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Após fim do
Bolsa Família,
Auxílio Brasil
entra em vigor
Bolsa família chega ao fim e dá
lugar para incertezas em milhões de famílias que eram amparadas pelo programa social.
Auxílio Brasil ainda gera dúvidas
de como vai ser viabilizada pelo
Congresso Nacional.
Política 2

Goiás registra aumento
de adoção de crianças
e adolescentes

Cidades 10

Natasha de Caiado Castro

sustentabilidade e propósito
são palavras de ordem
Opinião 3

OHOJE.COM

Maioria dos goianienses
desconhecem a Cidade
Inteligente da prefeitura
Levantamento realizado pelo Instituto FoxMappin
do grupo O Hoje aponta que 82,2% dos goianienses
não conhecem o projeto de prioridade da gestão
de Rogério Cruz (Republicanos). A proposta que
faz parte do plano de governo conta com 10 medidas para promover a conectividade do cidadão

goianiense. O investimento previsto para a aplicação da matéria é de R$ 2 bilhões. A prefeitura
de Goiânia deve ter dificuldades em implementar
a proposta tendo em vista que a Capital não está
no rol de cidades que estão aptas a receber o 5G
que foi a leilão na semana passada. Política 5

Em Goiás, tristeza e saudade por Marília Mendonça
Corpo da cantora foi velado e sepultado sob grande comoção de brasileiros que parecem não
acreditar na morte da artista de 26 anos vítima de queda de avião. A expectativa de mais um show
da artista se transformou em um luto coletivo que perdurou no final de semana. Cidades 11

Jota Eurípedes

Senado aprova
Medida que
estimula crédito
Poderão se beneficiar da expansão crédito Microempreendedores Individuais; microempresas e empresas de pequeno
porte; produtores rurais; e cooperativas e associações de pesca e marisqueiros.
Política 6

Pets no trabalho diminuem o estresse
Contato com pets no ambiente de trabalho pode rezudir o estresse e aumentar a produtividade. Algumas
empresas goianas já utilizam a técnica para atrair clientes e melhorar o ambiente profissional. Cidades 9

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Ministra do STF
suspende emendas
‘paralelas’

Longevidade brasileira
só aumenta
Opinião 3

Repasses a parlamentares eram
feitos através do chamado orçamento secreto, uma ferramenta
criada pelo presidente da Câmara.

Leia naS CoLunaS

▼

Xadrez: Politização da eleição
da Ordem dos Advogados do Brasil secção Goiás vai parar no STF.

Política 2

Goiás precisa
remar pra
voltar a Série A
Quatro empates nos últimos quatro jogos, Goiás fica com vaga
ameaçada e Gláuber analisa empate ruim fora de casa, além de
falar sobre desempenho físico dos
atletas diante do Operário-PR.
Esportes 7

GreGório José

Política 2

Showroom: “Encontre a sua
marca-Estratégias para potencializar Carreiras e Negócios”.
Economia 4

Tigre fica no empate com Bugre

Com gols do
atacante Alesson, o Vila Nova abriu 2 a 0 em cima do Guarani, mas Mateus
Ludke e Lucão do Break deixaram tudo igual no OBA. Esportes 8

Dólar: (paralelo) R$ 5,52 | Dólar: (comercial) R$ 5,523 |
Euro: (Comercial) R$ 6,387 | Boi gordo: (Média) R$ 264,60
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 322,56 | Bovespa: +1,37%

esplanada: Dossiê aponta aumento de crescimento de compra de terras na Amazônia.
Política 6

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

Tempo em Goiânia
s 30º C

t 22º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Politização da eleição da
OAB Goiás vai parar no STF
Ministra cobrou transparência na transferência dos recursos

Rosa Weber
suspende
pagamento das
emendas do relator
A ministra Rosa Weber, do supremo tribunal Federal
(stF), determinou a suspensão integral e imediata da
execução dos recursos oriundos das chamadas “emendas
do relator” relativas ao Orçamento Geral da união
deste ano, até que seja julgado o mérito das ações que
questionam a prática no Congresso Nacional.
A ministra determinou, ainda, que sejam tornados
públicos os documentos que embasaram a distribuição
de recursos provenientes dessas emendas nos orçamentos
de 2020 e deste ano. A decisão estabelece ainda que
sejam adotadas medidas de transparência para que todas
as demandas de parlamentares voltadas à distribuição
de emendas do relator-geral do Orçamento, independentemente da modalidade de aplicação, sejam divulgadas.
A decisão da ministra foi tomada após ações dos
partidos Cidadania, PsB e Psol. As siglas alegam a existência de “esquema montado pelo governo federal”
para aumentar sua base política de apoio no Congresso
Nacional.
Rosa Weber também argumentou que o tribunal de
Contas da união (tCu), ao julgar as contas do presidente
da República referentes a 2020, verificou aumento expressivo na quantidade de emendas apresentadas pelo
relator do orçamento (523%) e no valor das dotações
consignadas (379%) sem que fossem observados quaisquer
parâmetros de equidade ou eficiência na eleição dos
órgãos e entidades beneficiários dos recursos alocados.
segundo a ministra, não há critérios objetivos e
transparentes para a destinação dos recursos, ao considerar a ausência de instrumentos de prestação de
contas sobre as emendas do relator-geral.

Pela primeira vez, a politização da eleição
para a presidência da Ordem dos Advogados
do Brasil, seção Goiás, ganha evidência num
dos pleitos mais acirrados. Cada candidato,
a seu modo, foi em busco de apoio político
tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara de Goiânia. Para candidatos não apoiados pela atual diretoria argumentam que esse fato tira
a autonomia da entidade,
a desviando de sua finalidade, que é fortalecer
a categoria em suas demandas. Por fim, o impedimento aos profissionais inadimplentes foi
parar na Justiça. Chegou
ao stJ e agora vai
parar no stF, depois que o candidato Pedro Paulo
de Medeiros tentou
abrir espaços a quem
não pagou a anuidade.

