e 10 para a
meia entrada. Porém, a carga destinada a esta promoção para elas será de apenas
300 bilhetes. No total, a carga é de 3200 lugares.
Caso o torcedor queira
assistir apenas ao compromisso pela Copa Verde, terá
de desembolsar 20 reais.
Em todos os casos, há espaço para a meia-entrada.
Ela será concedida para
quem comparecer ao OBA
utilizando a camisa do Vila
Nova, para estudantes com
carteira estudantil, para
quem estiver portando a
carteira ID Jovem e para
idosos. Além disso, há também as gratuidades, que já
estão liberadas para serem
retiradas na loja Nação Colorada. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

JogoS de HoJe
brAsileiro - série A

21hs - cuiAbá x chApecoense

brAsileiro - série b

19hs - GuArAni x vAsco
21h30 - crb x sAMpAio corrêA

copA verDe

19h30 - vilA novA x AquiDAuAnense

liberTADores - FeMininA

17h30 - corinThiAns x sAn lorenzo
17h30 - DeporTivo cAli x AliAnzA
19h45 - ToMAyApo x univ. De chile
19h45 - nAcionAl-uru x cApiATá
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Jota Eurípedes

Para a aluna Bárbara Tieny era mais difícil cfocar nos estudos. Mas com os dias, ela foi se acostumando para tirar o máximo de proveito nas aulas em casa

Com Enem às portas, estudantes
relatam ansiedade e tensão
Choro, suor e apreensão foram as maiores barreiras para não perder o foco nos estudos

Alzenar Abreu
O estresse habitual da seleção que abre caminho para
o tão sonhado ensino superior
vem carregado de mais um
desafio: conseguir boas pontuações em meio a um período de estudos tão desgastante
e conturbado durante a pandemia de coronavírus. Este
ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado em dois fins de semana:
nos dias 21 e 28 de novembro.
Este ano, o Exame também
terá, novamente, a opção de
formato digital, feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova
impressa, ao contrário do que
ocorreu no ano passado.
Para o professor de matemática, tales Lima, a pandemia trouxe uma carga
emocional muito expressiva
para todos. “Alunos exaustos!
Não temos dúvida de como
é desgastante o ensino puramente on-line e mesmo o híbrido para aqueles que puderam frequentar os rodízios. É importante a família
e a escola compreenderem
que o momento é extremamente delicado para eles [os
estudantes]. Vemos alunos
sensíveis, chorosos, ansiosos
e aqueles que muito nos
preocupam, os que se mantêm em silêncio”, diz talles.
Ele lembra que o momento mais difícil foi quando

tudo paralisou. “Ficamos sem
saber por onde começar. Em
poucas semanas estávamos
nos desdobrando para adotar
estratégias de ensino remoto.
O aproveitamento caiu, fato!
tomamos todo cuidado, com
conversas e estratégias para
minimizar os efeitos emocionais da lida com a rotina
de aula e estudos na pandemia”, disse.
Com todos em casa, o preparo das aulas requereu muito mais atenção para elaborar
os planejamentos. Visto que
os alunos que assistiram as
transmissões pelas telas tiveram rendimento muito menor
que antes. “tivemos que nos
reinventar com metodologias
ativas, palco fecundo para jogos educacionais e aplicativos
de interação com conteúdo.
A aula puramente expositiva
não foi uma escolha adequada para eles. Sons, cores, música e imagens inundaram as
telas dos celulares e computadores em casa”, relembra.
Para talles, os professores
que foram exitosos tiveram
um esforço maior em interagir
com os alunos que estavam
on-line. “Era chamar pelo
nome, insistir, pedir para abrir
a câmera e participar da aula
com atenção”, completou.

Estudos

Pesquisa realizada pelo
Instituto Unibanco, com base
em dados do Instituto Brasi-

Para Ana Luíza, a experiência de estudo remoto foi contraditória
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), por amostra de domicílios revela déficits alarmantes na educação dos alunos
durante a pandemia.
O impacto dela sobre os
estudantes que devem concluir o Ensino Médio em 2021
deve ser grande. Os alunos
que concluíram a 2ª série do

Ensino Médio em 2020, possivelmente, iniciaram a 3ª série
com uma proficiência em Matemática - 10 pontos abaixo
do que iriam alcançar caso
não tivessem tido a necessidade de transitar do ensino
presencial para o remoto devido à pandemia. Em Língua
Portuguesa, a perda estimada

é de 9 pontos. Para referência,
um aluno tipicamente aprende, ao longo de todo o Ensino
Médio, 20 pontos em Língua
Portuguesa e 15 em Matemática, em média.
Para a aluna Bárbara tieny
era mais difícil concentrar-se
nas aulas. “ Foi um momento
de muita apreensão. Pela epidemia e pela necessidade de
continuar remando ao nosso
objetivo”, diz a jovem que luta
por uma vaga em Biomedicina.
“No começo, tivemos de enfrentar problemas técnicos,
com queda de conexões – o
que era normal naquele período de adaptação. Mas com
os dias fomos nos acomodando
para tirar o máximo de proveito nas aulas”, completa.
De acordo com a estudante
Ana Luíza do Nascimento Oliveira, que quer cursar Engenharia de Produção, a experiência de estudar remotamente foi contraditória. “Eu achei
interessante no começo, porque
era uma via inédita. Mas com
o tempo fui desanimando. Então acabou que o aprendizado
não foi o mesmo que seria no
presencial. Mas mesmo sendo
difícil procurei usar os recursos
a meu favor. Para não perder
o pique eu estudava as matérias
do dia e fazia todas as tarefas
semanais propostas nas aulas”,
diz, ao confessar a saudade de
poder conviver com os colegas
e professores em sala de aula.
(Especial para O Hoje)

Cartão com locais de prova é divulgado
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio teixeira (Inep) liberou
a consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição com os
locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2021. São esperados pouco
mais de 3 milhões de participantes para as provas dos dias
21 e 28 de novembro.
O cartão só pode ser acessado com login e senha do
próprio estudante, na Página
do Participante, pelo computador, tablet ou em celulares
com sistemas Android e iOS,
pelo aplicativo oficial do Enem.

Quem tiver esquecido a senha poderá recuperá-la acessando a Página do Participante
e clicando em "entrar com
Gov.br", login unificado do Governo Federal. Ao informar o
CPF e clicar em continuar,
uma nova página se abrirá,
bastando marcar "Esqueci minha senha". Na sequência, basta selecionar a opção para recuperação: Validação facial;
bancos credenciados; e-mail;
celular ou internet banking.
Se os dados pessoais ou
informações básicas de inscrição estiverem erradas, o
participante deve entrar em

contato com o Inep para que
haja a correção. Locais de
prova, atendimento especializado e língua estrangeira
não podem ser alterados.

Provas

O Enem 2021 será realizado nos dias 21 e 28 de novembro, dois domingos consecutivos. Esta é a primeira
edição em que as provas digitais e impressas serão realizadas nos mesmos dias, por
isso, os exames serão iguais.
O primeiro dia contará com
45 questões objetivas de Linguagens e Códigos, 45 de Ciên-

cias Humanas e uma redação.
O segundo será composto por
45 perguntas de Ciências da
Natureza e 45 de Matemática.
Os portões dos locais de
provas serão abertos às 12h
e fechados às 13h. O exame
será aplicado a partir das
13h30, terminando às 19h no
primeiro dia, enquanto o fim
do segundo domingo do Enem
será às 18h30, sempre no horário oficial de Brasília.
Para quem tem tempo adicional concedido como atendimento especializado o primeiro domingo de provas
acabará às 20h, já o segundo

terminará às 19h30. Para videoprovas em Libras, o término será às 21h e 20h30,
respectivamente.
Entre 13h e 13h30, os participantes ficarão em sala de
aula para procedimentos de
identificação. Somente às
13h30 as provas serão distribuídas aos estudantes.
De acordo com o documento do Inep, todas as suas
provas (como Enem e Encceja) são protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano, a contar um
período mínimo de três meses antes do exame.
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STJ considera viável paternidade
afetiva e biológica concomitantemente

Acidentes são frequentes entre Uruaçu e São Luiz do Norte

Chuvas expõem
problemas em
asfalto na BR-153
Daniell Alves
Com o período chuvoso, os buracos na BR-153 ficam
ainda mais perigosos para os motoristas. As más condições das pistas prejudicam os municípios goianos e
caminhoneiros que circulam pelo trajeto. No trecho
centro-norte, principalmente perto de Jaraguá, entre
São Luiz do Norte e Uruaçu, a situação é mais crítica e
prejudica cidades próximas.
O prefeito de São Luiz do Norte, Elieudes Moraes,
afirma que o cenário tem prejudicado a população.
“Esses buracos estão causando muitos prejuízos à nossa
população e município. Muitas pessoas se deslocam
para cidades vizinhas, mas acabam tendo muito prejuízos,
pois cortam pneus e quebram os carros”, explica. Ele
também cita os acidentes que vêm ocorrendo na BR.
Elieudes diz que participou recentemente de uma
reunião com a Ecorodovias, empresa responsável pelo
trecho. Foi decidido que será realizada a manutenção e
duplicação da pista, porém ainda não tem data definida.
O percurso é um dos mais difíceis para os caminhoneiros que precisam fazer zigue-zague na pista para
conseguir passar. O diretor do Sindicato dos Caminhoneiros, Jaci Sousa, afirma que a rodovia é a mais
crítica dentro do Estado.
“Estão acontecendo muitos acidentes e com a chuva
fica ainda pior. tem lugar que os caminhoneiros precisam andar a 30 km por hora. A classe deveria ser mais
olhada. O trecho da BR entre Anápolis e Porangatu foi
entregue à iniciativa privada este ano.

Concessão

A concessão de 850,7 km visa à exploração por 35
anos, prorrogáveis por mais 5 anos, da infraestrutura
e da prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade das rodovias.
Entre os investimentos previstos no contrato de
concessão estão mais de 600 quilômetros de duplicações,
90 de vias marginais, 28 de faixas adicionais e contorno
previsto na cidade de Corumbá. Serão construídas 19
passarelas, 30 dispositivos de interconexão e seis passagens inferiores. A iluminação das travessias urbanas
e vias marginais também está entre as melhorias que
conferem maior segurança para os usuários.
De acordo com a Ecorodovias, nesta concessão, além
da geração de empregos, será implantado um moderno
programa de segurança para os usuários (International
Road Assessment Program - iRap) com foco na redução
de acidentes e de risco de mortes nas rodovias. “Do
ponto de vista ambiental, por exemplo, será feito o uso
de materiais como asfalto borracha (a partir de pneus
descartados), além de reciclagem de pavimento, uso
de energia solar e implantação do projeto Viveiro de
Mudas”, informa.

Acidentes no feriado

Durante o feriado de Finados foram cinco acidentes
nas BRs de Goiás. Quatro deles aconteceram em colisões
frontais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), esse tipo de acidente acontece quando um veículo
invade a pista contrária.
No total, o feriado registrou 39 acidentes em rodovias
federais goianas, sendo que 60 resultaram em feridos.
O número é superior ao registrado no ano passado,
que totalizou 33 acidentes e 38 feridos. O número de
mortos foi o mesmo em ambos os anos.
Segundo inspetores da PRF, o período chuvoso e fatores climáticos decorrentes dele, somados à imprudência, foram as causas principais de cerca de 20 acidentes registrados no período. Desse total, 50% se concentraram em saídas de pista e colisões frontais.
No último dia 28, um acidente grave entre três caminhões deixou duas pessoas gravemente feridas na
BR-153, no km 142, em Mara Rosa. A primeira batida
envolveu dois caminhões, que seguiam em sentidos
contrários e colidiram de frente. O terceiro veículo,
que vinha logo atrás, bateu com a lateral de um deles.
Informações da PRF apontam que os motoristas dos
dois primeiros caminhões envolvidos tiveram ferimentos
graves e foram encaminhados para uma unidade de
saúde na região. O terceiro motorista não precisou de
atendimento médico. (Especial para O Hoje)

A terceira turma do Superior tribunal
de Justiça (StJ) considerou viável a propositura de ação para reconhecimento concomitante de paternidade afetiva e biológica,
mesmo havendo processo anterior, com trânsito em julgado, no qual foi negado o pedido
para substituir o pai socioafetivo pelo biológico. Para o colegiado, a renovação do pedido
de reconhecimento da paternidade biológica
deu-se em extensão e com fundamentos jurídicos diversos, o que mostra que a nova
ação é absolutamente distinta da anterior.
Na ação que deu origem ao recurso, proposta
em 2017, o autor busca a declaração de que
o requerido é o seu pai biológico, com a consequente anotação no registro de nascimento,
sem prejuízo da filiação socioafetiva já registrada. O ministro Marco Aurélio Bellizze,

relator do recurso, destacou que, na ação
anterior, o juízo de primeiro grau chegou a
julgar procedente o pedido de reconhecimento da filiação biológica, com base em
exame positivo de DNA. A sentença, todavia,
foi reformada pelo tribunal sob o fundamento
de que o vínculo socioafetivo – que havia
perdurado por mais de 40 anos – deveria
prevalecer sobre a filiação biológica. No segundo processo, ressaltou Bellizze, o pedido
do autor é baseado na identidade genética e
na possibilidade de coexistência da paternidade afetiva com a biológica, sem que uma
se sobreponha à outra. De acordo com o
magistrado, é necessário examinar a sentença
transitada em julgado para averiguar os limites da coisa julgada, especialmente em se
tratando de decisão de improcedência.

Saúde masculina
O Plenário do Senado
promoverá sessão especial
para chamar a atenção
para os cuidados com as
doenças masculinas. O prédio do Congresso Nacional
ficará iluminado de azul
até o dia 16 deste mês. O
senador Alvaro Dias (Podemos-PR) destacou a importância da campanha.
“Senhores, jovens, moços,

homens do nosso Brasil, é
hora de exercitarem o
amor-próprio e reforçarem
os cuidados com a saúde!”,
escreveu. O parlamentar
cobrou a aprovação de
uma proposta de emenda
à
Constituição
(PEC
517/2010) que quebra o monopólio estatal para a fabricação de drogas usadas
no tratamento do câncer.

Índice de analfabetismo
Em seminário sobre o
índice de analfabetismo no
país, promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, debatedores mostraram preocupação com os efeitos da
pandemia de Covid-19 no
ensino das crianças e na
evasão dos alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA). De acordo com a edi-

ção 2019 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o Brasil tem
11 milhões de pessoas acima de 15 anos que são analfabetas. Dados de um levantamento de 2018 revelam também que 29 milhões
de cidadãos são considerados analfabetos funcionais,
com pouca capacidade de
ler e interpretar um texto.

STF retoma sessões de
julgamento de forma presencial
O Plenário do Supremo
tribunal Federal (StF) voltou a se reunir presencialmente. No início da sessão
ordinária do Plenário, do
último dia 3, o presidente
do tribunal, ministro Luiz
Fux, saudou os ministros
presentes e ressaltou a importância do “calor humano” para a coesão da Corte.
Por razões pessoais, os ministros Dias toffoli e Gilmar
Mendes participaram da

sessão por videoconferência. Fux citou alguns pontos
da Resolução 748/2021, que
autoriza o retorno gradual
das atividades presenciais,
inclusive o atendimento ao
público externo. Segundo
o texto, todos os frequentadores do StF deverão
apresentar certificado de
vacinação emitido pelo aplicativo Conecte-SUS, do Ministério da Saúde, e terão
a temperatura aferida.

Homicídio de
indígena por
outro indígena
afasta
competência da JF
A 3ª Turma do TRF1 manteve decisão do Juízo da 2ª
Vara da Seção Judiciária do
Estado do Maranhão que decidiu pela incompetência da
Justiça Federal (JF) para processar e julgar o homicídio
de um líder de terra indígena,
supostamente praticado por
indígena, em razão de provável disputa de terras da
comunidade, reconhecendo
a competência da Justiça Estadual para julgara ação.

RÁPIDAS

t

2 Informativo 714, STJ – É

cabível o manejo da Revisão
Crimina fundada no artigo
621, I, do Código de Processo
Penal para aplicação da minorante prevista no § 4º do
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
nos crimes previstos no artigo
273, § 1º-B, do Código Penal.