Na Alego

Ainda sem data definida, a Alego vai promover, pela primeira vez, um de bate entre
os candidatos a presidente da OAB, ante do
dia 19 de novembro, data da eleição, por sugestão do deputado delegado Humberto teófilo (PsL).

No DF

No momento em que a Assembleia Legislativa de Goiás não vota a criação de uma loteria do estado, o governador do distrito Federal, Ibaneis Rocha (MdB), enviou à Câmara
Legislativa projeto para criar casas lotéricas
distritais.

Adiados

O MdB e o PsdB ainda não remarcaram
as datas dos encontros que os dois partidos
realizariam ontem, separadamente, por conta
da morte da cantora Marília Mendonça.

xadrez@ohoje.com.br

Preocupação

Boletim médico informa sobre a piora
do quadro de saúde do ex-prefeito Iris Rezende trouxe preocupação para os políticos
goianos. Iris avalizou a aliança do MdB
com o governador Ronaldo Caiado (deM),
para as eleições de 2022.

Censo 2022

Prefeito de damolândia, Rogério Neto
(PsdB) não escondeu sua satisfação pelo
fato de o município ter sido escolhido, em
Goiás, para o lançamento do evento-teste
do censo de 2022.

Post mortem

Por conta do acúmulo de projetos aguardando votação em plenário, a deputada
Lêda Borges (PsdB) que fazer a entrega
de título de cidadania goiana à família do
homenageado que morreu antes da aprovação da honraria.

Demora

Por iniciativa do ex-vereador Paulinho
Graus (Pdt), a Câmara de Goiânia aprovou,
em 2020, título de cidadania goianiense a
Marília Mendonça. Mas a demora foi tanta
que a cantora não teve tempo de receber
a honraria.

Pré-candidatos

A um ano das eleições, a Justiça eleitoral
alerta para o prazo de desincompatibilização de que ocupa cargo público ou de
dirigentes de empresas. Período varia de
três a seis meses. Candidaturas poderão
ser indeferidas

CURTAS
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A expectativa desta semana é para
a apreciação, em segundo turno, da PeC
dos Precatórios e como deve se posicionar a bancada goiana na Câmara Federal. dos 17 integrantes, somente elias
Vaz (PsB) e o petista Rubens Otoni disseram não à proposta de emenda à
Constituição.

Após ﬁm do Bolsa Família,
Auxílio Brasil entra em vigor
Bolsa família
chega ao fim e dá
lugar para
incertezas em
milhões de famílias
que eram
amparadas pelo
programa social
Anna Alves
A partir de segunda-feira
(8), o Bolsa Família será revogado e substituído pelo Auxílio
Brasil. segundo o governo, com
a transição dos programas, todos os beneficiários do Bolsa
Família receberão os valores
reajustados automaticamente.
segundo o governo, a ideia
é incluir 2 milhões de famílias
que estão na fila de espera
para serem auxiliadas pelo
programa social. O valor vai
continuar a ser pago para famílias de extrema pobreza e
situação de pobreza, as parcelas devem ter um incremento de 17,8% rendendo para a
sua primeira parcela o valor
médio de R$ 217,18. O valor
será variado, pois, depende
do número de beneficiários
da composição familiar.
O Auxílio Brasil ainda causa muitas incertezas devido à
falta de espaço no Orçamento,

Auxílio Brasil ainda
gera dúvidas de
como vai ser
viabilizada pelo
Congresso Nacional
como vai ser pago e demais
dúvidas de parlamentares. O
governo federal afirma pagamento de até R$400 reais a
partir de dezembro de 2021.
O intuito dos dois programas
são os mesmos: dar suporte a
famílias em extrema vulnera-

bilidade social. A diferença é,
o governo ainda não sabe de
onde tirar a verba para manter
o novo programa para os pagamentos de 2021 e 2022.
O programa levou 14 meses
para ser entregue ao Congresso
Nacional, sem descrição de valores ou formas de recursos
para se manter. A medida provisória tem até 7 de dezembro
para ser aprovada, caso não,
perde a validade. A solução
mais viável para bancar as
parcelas vêm da PeC dos pre-

catórios, dívidas do poder público ou posterior de decisões
judiciais. Assim a dívida passa
a ser recebida e entra na programação de pagamentos do
Governo Federal.
O bolsa família trouxe a recuperação do ciclo da pobreza,
mais de 3 milhões de pessoas
saíram da situação de pobreza
extrema, redução da mortalidade infantil, redução da desigualdade regional. O programa tinha o foco em famílias
cuja renda fosse de R$89 por

pessoa ao mês (sendo consideradas de extrema pobreza)
ou para famílias com renda
de R$179 por pessoa ao mês
(em situação de pobreza) e
com cadastro no CadÚnico (Cadastro Único para programas
sociais do governo federal).
A proposta de substituição
do programa de Bolsa Família
para Auxílio Brasil vem da dissociação de qualquer ligação
com o governo Lula. Com o
fim de mandato chegando e
em queda nas pesquisas, Jair
Bolsonaro aposta em programas que repercutam o seu
nome para reeleição em 2022.
Já vem sendo comercializado em rede nacional a campanha apresentando o novo
programa de Jair Bolsonaro,
a propaganda apresenta famílias felizes, crianças em escolas, trabalhadores rurais e
afirmando que já é “o maior
programa de transferência
de renda para aqueles que
precisam de ajuda”.
Ainda não se sabe como
se inscrever no novo programa, a tendência é que se reutilize a mesma base de cadastros da bolsa família e dados do cadastro único para
bater a meta de 17 milhões
de pessoas, ampliando números anteriores. sobre o início
de pagamento, prevê que
mantenha o calendário anterior, liberando a primeira
parcela em 17 de novembro.
(Especial para O Hoje)
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Sustentabilidade e propósito
são palavras de ordem
Retomada do mercado