2 Ministra Laurita Vaz –
Liminar do StJ suspende condenação após ingresso forçado de policiais militares em
domicílio.

CNJ orienta que juízes retomem
prisão de devedores de pensão
Recomendação aos magistrados foi publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
para que estes voltem a decretar prisão aos devedores
de pensão alimentícia. Em especial, os que se recusam a se
imunizar contra a Covid-19
para adiar o pagamento da dívida. A determinação é em razão do avanço da imunização
contra o coronavírus e a diminuição dos casos de contaminação, agravamento e óbito.
Para o conselheiro Luiz Fernando Keppen, relator da norma, o cumprimento da obrigação alimentícia só ocorre
com o anúncio da expedição
do mandado prisional. “Crianças e adolescentes continuam
sofrendo com o recorrente inadimplemento, porquanto o direito à liberdade e saúde do
devedor tem prevalecido sobre

a subsistência e dignidade das
crianças e adolescentes, muito
embora sejam a parte vulnerável da relação”, justificou.
Em março do ano passado,
a recomendação do CNJ foi
para que os magistrados de
competência civil ponderassem
a prisão domiciliar dessas pessoas presas por dívida alimentícia, com a intenção de evitar
contaminação e maior disseminação do coronavírus no
sistema prisional.
Já em junho de 2020, foi
publicada a Lei 14.010, sobre
o Regime Jurídico Emergencial
e transitório das relações jurídicas de Direito Privado
(RJEt) no período da pandemia
do coronavírus. O documento
determinou que até outubro
daquele ano, prisões por dívidas alimentícias seriam obrigadas exclusivamente em mo-

dalidade domiciliar até 30 de
outubro daquele ano.
Na nova recomendação realizada pelo órgão, juízes dos
tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal deverão considerar contexto epidemiológico local, o calendário
de vacinação do município de
residência do devedor, a situação concreta do contágio
da população carcerária local
e a eventual recusa do devedor
em vacinar-se, como forma de
postergar o cumprimento da
obrigação alimentícia.
“A prisão domiciliar não
configura medida eficaz apta
a constranger o devedor de
alimentos a quitar sua dívida
e o inegável fato de que o cumprimento da obrigação alimentícia só ocorre com o anúncio
da expedição do mandado prisional”, diz a recomendação.
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Desemprego faz aparecidense
buscar vagas em Goiânia
Aparecida de
Goiânia registrou
déficit de 534
vagas, segundo
Caged
Maiara Dal Bosco
Enquanto Goiás registrou
saldo positivo de empregos no
mês de setembro, com 6.994
vagas, Aparecida de Goiânia
apresentou déficit de 534 vagas
com carteira assinada. É o que
apontam os dados divulgados
pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Neste cenário, se torna
fácil encontrar quem, mesmo
morando na Região Metropolitana, se desloque diariamente
para trabalhar na Capital.
Ana Paula Coimbra Bronzati é uma das pessoas que,
morando em Aparecida de
Goiânia, trabalha na Capital.
Ela, que atualmente trabalha
como secretária, conta que,
mesmo morando em Aparecida, sempre trabalhou na Capital. “Em termos de deslocamento e de salário, Goiânia é
bem mais atrativa”, afirma.
Ela, que mora no Bairro
Cardoso há oito anos e tem
seu emprego no Setor Marista, destaca que gasta cerca
de 30 minutos para chegar
ao trabalho em dias de muito
trânsito, mas que, mesmo assim, vale a pena o fazer o
trajeto. “Como venho de carro
para o trabalho, demoro em
torno de 30 minutos, se houver trânsito. Quando está
tranquilo, levo cerca de 15
ou 20 minutos, e, realmente
vejo que Goiânia tem oferecido oportunidades melhores
de emprego. Um leque muito
grande”, afirma Ana Paula.
Além disso, ela destaca
que, quando estava à procura
de emprego, tinha mais facilidade em encontrar vagas
para a Capital. “Em sites de

Moradora de
Aparecida, Ana
Paula, destaca que
quando estava à
procura de emprego
tinha mais facilidade
em encontrar vagas
na Capital

emprego, como Catho e LinkedIn, a maioria das vagas
com as quais eu me deparava
era para Goiânia”, pontua.

Goiânia

De acordo com o Caged,
Goiânia liderou a geração de
empregos no mês de setembro.
Ao todo, foram 3.014 vagas
criadas. A Capital é seguida

por Anápolis, com 697 vagas
e Rio Verde, com 408. Na sequência, aparecem os municípios de Goiatuba, Santa Helena de Goiás, Luziânia, Senador Canedo, Catalão, Caldas
Novas e águas Lindas de Goiás.
Neste cenário, os dados
mostraram que municípios
menores, a exemplo de águas
Lindas de Goiás, Goiatuba e
Santa Helena - com pouca ou
nenhuma atividade industrial
superaram Aparecida de
Goiânia, que corre o risco de
chegar ao final do ano ainda
em débito de vagas, já ainda
faltam três meses para serem
informados pelo Caged.

Goiás

No mês de agosto, o saldo
de empregos formais em 2021
na comparação com o mesmo
mês em 2020, cresceu 68,5%,
de acordo com o Caged. Ao
todo foram 11.667 empregos
com Carteira de trabalho as-

sinadas contra 6.914 no saldo
de agosto do ano passado. No
acumulado de janeiro a agosto de 2021, Goiás registrou
saldo de 100.978 novos empregos, resultado de 469.706
admissões diante de 368.728
desligamentos.
Ainda de acordo com o Caged, o setor de serviços em
Goiás foi o que gerou maior
número de empregos no mês
de agosto, com saldo de 4.602
vagas. Comércio teve saldo
de 2.833; indústria 2.822;
construção 1.557; e agropecuária -147.

Brasil

À nível Brasil, as Estatísticas
Mensais do Emprego Formal
divulgadas pelo Ministério do
trabalho e Previdência no final
de outubro, apontam que o
País gerou, em setembro deste
ano, 313.902 postos de trabalho, resultado de 1.780.161 admissões e de 1.466.259 desli-

gamentos de empregos com
carteira assinada. No acumulado de 2021, o saldo positivo
é de 2.512.937 novos trabalhadores no mercado formal.
Já o estoque de empregos
formais no País - quantidade
total de vínculos celetistas ativos, chegou a 41.875.905, em
setembro, o que representa
uma variação de 0,76% em relação ao mês de agosto. Para o
ministro do trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o País
está mantendo a tendência dos
últimos três meses de mais de
300 mil empregos novos por
mês, o que é uma “demonstração clara da recuperação
formal da economia”. Segundo
ele, a campanha de vacinação
contra Covid-19 tem sido fundamental na retomada das atividades econômicas. Contudo,
ainda é preciso avançar em
programas de qualificação e
recolocação profissional. (Especial para O Hoje)

IMÓVEL

Após explosão, padaria será demolida e reconstruída
A padaria atingida por uma
explosão na última terça-feira
(2), em Aparecida de Goiânia,
deve ser demolida e reconstruída, de acordo com a Defesa
Civil do município. Um funcionário estava no local durante o acidente e ficou com
70% do corpo queimado. A
explosão foi causada por um
vazamento de gás.
O proprietário do estabelecimento, Oziel Reginaldo, recebeu a minuta do laudo da
Defesa Civil de Aparecida de
Goiânia. Segundo o documento, a estrutura da padaria ficou
comprometida e deverá ser
demolida e refeita. Ele informou que irá averiguar o funcionamento dos equipamentos
atingidos e estima que os prejuízos chegam a aproximadamente R$ 300 mil.
Por volta das 15 horas do
Dia de Finados ocorreu o acidente. O local fica a poucos
metros da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), no bairro
Residencial Brasicon. O funcionário do estabelecimento,
Wesley Ribeiro, de 22 anos,
que trabalhava como auxiliar
de panificação foi atingido
pela explosão. Ele trabalha há

UPA para receber o primeiro
atendimento médico.

Grave

Proprietário estima
que os prejuízos
chegam a
aproximadamente
R$ 300 mil

cerca de um ano como auxiliar
de panificação no estabelecimento e teve 70% do corpo
queimado pela explosão.
De acordo com o proprietário do local, o funcionário
foi encontrado na calçada da
padaria logo após ser atingido
pela explosão no interior do

estabelecimento. “Ele saiu do
local da explosão com muita
dor e se sentou na calçada”.
Oziel disse ainda que os médicos da UPA Brasicon, que
fica a poucos metros da padaria, foram acionados e buscaram Wesley na padaria. O
trabalhador caminhou até a

Com a gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros
Militar de Goiás (CBMGO) foi
acionado e resgatou o auxiliar
de panificação por helicóptero.
Ele foi levando até o Hospital
Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira
(Hugol). O último boletim médico expedido pelo Hugol ontem (3) apontava que Wesley
continuava sedado e em estado grave. Ele precisou ser intubado para ter respiração
auxiliada por ventilação mecânica. Familiares e amigos
de Wesley afirmaram que ele
deve passar por cirurgias.
De acordo com os bombeiros, o dono do estabelecimento
havia fechado a padaria na
terça-feira (2), por volta das
13h, e não percebeu nenhum
cheiro de vazamento de gás.
O funcionário da padaria foi
até o local algumas horas depois para reabrir a padaria.
Após ligar o interruptor de
luz, ativou a ignição da explosão. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Alto funcionário talibã é
morto em ataque a hospital
Autoria foi
reivindicada pelo
EI-K, ramo afegão
do Estado Islâmico
O chefe das forças militares talibãs em Cabul, Hamdullah Mokhlis, foi uma das
vítimas do ataque do grupo
Estado Islâmico ao hospital
militar na capital afegã.
Mokhlis, membro da rede
Haqqani, descrita pelos Estados
Unidos como um grupo terrorista, e das forças especiais talibãs conhecidas como Badri
313, foi o mais alto oficial talibã
morto desde que os islamistas
tomaram o poder no Afeganistão, em meados de agosto.
"Quando recebemos a informação de que o hospital
estava sob ataque, Maulvi
Hamdullah, o comandante do
corpo militar de Cabul, correu
imediatamente para o local",
disse um oficial de comunicações talibã.
"tentámos impedi-lo, mas
ele riu. Mais tarde ficamos
sabendo que ele morreu nos
confrontos no hospital",
acrescentou.
Pelo menos 19 pessoas foram mortas e 50 feridas nessa
terça-feira (2), em um ataque

Autoria foi
reivindicada pelo EIK, ramo afegão do
Estado Islâmico

Enviado dos EUA para
clima vê 60% de chance
de limitar aquecimento
O enviado dos Estados
Unidos (EUA) para questões climáticas, John Kerry,
disse nesta quarta-feira (3)
que os compromissos
atuais de redução das emissões de carbono significam
que o mundo tem 60% de
chance de limitar um aumento médio da temperatura a 1,5 grau Celsius.
Falando em um café da
manhã a prefeitos de todo
o mundo, durante a conferência da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre
o clima em Glasgow, na Escócia, Kerry afirmou que,
com os compromissos recentemente assumidos durante a COP26, cerca de

65% do Produto Interno
Bruto (PIB) global estão
agora cobertos por planos
de mudança climática implementáveis. "Mas isso significa que 35% não estão.
E não podemos fazer isso
sem esses 35%", observou
Kerry. "Você não consegue
fazer isso a menos que todos nós estejamos dentro."
Ele também destacou a
importância de o mundo
atingir seu objetivo de reduzir pela metade as emissões globais até 2030 se quiser chegar à emissão líquida
zero até meados do século.
"2050 também já era se
você não chegar a 2030",
acrescentou. (ABr)

John Kerry falou a prefeitos do mundo inteiro na COP26

ao Hospital Sardar Mohammad Dawood Khan, o maior
hospital militar do país, reivindicado pelo ramo afegão
(EI-K) do Estado Islâmico.
O EI-K, um grupo rival
dos talibãs, disse que praticou a ação coordenada, envolvendo cinco atacantes.

Um detonou um cinto explosivo na entrada do hospital
e depois os atiradores entraram nas instalações.
Desde que chegaram ao
poder, em 15 de agosto, os
talibãs, que prometem fazer
da segurança do Afeganistão
a sua prioridade após 20 anos

de guerra, enfrentaram uma
onda de ataques sangrentos
por parte da EI-K, outra organização islâmica sunita ainda mais radical.
A EI-K tem visado tanto
os talibãs quanto a minoria
xiita afegã nas últimas semanas. (ABr)

Republicanos ganham na Virgínia
e disputam governo de Nova Jersey
Os republicanos ganharam o governo do estado da
Virgínia e estão disputando
Nova Jersey, num revés para
o presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, na primeira eleição depois de chegar à Casa Branca.
Após a meia-noite (hora
local) desta terça-feira (2), as
principais estações de televisão do país declararam o republicano Glenn Youngkin,
um empresário sem experiência política, vencedor na Virgínia, contra o democrata terry McAuliffe, que governou
o estado de 2014 a 2018.
As eleições na Virgínia e
em Nova Jersey são consideradas um referendo sobre os
primeiros meses do mandato
de Biden e também um primeiro indicador em relação
às eleições parlamentares de
2022, nas quais os democratas receiam perder a maioria
no Congresso.
Em comício de campanha
em Chantilly, Youngkin subiu
ao palco enquanto a multidão
gritava: "Glenn, Glenn, Glenn!".
Ao ritmo da canção Spirit
in the Sky, Glenn Youngkin
dançou em celebração à primeira vitória republicana
pera governar a Virgínia desde 2009. "Isso já não é uma

É a primeira eleição depois de Biden chegar à Casa Branca
campanha, é um movimento",
disse Youngkin, de 54 anos.
Os republicanos no Congresso reivindicaram imediatamente a vitória de Youngkin e afirmaram tratar-se de um sinal
da "onda vermelha" [a cor do
Partido Republicano] com a
qual querem recuperar a maioria no Congresso, no próximo
ano, e na Casa Branca, em 2024.
Numa declaração, o expresidente norte-americano
Donald trump (2017-2021)
proclamou: "o meu movimento é maior e mais forte do
que nunca".
No entanto, Youngkin tentou manter alguma distância

do ex-presidente, em complicado ato de equilíbrio para
mobilizar os apoiadores de
trump, mas sem afugentar
os eleitores republicanos tradicionais que estão concentrados nos subúrbios.
Para apelar aos dois grupos
de eleitores, Youngkin apresentou-se como um pai preocupado com a educação dos
filhos, criticou o fechamento
de escolas devido à covid-19
e comprometeu-se a banir das
escolas a teoria racial crítica,
uma doutrina acadêmica que
vê o passado escravo no país
como fonte do racismo ainda
existente. (ABr)

OMS autoriza uso de emergência de vacina indiana
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) concedeu hoje
(3) licença para uso de emergência de vacina Covaxin, fabricada pela Bharat Biotech
da Índia, oferecendo garantias para o produto que os
reguladores do país já tinham
autorizado há meses.
Pelo twitter, a OMS afirmou que seu grupo de asses-

soria técnica avaliou que os
benefícios do imunizante contra a covid-19 superavam significativamente os riscos e
que ele atende aos padrões
da organização para proteção
contra a covid-19.
A decisão torna o imunizante a oitava vacina contra
a covid-19 a receber luz verde da OMS.

"Essa decisão de uso de
emergência amplia a disponibilidade de vacinas, a
ferramenta mais eficaz de
que dispomos para acabar
com a pandemia", disse Mariângela Simão, diretorageral assistente para o acesso a medicamentos e produtos de saúde.
A Covaxin foi desenvolvida

pela Bharat Biotech, em parceria com o Conselho Indiano
para Investigação Médica, o
órgão máximo de pesquisa
do governo.
A decisão sobre a Covaxin,
que era esperada na semana
passada, foi adiada porque o
grupo consultivo da agência
buscou esclarecimentos adicionais da farmacêutica antes

de conduzir uma avaliação
final de risco-benefício para
o uso mundial da vacina.
O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em
Imunização da OMS também
recomendou o uso de Covaxin
em duas doses, com um intervalo de quatro semanas,
em todas as faixas etárias acima de 18 anos. (ABr)
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Essência
“Onde tá
o pobre,
tá o
‘pobrema’”
O comediante mineiro Fidelis Falante, radicado
em Goiânia, traz com humor as situações cotidianas da vida do rico e do pobre

Lanna Oliveira

de tudo que faço é levar alegria “.