Natasha de Caiado Castro
e na passarela do Web summit 2021, sustentabilidade e propósito! e se nos anos anteriores
os holofotes tendiam para realidade virtual, depois Inteligência Artificial e Machine Learning,
chegou agora a vez do Metaverso.
Não digo que os outros temas não estão aqui.
eles não são "new kids on the block", estão mais
maduros e "embeded" nas soluções tecnológicas
lançadas, mas como uma ferramenta, um meio.
todos usam big data para alimentar machine
learning que tem inteligência artificial ou aumentada. sem segredos. A busca, o "ask" generalizado, contudo, está girando em torno do delivery. Pivoteou durante a pandemia.
A startup mais comentada e premiada desenvolveu um app que administra perdas de comida.
Ou melhor, evita que haja perda, administrando
os estoques com base nos prazos de validade. dirigida a escolas, restaurantes e empresas, ela faz
com que excedentes e produtos que estão perto
do limite de data indicada para consumo chegue
a esses estabelecimentos com um custo mais
baixo. é a econômica girando de forma efetiva.
Outro detalhe que me devolve a esperança
na humanidade é a mudança no tom dos pitches.
Nos três minutos de elevator pitch - aquele
tempo que um empreendedor tem para vender
uma ideia para um grupo, comparável literalmente ao de uma subida de elevador, em que se
tem a total atenção do interlocutor - deu para
acompanhar discursos permeados por finalidades
bem estabelecidas. No palco, entre as startups
presentes, somente uma recebeu perguntas sobre
números financeiros. As outras até estavam em
rodada de investimento, mas o que realmente
interessava era saber sobre "gente", equipe, parceiros! Frases como "e se seu sonho for esse, se
junte a nós" ou "essa é nossa família" ou "se
você é engenheiro" dominaram essa troca.
e a palestra quase que institucional da dreamworks foi praticamente inteira sobre como manter felizes os talentos internos. daí lembro da
revolução industrial e das greves, incluindo a
que aconteceu em Lisboa nesse início de semana,
atrasando tudo no primeiro dia de summit, e
sorrio com um ufa…
O segundo dia de programação intensa também
pode ser considerado como o dia do Metaverso.
Claro que o Mark Zuckerberg lançou sabidamente
seus planos nessa linha em busca de buzz. ele
vende cliques - bons e maus. Gente pró e haters.
e conseguiu. todos em todos os palcos já têm opiniões e as exterioraram. Check, objetivo alcançado:
falem bem ou mal, mas falem de mim.

dois assuntos que tenho acompanhado são a
volta das viagens e entretenimento, pois é o retorno da minha indústria, a mais sofrida na
pandemia. Aqui ainda estão no "acho", pois as
viagens estão voltando agora e o novo consumidor ainda não esta totalmente claro.
Marketing de subscrição de serviços nichados
é uma aposta. A volta para o vintage de locais já
conhecidos e seguros é outra. Ferramentas que
dêem segurança ao consumidor em todas as dimensões estão sendo apresentadas pelas startups.
Aqui o oceano ainda é azul.
e o outro assunto quente é saúde por motivos
óbvios. e duas soluções me chamaram atenção.
A primeira é o uso de psicodélicos apoiados
por associações sérias presentes aqui e institutos
de pesquisa super tradicionalistas . e outra é a
cura para a depressão, o mal do século. Baseado
no estudo da utilização de peixe elétrico por
gregos e romanos para tratamento de saúde
mental, uma empresa desenvolveu uma touca
que transmite corrente elétrica para os neurônios, ativando áreas que em exames mostram
falta de atividade. Isso tudo suportado pelo 3d,
que replica o cérebro em tamanho real para
que o médico programe as quantidades e o paciente se trate em casa. Mais uma vez, algo
mais humano.
Bem legal a quote do mestre de cerimônias
do track de saúde. é complicado ser disruptivo
nesta área. Os engenheiros são treinados no
"fail fast" e a comunidade médica tem mindset
de super cuidados e testes sobre testes. é necessário muita humildade e permitir que as vozes
sejam ouvidas.
e por último, para os publicitários, o assunto
social media teve um painel de influencers falando o óbvio mas que vale como lembrança ou
checklist. Para ter um milhão de followers é necessário ter conteúdos fortemente embasados,
o packaging precisa ser interessante para o
target e consistência é a palavra chave. um vídeo
pode ser colocado 1000 vezes e viralizar na 1001
vezes - e por causa de
um único "hater". e
está valendo, pois o importante para eles não
é o amor que o público
deles têm por algo e
sim o quanto a comunidade ao redor os coloca no centro das disNatasha de Caiado Castro
cussões. e eis que volé, designer de experiências especialista em intetamos mais uma vez
ligência de mercado
ao Meta do Marc.