Viver a vida com bom humor e simplicidade é
o lema do comediante Fidelis Falante. Sucesso
nas redes sociais com seus vídeos de humor, ele
conquistou quase um milhão de seguidores e muitas visualizações. Falando das diferenças entre o
rico e o pobre, ele diverte seu público e revela
que receber diversas mensagens positivas é o que
o motiva. Além de contar um pouco sobre sua
vida e seu trabalho, o artista adianta ao Essência
que muitos projetos estão por vir. Um deles é o
seu show solo, muito aguardado pelos fãs.
Batizado de Matheus Fidelis, o mineiro adotou
Goiânia como sua casa em 2002 quando decidiu investir na carreira de cantor.
Sim, hoje você dá risadas com Fidelis
e provavelmente não o imagina
fazendo outra coisa, mas ele
tem sua passagem pelo sertanejo. Desde essa época ele
carrega amizades como thiago Brava, Gusttavo Lima, Lucas Lucco, entre outros, antes
mesmo destes serem os sucessos
que são hoje. E foi o Jorge, da dupla
Jorge e Mateus, que insistiu para que ele
seguisse a carreira no humor.
Desde criança, Fidelis Falante transparecia
sua veia humorística, mas foi em 2018, como
seu canal no Youtube, que ele estreou profissionalmente. No ‘talk Show do Pobre’ ele entrevistou
diversos artistas do mundo da música, e lá já
traçava sua personalidade profissional e o seu
viés na carreira. Ele traz para o público, de
forma cômica, as situações cotidianas do rico e
do pobre. “Eu sempre observei que era muito
diferente os dois mundos. Mas se você for perceber, eles fazem as mesmas coisas só que de
maneira um pouco diferente”, conta.
Não há um goiano que não se identifique
com as observações engraçadas que ele faz sobre
a vida. Ele atribui seu sucesso a essa simplicidade
para falar sobre tudo, e foi o que o trouxe para o
hall dos melhores do Estado. “Acho que pelo
meu jeito simples de falar o que a gente pensa
mas não fala fez as pessoas se identificarem
sim, mas o que aconteceu na minha vida só
Deus pra explicar. Sou muito grato a Ele!”. Sucesso este que ele diz não o influenciar. “As
pessoas agora e reconhecem, mas continuo
com a mesma rotina”, explica.
Segundo o comediante, sua relação com
esse público que o acompanha é próxima. “Pra
mim eles são da família, quando eu encontro
fico conversando quero saber de tudo, acho bom
demais tá é doido”. Ele afirma que são essas pessoas o seu combustível. “Recebo muitas mensagens
de pessoas falando que foram ‘curadas’ de depressão ou ansiedade através dos meus vídeos.
Pra mim esse é minha maior motivação pra fazer
cada vez mais, porque no fim a única intenção

Suas produções

Com vídeos no Youtube, no Instagram e alguns shows antes da
pandemia, Fidelis
Falante tem construído sua carreira no humor com car i s m a .
Com a

pandemia ele investiu em vídeos curtos para
suas redes sociais e tem colhido resultados
positivos. Mas como falar das diferenças do
rico e do pobre, sobre ser goiano e sua convivência com outros artistas pode ser engraçado?
Sim, é engraçado e Fidelis pode provar. Entre
seus quadros de maior sucesso estão ‘Gardenas
Bar’ e o ‘Perguntas e Respostas’ com a sua
mãe, estes geraram grande repercussão.
Com personagens ou de cara
limpa, acompanhado ou não,
os seus vídeos são reflexos
das suas observações, de como
ele imagina a vida e de suas
próprias experiências. E por
falar em experiências, não se
enganem, ele também já passou por diversas situações engraçadas de pobre. “Nossa senhora, já peguei o ônibus errado com a última passagem
que tinha. Já deixei de pagar
conta pra poder ir pra um barzinho”. Essas são só algumas situações
engraçadas que ele já viveu e não
tem vergonha nenhuma de falar.
“Eu observo, imagino, falo
sobre, se acho engraçado decido
fazer. Graças a Deus tem dado
certo”, diz Fidelis sobre seu
processo criativo. Além dos
vídeos, seus bordões também
fazem muito sucesso, um dos
mais reproduzidos é ‘onde tá
o pobre, tá o pobrema’. “Um
dia fui pra praia e estava previsto sol, quando eu cheguei
caiu uma chuva. Aí eu falei
no Instagram a frase e a galera
começou a postar e me marcar. Quando eu
vi, todo mundo que me via gritava ‘onde tá o
pobre…’”, relembra.
Sua maior inspiração é a vida, as pessoas,
seus amigos, estes que ele revela fazerem mais
bagunça fora das câmeras. Assim, ele tem alegrado os dias das pessoas com seus vídeos e
mostrado que a simplicidade tem seu valor em
qualquer lugar ou situação. E ainda tem muita
coisa nova por vir. “Ainda não posso contar,
mas uma delas que posso adiantar é a estreia do
meu show solo no começo do ano que vem em
Goiânia. Estou feliz demais e bem ansioso pra
chegar logo”, finaliza. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

O humorista Fidelis Falante
enfatiza nos seus vídeos que a
simplicidade tem seu valor em
qualquer lugar ou situação
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Prática
e cultura
Grupos de capoeira
de Goiânia e entorno
participarão de mapeamento
Elysia Cardoso
Localizar e mapear os
grupos de capoeira da região de Goiânia (GO) e do
entorno, e atualizar as informações sobre a prática
cultural, foram algumas
das ações sugeridas pelos
detentores para o Plano de
Salvaguarda elaborado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio da
superintendência em Goiás.
O mapeamento é um
instrumento que possibilita saber como a capoeira,
seus mestres, rodas e grupos estão distribuídos. Junto a essa pesquisa, será
realizada também uma genealogia dos grupos mapeados. “Serão elaboradas
árvores genealógicas que
buscam identificar a filiação dos principais mestres
de Goiânia e região”, destaca a historiadora do Iphan-GO, Renata Galvão.
A ação visa auxiliar na
identificação dos grupos,
bem como na análise sobre
a transmissão de conhecimento e a percepção mais
aprofundada sobre a capoeira no território estudado, identificando se existem movimentos migratórios de mestres, influenciando os modos de difusão da capoeira.
“Com essa identificação,
será possível fazer a constante atualização dessas
informações com a participação de mestres, capoeiristas, pesquisadores e
agentes públicos que
atuam na capital e fortalecem continuamente a capoeira no estado”, pontua
Renata. O processo de mapeamento da capoeira está
em fase de instrução.
“A ideia é fazer com
que todos os grupos sejam

identificados e, consequentemente, alcançados com
as ações do Plano de Salvaguarda. Além disso, esses dados vão contribuir
com o direcionamento e
aperfeiçoamento de políticas públicas adequadas
ao segmento cultural”, ressalta o superintendente do
Iphan-GO, Allyson Cabral.
No período de julho a
outubro de 2021, o IphanGO realizou reuniões online com os detentores e
representantes de instituições públicas para traçar
planos e ações para a manutenção da capoeira a serem realizadas em curto,
médio e longo prazos. O
Plano de Salvaguarda completo será lançado nos próximos meses.

Reconhecimento e
Proteção

Os bens culturais associados à Capoeira, a roda e
o ofício de mestres são reconhecidas como Patrimônio Cultural do Brasil desde
2008. As etapas de registro
dos bens de natureza imaterial como Patrimônio do
Brasil pelo Iphan exigem
políticas de salvaguarda
como forma de realizar
ações concretas em benefício do bem reconhecido.
O registro da Roda de
Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira tem amplitude nacional. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em
todo o território brasileiro
e em mais de 150 países,
com variações regionais e
locais. Um dos objetivos
centrais da salvaguarda é
garantir a continuidade e
o acesso ao bem cultural
pelas pessoas e comunidades que detêm e transmitem esse patrimônio. (Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Folclore brasileiro
Floresta Amazônica é cenário de fantasia infantojuvenil
escrita pela paulista Tatiana Corrales
Elena é o nome do
meio da escritora tatiana
Corrales e não coincidentemente originou o título
do lançamento literário
da paulista. Elena e o Resgate do Pequeno Xugo é
uma fantasia infantojuvenil que ficou por dez
anos guardada apenas na
mente da autora e, agora,
apresenta o folclore brasileiro sob uma nova
perspectiva para crianças
a partir de oito anos.
Noções de preservação ambiental, tradições
indígenas e vocábulos
estrangeiros apareceram
na narrativa. Isso porque
a protagonista, no auge
dos dez anos, deixa Nova
Iorque, onde mora com o
pai, para passar férias na
casa dos avós maternos na
Floresta Amazônica, no Brasil. Além de enfrentar o choque cultural, algumas circunstâncias inesperadas levam Elena a descobrir que
histórias sobre o folclore
brasileiro são surpreendentemente verdadeiras.
três novos e inusitados
amigos abrem a mente da
protagonista para todas as

aventuras que ela pode viver
durante as férias. Junto com
o mico-leão- dourado, uma
debochada saci-pererê e um
boitatá, ela descobre segredos sobre seu passado e de
sua mãe, que faleceu quando
ainda era bebê. Em meio aos
conflitos e incertezas de
quem realmente é, Elena ainda vai enfrentar os malignos
curupiras para resgatar o
pequeno indígena Xugo.
"Bobagem, Elena! Aceite

a sua origem. Você pode
não ter poderes, mas ‘normal’ você não é! Só pelo
fato de você ser filha de
um ser natural, você já é
uma de nós. Eu ainda chorava e nem sabia exatamente o motivo. Só sentia
uma dor no peito e muita
vontade de me jogar na
minha cama e lá ficar até
esquecer toda aquela história". (Elena e o Resgate
do Pequeno Xugo, p. 163)
Será o retorno para
Nova Iorque o fim da
amizade entre os personagens? É possível que
os nomes do folclore brasileiro façam turismo em
outros países? Elena e o
Resgate do Pequeno
Xugo é um resgate de personalidades tão carismáticas
da cultura brasileira que ficam esquecidas com o deixar da infância.