Longevidade
brasileira só aumenta
Gregório José
em poucos anos teremos um grande número
de idosos no Brasil, mas as políticas públicas votadas para as pessoas desta faixa etária ainda
são poucos e, em alguns municípios, inexistem.
O que há são pequenos e tacanhos projetos
criados por um ou outro prefeito, e logo deixado
de lado pelos demais administradores municipais.
Primeiro porque muitos entendem que não
é necessário se pensar na terceira idade quando
esta deveria, por si mesma, pensar no seu futuro
após os 60, 65 anos de idade
segundo dados do IBGe, no Brasil, em 2019,
a expectativa era um brasileiro viver, em média
até os 76 anos e meio. As mulheres um ou dois
anos a mais. Como faltam alguns dados por
conta da pandemia da Covi, é provável que
estes números sejam maiores.
Outro detalhe que não podemos deixar de
verificar é que, a mulher vive mais do que os
homens. Verdade absoluta.
Muitos homens não procuram a medicina
aos primeiros sinais de um problema de saúde.
Já as mulheres aprendem, desde cedo, que é
preciso ir ao ginecologista, ao dentista, ao clínico
geral e outros especialistas logo no início de
uma mudança em seus corpos.
Buscar um medicamento ou resposta para o
que sente é sempre bom para aumentar a longevidade. Já os homens, machões e com saúde
de ferro acabam sucumbindo com problemas
que poderiam ser tratados, aumentando a expectativa de vida. Mas, infelizmente, quando
buscam tratamento pode ser tarde.
Outro fator a ser analisado e não menos importante é que, os homens fazem trabalhos e
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serviços que colocam em risco sua saúde em
longo período de exposição.
existem mulheres que fazem alguns serviços
que pensamos e fomos criados com esta concepção de serem para e exclusivos de “homens”.
e fazem bem. Mas são raros exemplos e chegam
a ser personagens de entrevistas em grandes
emissoras. Mas sabemos que são poucas que se
aventuram a derrubar barreiras.
Outro fator que podemos inferir neste momento de reflexão é que, a probabilidade de
um bebê recém-nascido chegar ao primeiro ano
de vida hoje não chega a 12 para cada mil nascimentos. em tempos atrás, esses dados eram
assustadores, uma vez que quase 90 nascidos
no Brasil em um grupo de mil morreriam antes
de ter sua primeira festa de aniversário.
Cuidados familiares, saneamento básico,
acompanhamento médico, programas para mães
nutrizes dos governos municipais, enfim, vários
fatores denotam que é preciso cuidado, cuidado
e cuidado para ampliar este leque de sobrevivência na primeira infância.
O leitor poderá até dizer que o fator estado
onde vivem os pais influenciam estes dados e
não está errado. existem estados brasileiros onde
a expectativa de vida é maior. santa Catarina, no
sul do Brasil, hoje é o melhor local para se chegar
à terceira idade com qualidade de vida excepcional. Mas, ali, sabemos que a dedicação,
trato e pensamento coletivo funciona de uma
maneira diferente de
alguns estados do Norte
ou Nordeste brasileiro
e isto não é prejulgaGregório José é Jornalista,
Radialista e Filósofo
mento, é estatístico.
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CARTA DO LEITOR

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

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

Segurança nos hospitais
em um cenário de pandemia, os médicos
estão mais vulneráveis do que nunca. Isto porque
eles podem ser contaminados pela doença a
qualquer momento e até agredidos em certas
situações. Por isso, é fundamental que haja mais
segurança nas unidades de saúde de Goiânia.
trata-se de uma medida para proteger e orientar
os profissionais e a população em casos de violência. Há diversos relatos de médicos que foram
violentados por familiares de vítimas da Covid19 e isso não pode continuar acontecendo.
Renata Guedes
Goiânia

CONTA PONTO

{

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

INTERAJA CONOSCO

L

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

M

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

N

@jornalohoje
Nem acredito que finalmente posso postar
isso. os três primeiros episódios de arcane,
minha nova série inspirada no universo de
League of Legends, já estão disponíveis.

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

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco |

editor@hojenoticia.com.br

Geolab
Autarquia prevê retomada econômica menos

Limitações nas
cadeias produtivas
devem perdurar
até 2022, diz BC
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) mantém a expectativa de retomada da atividade econômica no segundo semestre deste ano,
ainda que menos intensa e mais concentrada no setor
de serviços. A avaliação consta na ata da última reunião
do Copom e reflete o impacto das limitações na oferta
de insumos em determinadas cadeias produtivas, que
devem perdurar até o próximo ano.
de acordo com o comitê, os indicadores recentes da
produção industrial e do comércio tiveram resultados
negativos e abaixo do esperado. Por outro lado, o setor
de serviços, que foi mais atingido pelas restrições da
pandemia de covid-19, “continuam em trajetória de recuperação robusta”.
“Para 2022, se por um lado a elevação dos prêmios
de risco e o aperto das condições financeiras atuam
desestimulando a atividade econômica, por outro, o
Copom avalia que o crescimento tende a ser beneficiado
por três fatores: a continuação da recuperação do mercado de trabalho e do setor de serviços; o desempenho
de setores menos ligados ao ciclo de negócios, como
agropecuária e indústria extrativa; e os resquícios do
processo de normalização da economia conforme a
crise sanitária arrefece”, diz a ata.
segundo o BC, no cenário internacional, o ambiente
também tem se tornado menos favorável, refletindo a
persistência da inflação. “O próximo ano deve ser caracterizado por menor crescimento, com a reversão
dos impulsos fiscais e avanço nos processos de normalização da política monetária. Para as economias emergentes, essa combinação implica um cenário mais desafiador”, diz a ata.
No último Relatório de Inflação, divulgado no fim
de setembro, o Banco Central projetava crescimento
de 4,7% para a economia em 2021. Já ao longo de 2022,
espera-se um ritmo de crescimento menor do que no
segundo semestre de 2021, resultando em crescimento
anual de 2,1% no Produto Interno Bruto (PIB, a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país). O próximo relatório será divulgado em dezembro.
O mercado projeta crescimento maior neste ano e
menor em 2022. segundo a última edição do boletim
Focus, os analistas econômicos preveem expansão de
4,94% do PIB em 2021 e 1,2% no ano que vem.