Sobre a autora

tatiana nasceu e mora
em Santo André, São Paulo.
Pós- graduada em Gestão de
Projetos, atuou na área de
tecnologia por 16 anos e desde 2018 se dedica a carreira
de escritora.

Tatiana Corrales é da
área de tecnologia e
atualmente se dedica a
carreira de escritora

NOTA AO LEITOR
Ação visa auxiliar na identificação e percepção dos grupos

t

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

RESUMO De noVelaS
t
Malhação - sonhos
lobão guarda o celular de
nat em seu armário secreto e
repreende Karina por espioná-lo. Karina pede que Pedro
a ajude a descobrir o que lobão esconde em seu armário.
João despreza Bianca. nando
e Marcelo convidam João para
apresentar a Batalha Musical
na aquazen. Karina consegue
abrir o armário de lobão. lírio
convida Bárbara para sair e
Joaquina fica arrasada. rené
sugere que João convide alguém para apresentar a Batalha Musical com ele. lobão
descobre que Karina abriu o
seu armário e fica furioso.

nos Tempos do imperador
nélio desmaia na frente
de Tonico. cândida conclui
que zayla e Pilar estão escondendo algo. luísa se incomoda com a harmonia entre Pedro e Teresa. Dois bandidos
tentam roubar o dinheiro do
sarau e sequestrar luísa, mas
Samuel, Gastão e augusto os
impedem. hilário sugere que
Quinzinho case com Vitória.
luísa presta queixa da invasão
a Borges e diz a Tonico que
foi Samuel quem a defendeu.
Pedro alerta celestina sobre
as intenções de nino. Guebo
comenta com Samuel suas
desconfianças de zayla.

Gênesis
Judá tem um impasse com
er. herit tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com
a atitude tomada. asenate dá
uma boa notícia a José. o clima pesa entre Judá e onã.
hira anuncia uma tragédia.
Judá fica bastante aflito. José
começa a construir algo. Potifar manda que uma pessoa
seja morta. Uma outra perda
considerável abala Judá. após
três anos, José se diverte com
suas crianças. Tamar desperta
interesse em Judá. Judá determina que Tamar seja castigada. Potifar leva um fora a
propor algo a Kéfera.

Coração indomável
nilda diz ao Padre Julio que
não pode seguir seus conselhos. alvaro aconselha Pedro
a arrumar um lugar para viver
com Soledade e seus filhos.
hermínio diz a otávio que encontrou otavinho em uma cabana abandonada, um pouco
afastada da fazenda. ele conta
que Simone o deixou lá. alvaro
diz a Pedro que nilda está decidida a levar Soledade com
ela. otávio ordena que ofélia
não descuide de otavinho um
segundo sequer, e volta a pensar que seria melhor internar
Simone. ofélia pede a Simone
que lute por ela.

império
Marta se culpa pela criação
de José Pedro. Silviano fala
com José Pedro e eles dizem
que o nome de Maurílio é renato. Maurílio humilha Danielle e se separa dela. José
alfredo manda lucas assumir
a Império. o comendador sai
com Josué em busca de Fabrício Melgaço. Maria Isis conforta o pai no hospital. Silviano planeja o sequestro de
cristina com José Pedro e
Maurílio/renato. Maurílio/renato contrata Marcão para
mais um serviço. José alfredo
entrega um envelope para
Maria Isis e eles se beijam.
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AGENDA cUlTUral
t
show de humor
o humorista helio de la
Peña, conhecido do público
há mais de 30 anos, apresentará em Goiânia o espetáculo 'chocolate cumprimenta e convida', na quinta-feira (4), às 21h, no Guardians comedy club. carioca
da Vila da Penha, helio fala
de política sem preconceito,
expõe as contradições de
ser o único preto em ambientes sofisticados. Quando: quinta-feira (4). onde:
avenida T-15, Quadra 621,
lote 7, Setor nova Suiça Goiânia. horário: 21h. Ingressos pelo site sympla.
Banda Bartô
nesta quinta-feira (4), às
19h o público do lowbrow
lab arte & Boteco poderá
conferir um show de pop
rock e pop nacional e internacional com a banda Bartô.
Formada por Ingrid Fraga

Helio de La Peña apresenta 'Chocolate Cumprimenta e Convida', hoje (4)
Café filosófico
o café Filosófico cPFl
realiza uma nova transmissão 'fica em casa' na quinta-feira (4), às 18h, com a
participação do economista
e superintendente do Instituto Unibanco, ricardo
henriques. com o tema
'Perspectivas da educação',
o programa vai refletir so-

Vida selvagem
nesta quinta (4), às
21h30, a TV Brasil leva ao
ar o sexto episódio inédito
do seriado ‘Ícones da Vida
Selvagem’, que acompanha
rebanhos de cabras-deleque e impalas em suas
trajetórias de sobrevivência
na África. Dos desertos secos do oeste às savanas úmidas do leste, as duas espécies de antílopes são cruciais
para os ciclos de vida de
plantas e animais que vivem
na região. com poucas exceções, cabras-de-leque e
impalas quase nunca vivem
no mesmo habitat.Quando:
quinta-feira (4). onde: TV
Brasil. horário: 21h30.

Paralelo 16ª Mostra Internacional de
Dança Contemporânea começa hoje (4)
A 10ª edição do evento
de dança mais esperado pelo
público goiano apresentará,
a partir dessa semana, nove
espetáculos nacionais e internacionais. O Grupo de
Dança do Amazonas é quem
abre as apresentações do Paralelo 16º com o espetáculo
‘tA: Sobre Ser Grande’ na
quinta-feira (4), às 21h, com
transmissão ao vivo no canal
do Youtube da mostra. O
grupo se apresentará diretamente do teatro do Amazonas e contará com plateia.
Na sexta-feira é dia do
público retornar ao teatro
Goiânia, presencialmente,
para assistir ao “Estou Sem
Silêncio”, da Quasar Cia de
Dança. A apresentação será
às 20 horas e também contará com transmissão ao vivo
no canal da mostra. No sá-

parecer com um hora de antecedência levando kits de
alimentos e materiais de limpeza ou de higiene pessoal.
As apresentações no teatro
Goiânia também serão transmitidas ao vivo no canal da
mostra no Youtube.

Ingressos

Mostra de dança inicia hoje (4), e convida
nove grupos, sendo três internacionais
bado (6), Modern table, da
Coreia do Sul, integra a programação do festival apresentando ‘Ham:Beth’, às 20h
no Youtube.
O teatro Goiânia volta a
abrir as portas para o público

no domingo (7) às 17 horas
para que o grupo goiano Ateliê do Gesto apresenta, pela
primeira vez em Goiânia, o
espetáculo infantil ‘Fica Comigo’. Para a retirada de ingressos, o público deve com-

Para as apresentações do
teatro Goiânia os ingressos
serão trocados por dois tipos
de kit com alimentos não perecíveis, produtos de limpeza
e higiene pessoal na bilheteria do teatro Goiânia, com
antecedência de duas horas.
Serão aceitos dois tipos de
kit: 2kg de arroz, 1 kg de feijão e material de limpeza ou
higiene pessoal, ou 2kg de
feijão, 1 pacote de macarrão
e 1 material de limpeza ou
higiene pessoal.

CELEBRIDADES
João Guilherme publica
foto com Duda Reis após
flagra romântico
João Guilherme fez a alegria dos seguidores na madrugada desta quarta-feira
(3) ao atender um pedido ousado. o ator e cantor, que
deu declarações polêmicas
sobre o término com larissa
Manoela, abriu uma caixinha
de perguntas no Instagram
com temática livre e, dentre
as poucas solicitações respondidas, estava um pedido
para publicar uma foto ao
lado de Duda reis, com quem
ele vive um suposto affair.
Pedido prontamente atendido: João Guilherme postou
uma foto onde Duda aparece
colada no jovem e ambos fazem careta para as câmeras.
ainda sobrou espaço para
uma declaração para a ‘amiga’. "Duda, você é demais",
elogiou o rapaz. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
'a Fazenda 13': Gui araújo
vai levar processo da equipe de Valentina Francavilla
após treta na roça
na última formação da
roça de ‘a Fazenda 13’, Valentina Francavilla relembrou
a humilhação sofrida por ela
durante o jogo da discórdia
em que Gui araújo expôs seu
problema de depressão. após
nova troca de farpas e desentendimento na dinâmica
que levará ao próximo eliminado, a equipe da peoa afirmou que irá processar o in-
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HORÓSCOPO
t
bre os desafios de qualidade e equidade na educação
em relação ao cenário de
globalização. Quando: quinta-feira (4). onde: (youtube.com/cafeFilosofico). horário: 18h.

(vocal), Paula Bernades (bateria) e hermano almeida
(contrabaixo), a Bartô tem
em seu setlist canções de
nomes como Daft Punk, Maroon 5, The cranberries e
Pitty, entre outros. Quando:
quinta-feira (4). onde: rua
115, quadra F43a, lote 214,
nº 1.684, Setor Sul - Goiânia.
horário: 19h.

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia pode trazer surpresas, mas também um pouco
de ‘frio na barriga’. Supere o
medo e se abra para o novo.
existem possibilidades de conquistas futuras se tiver coragem
de seguir seus instintos. Mantenha o foco na simplicidade e
tome cuidado com os excessos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia pede calma e discernimento. Tome cuidado com
futilidades e medos que sustentam você no raso da vida. não
tenha medo de dar um passo
maior rumo ao que deseja. as
suas relações podem estar potencializadas e as trocas podem
ser ricas e profundas.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia te convida a ter
mais confiança em si mesmo.
além disso, você pode conseguir
se organizar de forma mais profunda para a realização das suas
tarefas. a franqueza pode ser
uma arma poderosa hoje, então
saiba usá-la com moderação.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje o dia pode trazer clareza
mental e inspiração. Tome cuidado com julgamentos. acredite
na sua capacidade de ir além e
siga, porque a persistência pode
te levar ao êxito. as relações
amorosas podem ser beneficiadas, então se permita viver uma
relação saudável.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje o dia pode trazer desafios, portanto vale a pena ficar
atento e alerta: distrações podem ser um problema tanto em
casa quanto no trabalho. erros
podem acontecer e depois você
pode ser cobrado por isso. a
lua nova pode trazer melhora
no ambiente doméstico.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
a lua nova pode trazer realização, mudanças e um pouco
de agito. Sua mente pode estar
calma, mas as tarefas não cessam. o positivo é que você pode
lidar com tudo sem ansiedades
e de forma organizada. Sua sabedoria está ativada.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a lua nova trará mudanças
e possibilidade de ganhos, se
você tiver coragem de ousar mudar suas atitudes. Saiba ser equilibrado e desapegado ao mesmo
tempo. o autocuidado pode elevar sua autoestima, portanto
vale a pena se cuidar.

8

que você faz chacota da Valentina sobre ela se medicar!
Você será processado por
isso, não tenha dúvidas! PSIcoFoBIco!", disse o perfil
oficial de Valentina Francavilla
no Twitter. (raphaela Fernandes, Purepeople)

Bruna Marquezine causa polêmica
na web por fantasia de enfermeira
Bruna Marquezine
causou polêmica na web
por sua escolha para a
fantasia de Halloween
de enfermeira sexy, postada nesta terça-feira (2).
A roupa dividiu opiniões: alguns trabalhadores da profissão consideraram um desrespeito por retratar a enfermagem de forma sexualizada e repercutir um
estereótipo, enquanto
outros defenderam a
atriz. O Coren (Conselho

fluenciador. "Gui araújo, eu
não sei o que a sua equipe
vai fazer em relação ao que

Regional de Enfermagem) de São Paulo se
pronunciou após a fantasia viralizar entre os
enfermeiros e fãs de Bruna Marquezine, que inclusive excluiu a publicação que havia feito
com a roupa nos stories
do Instagram, ao contrário de outros cliques ousados durante a semana.
Na publicação oficial do
órgão, os comentários se
dividiram. (Raphaela
Fernandes, Purepeople)

você fez, mas pode ter certeza
que a equipe da Valentina já
coletou ToDoS os vídeos em

Glória Groove, Pedro
sampaio e mais famosos
comparecem à festa de
Luísa sonza
luísa Sonza reuniu amigos famosos na festa de lançamento do clipe de ‘fugitivos
:)’, single em parceria com
Jão. no evento, a cantora,
que escandalizou ao recriar
um look de christina aguilera, ofereceu uma experiência
que homenageava a estética
dos anos 2000. a celebração
aconteceu em São Paulo. os
convidados puderam cantar
hits da década em um karaokê, ganharam tatuagens
removíveis, que remetem às
que vinham em embalagens
de chicletes nessa época, e
ainda tomaram drinks inspirados em músicas de divas
pop, como Fergie, avril lavigne e Britney Spears. na
lista de convidados, estavam
estrelas da música e da internet, como Glória Groove,
Pedro Sampaio, que vive
‘amizade colorida’ com luísa,
Giulia Be, Duda Beat, Pequena lo, ana caetano, da
dupla anavitória, anny Gabrielly, do grupo now United, zeeba e rael. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a lua nova pode trazer satisfação e contentamento, mas
pouca vontade de agir. o cansaço pode ser grande e existe
necessidade de descansar ou de
fazer as coisas com certa lentidão. Tome cuidado com apegos.
Vale a pena deixar o dia fluir
sem se preocupar muito.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
a lua nova pode trazer para
você um certo individualismo e
uma grande independência, por
isso as relações podem ser desafiadoras, afinal estar apenas
na sua companhia é o que você
realmente deseja. Saiba fazer
escolhas com sabedoria.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a lua nova vai potencializar
seus projetos. Você pode começar a tirar do papel algo que
queria muito. além disso, você
pode fazer boas parcerias, inclusive com amigos. Uma relação
amorosa também pode acontecer de forma surpreendente com
alguém que você já conhecia.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a lua nova favorece seu descanso mental e físico. Você pode
viajar, estar em profunda reflexão e se desvencilhar da necessidade de realizar tanto. Momento de parada estratégica
para repensar a vida. hoje o dia
será lento e calmo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
a lua nova pode trazer muito
foco e organização, principalmente no trabalho. Sua dedicação pode te levar ao êxito. Tome
cuidado apenas com os excessos;
vale a pena descansar também.
novos aprendizados estão sendo
colocados em prática e podem
te render lucros futuros.
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Essência