Inflação em alta

A projeção está desacelerando por causa da persistência da inflação e da alta dos juros. de acordo com a
ata do Copom, a inflação ao consumidor segue elevada
e tem se mostrado mais persistente que o antecipado,
com alta dos preços mais disseminada e abrangendo
também componentes mais associados à inflação subjacente, que é o núcleo da inflação, que desconsidera
distúrbios de choques temporários.
“A alta nos preços dos bens industriais ainda não
arrefeceu e deve persistir no curto prazo, enquanto a
inflação de serviços acelerou, refletindo a gradual normalização da atividade no setor, dinâmica que já era
esperada. Além desses desenvolvimentos, desde a última
reunião [do Copom] houve alta substancial dos preços
internacionais de commodities energéticas, cujo impacto
inflacionário é amplificado pela depreciação do real,
sendo essa combinação o fator preponderante para a
elevação das projeções de inflação do comitê tanto
para 2021 quanto para 2022”, diz a ata.
Por isso, no encontro da semana passada, o Copom
elevou a taxa básica de juros da economia, a selic, de
6,25% ao ano para 7,75% ao ano e já sinalizou que
deve fazer um aumento da mesma magnitude, de 1,5
ponto percentual, na próxima reunião, em dezembro,
mantendo o ciclo de elevação da taxa de juros, em um
aperto monetário “significativamente mais contracionista” do que o utilizado no cenário básico. Com isso,
espera-se a convergência da inflação para as metas no
horizonte relevante, que inclui os anos de 2022 e 2023.
esse foi o maior aperto monetário em quase 20
anos. A última vez em que o Copom tinha elevado a
selic em mais de 1 ponto percentual tinha sido em dezembro de 2002. Na ocasião, a taxa tinha passado de
22% para 25% ao ano, com alta de 3 pontos.
Para decidir sobre a elevação, o comitê estabeleceu um
cenário básico para a inflação, com as projeções em torno
de 9,5% para 2021, 4,1% para 2022 e 3,1% para 2023. esse
cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 8,75%
ao ano em 2021 e para 9,75% ao ano em 2022, terminando
em 9,5% ao ano, e reduz- para 7% ao ano em 2023.
Com os dados, as projeções para a inflação de preços
administrados, como combustível e energia, são de 17,1%
para 2021, 5,2% para 2022 e 5,1% para 2023. (ABr)

A indústria de medicamentos Geolab, sediada em Anápolis, doou em setembro sopradores
térmicos para a Brigada Voluntária são Jorge, que é composta por cerca de 30 brigadistas
que atuam para apagar e controlar incêndios na Chapada dos Veadeiros. O equipamento é
capaz de controlar a propagação do fogo com maior eficiência, fazendo o mesmo trabalho
que cinco brigadistas juntos.

Livro

A consultora em comunicação humana, Carolina Moura faz parte do grupo de 34
especialistas nacionais e internacionais que assinam a obra “encontre a sua marca-estratégias
para potencializar Carreiras e Negócios”, livro colaborativo, que tem como objetivo ensinar
os pilares para a descoberta da marca pessoal e como torná-la conhecida. A fonoaudióloga
goianiense, que há mais de vinte anos atua na área ajudando diversos profissionais a desenvolverem uma comunicação de excelência, assina o capítulo “Faça da sua voz a sua marca –
mostrando como o uso da voz impacta sua imagem”. A publicação é a primeira da série
"Livros que marcam", e foi elaborada para atender a variados tipos de público, desde
pequenos empreendedores e estudantes de áreas, a gestores de grandes empresas.

Póvoa, Schmidt & Fleury

O Póvoa, schmidt e Fleury, escritório idealizado por três advogadas, têm como missão
utilizar o direito como ferramenta de emancipação feminina. A proposta é prestar um atendimento humanizado e ético, comprometido com a função social da advocacia utilizando a
perspectiva de gênero, raça e classe no judiciário, como uma forma de combate à desigualdade
e violência de gênero. O escritório é especialista em resolver demandas que envolvem
mulheres e mães, promovendo acolhida e segurança das clientes e filhas(os). Os atendimentos
são online em todo o Brasil e as filiais estão localizadas em Goiânia e em salvador. Contato:
@povoaschmidtfleuryadv.

Inauguração

O Fujioka distribuidor, maior distribuidor atacadista do Brasil de produtos de tecnologia, inova ao inaugurar nova loja conceito, inédita no país no formato atacarejo
especializada em soluções em produtos de tecnologia com ênfase em informática, na
Praça tamandaré, em Goiânia. A nova unidade traz linhas completas das maiores
marcas mundiais e mais de 3 mil produtos tecnológicos com preços competitivos e
atendimento especializado para o público com CNPJ. do total de 54 lojas físicas em
Goiás e no distrito Federal, a nova unidade será a terceira voltada ao atendimento por
atacado — público CNPJ. As outras duas estão em funcionamento na Capital, localizada
na Avenida Independência, e outra em Anápolis (Avenida Brasil).

Mania de Churrasco

O Mania de Churrasco ! PRIMe steAK & BuRGeR – rede reconhecida por oferecer os
melhores cortes de carnes nobres temperados apenas com sal grosso e preparados em fogo
forte, como manda a tradição do ‘bom churrasco’ – é presença confirmada na 16ª edição do
Burger Fest, festival de hambúrguer que acontece até 30 de novembro, em diversas regiões,
inclusive em Goiás. será possível saborear, nos restaurantes da marca localizados no
Flamboyant shopping, o saboroso “Clássico” (R$ 26,90) burger feito com pão brioche ou
crocante, recheado com 150g de um suculento blend bovino Angus, temperado apenas com
sal grosso e preparado em fogo forte, combinado com duas fatias de queijo prato, catchup,
mostarda, cebola roxa, picles e um toque especial da saborosa Maionese Verde Prime –
receita exclusiva da marca. também é possível pedir a novidade por delivery pelo app iFood.

Troféu Seriema

A Marajoara Laticínios está entre as finalistas da 19ª edição do Prêmio Crea Goiás de
Meio Ambiente. A premiação, que é realizada anualmente desde 2001, neste ano de 2021 ultrapassa as fronteiras do estado e se torna um prêmio nacional, recebendo o nome de
troféu seriema. A Marajoara concorre na categoria “elementos Naturais” com dois projetos:
o da Biomassa que é gerada pelo tratamento de efluentes industriais e fornecida gratuitamente
como fertilizante a produtores de leite em Hidrolândia; e o sistema de Fertirrigação montado
pela empresa, que possibilita uma destinação 100% sustentável para as águas residuais dos
processos fabris.

Espetáculo

O teatro Rio Vermelho receberá na noite de sexta-feira, dia 26/11, o espetáculo “Queen
Celebration In Concert”. No palco, o talentoso cantor André Abreu dá vida ao imortal
Freddie Mercury, em um resgate histórico desta que é uma das maiores bandas britânicas
de todos os tempos. O musical contará com uma banda acompanhada por uma orquestra
(formada por 14 músicos) sob a regência do experiente Andrei Presser. A sessão única do espetáculo assinado pela equipe Boom Producoes Artísticas está com os ingressos limitados à
venda nas Óticas diniz e no site www.furandofila.com.br. Os preços variam de R$ 90,00
(ingresso solidário, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível) a R$ 220 (de acordo
com o assento escolhido). será exigido o cartão de vacinação com a segunda dose da vacina,
dose única ou exame de PCR com até 48h de antecedência. Mais detalhes em @queencelebrationinconcert.

Eternos

O McLanche Feliz vai mexer com o coração dos fãs da Marvel ao trazer em sua
nova campanha os brinquedos inspirados nos grandes heróis de "eternos".
Fruto da parceria com a the Walt disney Company Latin America, o lançamento
conta com 10 itens que retratam os personagens do aguardado longa que os
leva pela primeira vez para as telas de cinema. todos os personagens
possuem detalhes que se iluminam ao expor a base do brinquedo a uma fonte
de luz externa. Com a novidade, a marca reforça sua conexão com temas do
universo geek e da cultura pop, além de oferecer itens para que toda a
família se divirta e entre nesse instigante mundo dos super heróis.
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82,2% não conhecem projeto de
cidade inteligente da Prefeitura
A pesquisa ouviu
501 pessoas,
distribuídas
proporcionalmente
em 163 bairros da
capital, entre os
dias 19 e 22 de
outubro de 2021

Conhece o projeto Cidade Inteligente da
Prefeitura de Goiânia?

Críticas

Marcelo Mariano
Considerado pelo prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), como uma das
prioridades de sua gestão, o
projeto de cidade inteligente
é desconhecido pela grande
maioria da população goianiense.
segundo levantamento Fox
Mappin/O Hoje, apenas 17,8%
sabem do que se trata. Portanto, 82,2% não têm conhecimento. A pesquisa ouviu 501
pessoas, distribuídas proporcionalmente em 163 bairros
da capital e também de acordo
com gênero, faixa etária e escolaridade, entre os dias 19 e
22 de outubro de 2021.

Plano de governo

O projeto de cidade inteligente consta no plano de governo de Maguito Vilela, prefeito eleito no ano passado,
mas morto em decorrência
de complicações da Covid-19
no início de 2021.
Como vice, Rogério Cruz
assumiu a Prefeitura e, mesmo após o rompimento, em
abril, com o filho de Maguito
e presidente do MdB em
Goiás, daniel Vilela, ele garantiu que cumpriria o plano
de governo, que lista dez propostas para “tornar Goiânia
uma cidade inteligente” e
“promover a conectividade
do cidadão goianiense”.
1. desenvolvimento de redes de banda larga que possam suportar as aplicações
digitais e garantir que a conectividade esteja presente
em vários pontos da cidade
para todos os cidadãos;
2. Ampliação da infraestrutura de rede de dados por
meio de cabos, fibra óptica e
redes sem fio (Wi-Fi, 3G, 4G

programa com recursos do tesouro Municipal, emendas parlamentares e recursos captados em ministérios no Governo
Federal”, disse Valéria Pettersen à época.

FoxMappin

ou rádio);
3. Instalação de módulos
(usinas) fotovoltaicos nos
equipamentos públicos sob
administração municipal
para geração de energia elétrica, com objetivo de gerar
economia para administração municipal;
4. Implantação de painéis
solares para produção e consumo de energia nas entidades
de utilidade pública municipal
(escolas, hospitais, centros esportivos etc.);
5. substituição da iluminação pública e dos prédios sob
administração municipal por
lâmpadas Led de baixo consumo e implantação de sensores fotoelétricos e de presença
para acender e apagar as luzes
automaticamente e adaptar
sua intensidade em função das
necessidades do entorno;
6. Implantação do Centro
de Operações de Goiânia (COG)
para analisar, por exemplo,
dados coletados por sensores
espalhados em toda a cidade
e visualizar imagens coletadas
por câmeras para antecipar
problemas e responder a emergências, com funcionamento
24 horas por dia e integração
dos diversos departamentos
do município: transporte, trânsito segurança pública, saúde,
previsão do tempo, etc;

7. Aquisição de drones com
Inteligência Artificial para monitoramento da cidade;
8. Institucionalização do
cargo “Cientista de dados” no
município de Goiânia;
9. Implantação de espaços públicos para população ter acesso a computadores e internet;
10. Implantação de pontos
de Wi-fi livre em praças e localidades públicas (terminais
de transporte, centros culturais, museus, bibliotecas, centros comerciais e ruas de grande tráfego) no município de
Goiânia, atendo todos os bairros da capital.

Goiânia Em Nova Ação

em 3 de agosto deste ano,
foi publicado, no diário Oficial
do Município, o decreto 3.730,
que institui o Programa Goiânia em Nova Ação, cujo objetivo é transformar a capital
“em uma cidade inteligente,
humana e igualitária utilizando
diversos recursos de tecnologia
e inovação, para propiciar
maior eficiência e eficácia na
gestão pública”.
O decreto diz, ainda, que
o “programa constitui um
projeto de modernização da
administração municipal, baseado na utilização de tecnologias de informação e co-

municação (tICs), buscando
o aperfeiçoamento nas áreas
de infraestrutura, economia,
pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente, segurança, saúde, educação, habitacional e turismo”.
em outras palavras, este é
o programa responsável por
colocar em prática as propostas
do plano de governo mencionadas anteriormente. Para
coordenar as ações, também
foi criado, por meio do mesmo
decreto, o Comitê Gestor do
Programa Goiânia em Nova
Ação (CGeNA).
A coordenação do CGeNA
está a cargo da secretaria de
Relações Institucionais, hoje
sob o comando de Valéria Pettersen, e conta com outros sete
órgãos da Prefeitura: secretaria
de Governo; secretaria de Inovação, Ciência e tecnologia;
secretaria de Finanças; secretaria de Administração; secretaria de Planejamento urbano
e Habitação; Controladoria Geral do Município; e Procuradoria Geral do Município.
Ao todo, estão previstos R$
2 bilhões em investimentos
até 2025. “temos que fortalecer as parcerias com a iniciativa privada e com os governos
estadual e federal de modo
que possamos tornar viáveis
as ações e obras previstas neste