Vinho é poesia engarrafada e

ﬁlosoﬁa plena de um estilo de vida
❛

O Banquete’, livro escrito por Platão
por volta de 380 a.C em forma de diálogos
cujo personagem principal é seu mestre
Sócrates. Considerado o mais importante
filósofo da história da civilização ocidental, a narrativa discute de forma central
a natureza e as qualidades do amor. Não
é esse o tema deste artigo, entretanto,
vinho e filosofia andam de mãos dadas.
Obviamente há limites. O próprio Platão
noutro momento, ao se referir às leis de
uma cidade ideal, impunha sanções à bebida, estabelecendo a linha tênue entre a
sobriedade e a bebedeira. Mesmo assim,
considerava o vinho muito importante
para a sociedade.
Os primeiros registros de vinho na
Grécia datam de 2,5 mil anos a.C., embora
a bebida já existisse, conforme jarros de
cerâmica encontrados há cerca de 5,4 mil
anos a.C. E hoje?, quem nunca filosofou à
beira de um bom cabernet sauvignon?
Ou então degustando um malbec encorpado acompanhado de um excelente
churrasco à beira da praia ou da piscina,
degustando um sauvignon blanc ou um
frutado chardonnay? Sim, o vinho continua sendo propício às filosofias da vida,
ao pensamento, às reflexões. Para ser
melhor, boas companhias sempre ajudam. Apesar de que eu, particularmente,
considero o vinho a melhor companhia!
Poucas vezes paramos para refletir:
afinal, por que sentimos tanta falta das
pessoas do nosso convívio? “A razão da
nossa falta é não saber como funciona
aquilo que, para nós, ainda é desconhecido e que encaramos como ameaça. É a
perda daquele lugar aconchegante que
faz falta. Eu abro uma reflexão sobre um
tema que afeta a todos nós: a culpa, o
tédio, a ansiedade, nossas dificuldades de
agir, entre outros tópicos. O mundo para
nós é uma construção. Nós sentimos falta
porque temos uma tendência a criar familiaridade e segurança com aquilo que
a gente conhece não é mesmo? Porque
em volta de uma boa taça de vinho, as
amizades se fortalecem, lágrimas se enxugam, dores passam, amores se amam.
Ele faz de cada refeição uma ocasião,
cada mesa mais elegante, cada dia mais
civilizado e afoga todos os pesares.
De acordo com Carl Jung, o que a
maioria de nós leva para os relacionamentos não é a plenitude, mas a carência. A carência implica uma ausência
dentro de si mesmo. A solidão é uma
força poderosa capaz de criar ilusões
fortes. Ninguém pode realmente entrar
dentro de você e substituir a peça que
está faltando. Não podemos deixar que
um único ser nos falta, e fica tudo deserto. Somos a companhia mais importante para nós mesmos. Crie sua própria
história com alguém ou sozinha. O importante é procurar fazer de sua vida
um livro cheio de histórias empolgantes
com começo, meio e fim. Sirva todos os
dias uma taça de vinho e faça do seu dia
o melhor e sinta-se abraçada.

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

Nos Estados Unidos, Benjamin Franklin (1706 – 1790), filósofo e político dizia:
“O vinho é prova constante de que Deus
nos ama e nos deseja ver felizes”. Outros
filósofos e pensadores em algum momento fizeram citações sobre o vinho e a
vida, porém o mais importante é saber
que na verdade, ao longo da história, o
homem ama a vida e o vinho, não porque
está acostumado a eles e sim porque quer
amor, colo, aconchego, paz, felicidade.

Encerro este texto com a visão equilibrada de Kant (1724-1804) que, sem deixar quase nunca sua pequena cidade
alemã onde viveu, repetia que é impossível conhecer as coisas em si mesmo (o ser
em si). Só conhecemos as coisas tal como
as percebemos (o ser para nós). Esta posição de Kant significa uma síntese entre
idealismo e realismo, espírito com que a
vida “pode” e “deve” ser encarada.
Leitores: existe sim, um senso comum
de avaliação para os vinhos e a vida que
independe de sexo, idade e cultura. O
vinho é algo com que se vive de acordo, e
também se vive de acordo com uma
ideia. Bebido na ocasião certa, no lugar
certo e na companhia certa, o vinho é o
caminho para a meditação e o arauto da
paz. Ele melhora o convívio humano e
tem o poder de colocar o amor e o desejo
a uma distância que os torna passíveis de
ser discutidos. Ou seja, todos os homens
avaliam raramente que existem opiniões
discrepantes quando grupos degustam
vinhos nas mesmas condições. Assim,
então, o vinho não viola a razão, mas convida-nos gentilmente a uma agradável
alegria. Parafraseando Descartes, “Bebo
vinho, logo existo”.
O melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas o que nós compartilhamos porque ele tem o poder de
encher a alma de toda a verdade, de todo
o saber. Como diz Fernando Sabino:
"Cristo não consagrou a água, o leite ou a
Coca-Cola: consagrou o pão e vinho como
alimento do corpo e do espírito." (Especial para O Hoje)

Uma das obras sobre ‘A
Solidão’ do foi um pintor,
artista gráfico e ilustrador estadunidense, Edward Hopper (1882-1967).
Ele pintou uma série de
obras tendo como mensagem, a realidade marcada pela solidão. Este
quadro foi exposto ao público pela primeira vez no
Dia dos Namorados de
1927 na abertura da segunda exposição individual de Hopper, na Rehn
Galleries em Nova York.
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Negócios
Aumento da conta
de luz deve
eliminar 166 mil
empregos em 2021,
aponta CNI

Reajuste na energia elétrica
pode reduzir empregos
Pesquisa da CNI
mostra impacto na
economia, provocada por crise hídrica
Nielton Soares
As constantes altas na conta da energia elétrica podem
eliminar 166 mil empregos
neste ano, no Brasil. O efeito
cascata seria uma consequência da pior crise hídrica no
país nos últimos 90 anos, provocando uma inflação sobre
os custos com esse essencial
produto para a economia. A
estimativa é que o aumento
derrube o Produto Interno
Bruto (PIB) em R$ 8,2 bilhões
em 2021, o que significa uma
queda de 0,11% em relação
ao ano passado.
O estudo para o próximo
ano é ainda pior, segundo a
entidade. Em 2022, o recuo
do PIB, devida a questões
energéticas, pode chegar a
R$ 14,2 bilhões, isto é, 0,19%
a menos na comparação com
os valores deste ano. Os cálculos da confederação mostram que a conta de luz das
famílias subirá 6,77% em 2021
e 18,8% em 2022.
Os preços devem subir mais
com a criação da “bandeira
escassez hídrica” e os reajustes
das tarifas de energia. E como
consequência negativa, os aumentos na conta de luz devem
provocar redução do consumo
das famílias em R$ 7 bilhões
em 2021 e de R$ 12,1 bilhões

em 2022, a preços de 2020. Por
outro lado, mesmo com a taxa
extra na conta de luz de cada
família brasileiro não será suficiente para manter o funcionamento das térmicas, estimam distribuidoras.
A CNI aponta que a bandeira tarifária terá peso de
13,23% na conta de luz total
no orçamento das famílias. "O
aumento total de 127,5% [em
2021] na bandeira tarifária

deve se refletir em um aumento de 16,87% na conta de luz
das famílias em relação ao valor inicial da bandeira vermelha patamar 2", informa comunicado da instituição.

Bandeira escassez

Já a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) chegou
a anunciar no fim de agosto
um novo patamar da bandeira
tarifária. Inicialmente, o órgão

chamou a nova taxa de "bandeira escassez hídrica". O pagamento extra custeado pelos
consumidores está estimado
em R$ 14,20 por 100 kWh. Isso
é quase 50% a mais que o do
patamar 2, cobrado na bandeira vermelha, que após também ser reajustado, atualmente está em R$ 9,49. O novo modelo de cobrança deve vigorar
até abril do próximo ano.
Segundo o Ministério de
Minas e Energia, o reajuste da
energia elétrica se deve ao custo adicional projetado de R$
8,6 bilhões com energia de setembro a novembro, o que inclui importação da Argentina
e do Uruguai e ativação de novas termelétricas para a geração de eletricidade. Porém, segundo o órgão, as medidas são
necessárias para suprir a necessidade de 5,5 GW de energia
a ser acrescentada ao Sistema
Interligado Nacional(SIN).
Para se ter ideia, os atuais
níveis dos principais reservatórios de água do Brasil
baixaram ao longo deste ano,
causando a pior crise hídrica
dos últimos 90 anos, conforme levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico(ONS). Por regiões, o Sudeste e o Centro Oeste con-

centram 70% de toda a água
do país, o nível médio dos reservatórios é inferior a 20%.
Mas para o correto funcionamento, os reservatórios de
água de usinas hidrelétricas
devem operar com, pelo menos, 10% da capacidade. Assim, abaixo desse percentual,
as turbinas ficam comprometidas, aumentando o risco de
suspensão do fornecimento
de energia.
Nesse contexto, os setores
industriais serão os mais afetados, projeta a CNI. O segmento deve ter perdas de R$
2,2 bilhões em 2021 e de R$
3,8 bilhões no ano passado,
com a indústria de transformação podendo responder
por R$ 2,9 bilhões da queda
estimada para o setor, no
acumulado dos dois anos. Os
mais impactados devem ser
a produção de gás natural e
outras utilidades; metalurgia; fabricação de peças e
acessórios para veículos automotores; produção de ferro
gusa; ferroligas; siderurgia
e tubos de aço; fabricação
de produtos de madeira; mineração; têxteis; celulose e
papel, além do próprio setor
de energia elétrica. (Especial para O Hoje)