Conforme mostra a pesquisa Fox Mappin/O Hoje, o
projeto de cidade inteligente,
embora citado com frequência
nos discursos e nas redes sociais de Rogério Cruz, que já
viajou para conhecer exemplos em outros municípios,
como Foz do Iguaçu, ainda
está longe de se popularizar
entre os cidadãos.
Além disso, nos corredores
da Prefeitura de Goiânia, circulam pelo menos duas observações com tom crítico ao
projeto. A primeira diz respeito à estrutura do próprio
Paço Municipal, enquanto a
outra trata de possíveis interferências externas.
Não existe um controle eficiente dos visitantes do Paço
Municipal. Quando ocorre, não
é feito por vias tecnológicas.
Na entrada principal, as recepcionistas anotam, em cadernos, os nomes e dados à
mão. Nas outras entradas, não
há recepção. em todas elas,
não há nem sequer catracas.
Para muitos servidores, a
Prefeitura quer fazer investimentos em tecnologia pela cidade, mas o edifício onde funcionam os principais órgãos
ainda está preso ao passado, o
que coloca os trabalhadores
em risco. Houve um caso, registrado em fevereiro, de uma
estagiária que denunciou abuso
de um visitante no elevador.
Por fim, em relação a interferências externas, o comentário que se ouve é o de
que pelo menos metade dos
órgãos do CGeNA (Governo;
Inovação, Ciência e tecnologia;
Finanças; e Administração) tem
influência direta do presidente
do Republicanos no distrito
Federal, Wanderley tavares,
que supostamente exerce poder nos rumos da gestão municipal. ele teria até nomeado
uma pessoa de confiança na
Prefeitura de Goiânia para cuidar especificamente do projeto
de cidade inteligente. (Especial
para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

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

A Little Holanda
Estatal recebeu R$ 155 milhões pela participação acionária

Petrobras vende
participação em
duas empresas de
energia elétrica
A Petrobras concluiu, na sexta-feira (5), a venda de
20% de suas ações na termelétrica Potiguar e de 40% na
Companhia energética Manauara para a Global Participações energia(GPe) por meio de suas subsidiárias GFt
Participações e GFM Participações, respectivamente.
Por sua participação acionária, a estatal recebeu R$
155,6 milhões, já com os ajustes previstos nos contratos,
sendo R$ 79,4 milhões pela termelétrica Potiguar e R$
76,2 milhões pela Companhia energética Manauara
(CeM). A venda está alinhada à estratégia de otimização
do portfólio e à melhora de alocação do capital da Petrobras visando à maximização de valor.
A termelétrica Potiguar (teP) é uma holding controlada
pela Global Participações energia, detentora de 80% do
seu capital social, que possui participações societárias
diretas nas empresas Areia energia s.A. e Água Limpa
energia s.A., proprietárias de pequenas centrais hidrelétricas, localizadas em tocantins, com capacidades instaladas de 11,4 MW e 14,0 MW, respectivamente. Além
disso, a teP detém 60% do capital social da CeM. A CeM
possui uma usina termelétrica a gás natural localizada
no Amazonas, com 85,4 MW de capacidade instalada.
A GPe atua desde 2001 no segmento de geração de
energia elétrica, controlando sete usinas distribuídas
nos estados do Rio Grande do Norte, do Amazonas, de
tocantins e da Bahia. A empresa assinou recentemente
com a Petrobras contrato para compra de mais três
usinas termelétricas, localizadas no Polo Industrial de
Camaçari, na Bahia.

Presidente do senado, Rodrigo Pacheco
(Psd-MG) está intrigado com um dossiê
que recebeu: Provas cabais de significativo
aumento de compras de terras na Amazônia
por empresas estrangeiras e, em especial,
por ONGs da europa. ele atendeu ao pedido
do senador Plínio Valério (PsdB-AM) e dará
aval para a instalação da CPI das ONGs da
Amazônia, que conta com assinaturas suficientes para a abertura. Plínio tem dados
chocantes. Comprovou, por exemplo, que
uma ONG holandesa comprou na cidade
de Coari, no coração do Amazonas, cerca
de 4 mil km quadrados de terras (um décimo da superfície de seu país). Curioso é
que Coari tem grandes reservas de gás e
petróleo. e não por acaso, uma das maiores
petroleiras do mundo é controlada por holandeses. Não há ligação (ainda) dessa entidade com a multinacional.

Devassa necessária

Mas a PF, se provocada na eventual CPI,
pode descobrir o tamanho da europa que
já cabe no Brasil. O lobby contra é forte
nos gabinetes, de políticos ligados a ONGs.

Ecosistema

Quem defende as ONGs acusa políticos
e ruralistas de planejarem comprar as áreas
e derrubar a floresta para pasto. Para eles,
as ONGs protegem o ecosistema.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Agenda eleitoral 2

Levantamento nas agendas de Fábio
Faria (Comunicações) e Marcelo Queiroga
(saúde) mostra que, em outubro, os principais compromissos foram direcionados
para atender demandas do Rio Grande
do Norte e Paraíba, respectivamente. entre
muitos compromissos eleitorais, Queiroga
se reuniu com o presidente do PsC, Marcondes Gadelha. Faria promoveu reunião
com prefeitos potiguares.

Até no cinema

Aconteceu sábado numa sala do espaço
Itaú de Cinema em Brasília, na sessão
das 15h do filme nacional Marighella.
Ao final, um espectador gritou “Bolsonaro
nunca mais!”. e outro, no rebate: “terrorismo nunca mais!”. tudo no escurinho.
e saíram todos bem.

Caxias é pra fortes

durante solenidade em duque de Caxias, na baixada fluminense, o prefeito
Washington Reis disse: “Me criticam se
quero armar a guarda municipal. Mas o
traficante tem arma! O miliciano tem
arma! Até o corno saca arma pra matar
o Ricardão! Aqui em Caxias a guarda vai
ter arma!”

Caixa de Lacerda

Veja como a burocracia é forte na..
Itália também. um morador de BH, num
processon de cidadania, tentou se cadastrar
num portal italiano no sábado. Mas o site
só funciona de 8h às 20h de.. segunda a
sexta.

O Pt de Minas se movimenta para ter
candidato ao Governo, mas com socialista
na disputa. Lula deve procurar o ex-prefeito de BH Marcio de Lacerda para convencê-lo a voltar ao PsB – alinhado com
os petistas no estado. O desafio é que Lacerda, um empresário milionário que
pode ajudar a campanha, é muito amigo
de Ciro Gomes.

Agenda eleitoral

Ilha de Ciro

Burocracia online

de olho nas eleições, dois ministros do
Governo, pré-candidatos ao senado, usam
a agenda oficial para fazer campanha. de
Brasília, concedem entrevistas a rádios e
tVs de seus redutos, e priorizam reuniões
nos gabinetes com políticos conterrâneos.

Chefe da Casa Civil do Planalto, Ciro
Nogueira tem aterrissado com a esposa
em seu helicóptero modelo esquilo, nos
fins de semana, numa ilha de 660 hectares
que possui no litoral do Maranhão, na divisa com a praia de Luís Correia, no Piauí.

Senado aprova MP que estimula
crédito para pequenas empresas
Poderão se
beneficiar do
crédito MEI;
microempresas e
empresas de
pequeno porte;
produtores rurais
O senado aprovou o projeto
de lei que criou o Programa
de estímulo ao Crédito (PeC),
pelo qual os bancos fazem empréstimos, sob seu risco, em
troca de créditos presumidos
a serem usados para diminuir
tributos. Foram 62 votos favoráveis e nenhum contrário.
Como o relator no senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MdB-Pe), modificou trecho
do texto e acatou uma emenda,
o projeto volta à Câmara.
“O primeiro impacto esperado da Medida Provisória
é direto: a expansão do crédito para o segmento de microempreendedores e micro
e pequenas empresas. esse
foi o setor mais prejudicado
pelas medidas de contenção
da pandemia de covid-19”,
explicou o relator.
de acordo com o PLV, poderão se beneficiar do crédito,
com condições favorecidas, microempreendedores individuais; microempresas e empresas de pequeno porte; produtores rurais; e cooperativas
e associações de pesca e ma-

Fernando Bezerra Coelho modificou trecho do texto e acatou uma emenda, o projeto volta à Câmara
risqueiros. A receita bruta
anual do beneficiário não poderá ser superior a R$ 4,8 milhões. O PeC não conta com
recursos, subsídios ou garantias
da união, registra o relator.
O prazo limite para contratação das operações de crédito é 31 de dezembro de
2021. Já o aproveitamento
desses valores como crédito
presumido poderá ser feito
até 31 de dezembro de 2026.
Caberá ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a definição de condições, prazos e regras para concessão dos créditos. também terá competência para definir a distribuição
dos créditos concedidos por

segmentos ou áreas de atuação
e faixas de porte das empresas
e pessoas beneficiárias do PeC.
Ao Banco Central caberá
supervisionar o PeC, fiscalizando o cumprimento, pelas
instituições financeiras, das
condições de adesão estabelecidas pelo CMN. O BC também vai acompanhar e avaliar
os resultados do programa.
segundo informou o relator, o PLV determina que os
recursos para as operações
de crédito serão captados pelas instituições concedentes,
que assumirão integralmente
o risco das operações. Fernando Bezerra Coelho disse,
ainda, que nenhum tipo de

garantia será concedida pela
união no âmbito do PeC. As
instituições financeiras que
voluntariamente participarem
do programa poderão, como
contrapartida, apurar crédito
presumido até o limite do valor das operações de crédito
que concederem, acrescentou.
Nos casos de empresas recentemente criadas e que não
tenham, até o momento da
concessão do crédito, completado o período de apuração de
12 meses, poderão ser utilizados, proporcionalmente, as receitas brutas realizadas até então. Não são consideradas elegíveis como tomadoras de crédito no PeC as pessoas jurídicas

que sejam controladoras, controladas, coligadas ou interligadas da instituição credora.
O relator alterou trecho, já
aprovado na Câmara, para eliminar possibilidade de responsabilização de agentes e
autoridades não envolvidos diretamente na apuração da certeza e liquidez dos créditos.
Operacionalizado por bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
BC, o PeC não pode ser utilizado por cooperativas de crédito e administradoras de consórcios. A apuração do crédito
presumido poderá ser realizada a cada ano-calendário
a partir de 2022.
No caso de falência ou liquidação extrajudicial da instituição financeira, o crédito
presumido será igual ao total
de créditos de diferenças temporárias existentes na data
do fato.
Nas hipóteses em que a dedução ou o ressarcimento for
obtido com falsidade no pedido, haverá multa de 20% sobre
o valor deduzido ou ressarcido,
além da obrigação de devolução do valor deduzido ou ressarcido indevidamente.
Foi acatada emenda do senador Luiz do Carmo (MdBGO) para prever que, no caso
de haver falsidade no pedido
de ressarcimento ou dedução
do crédito presumido, serão
aplicadas também sanções cíveis e penais cabíveis, além
de multa e devolução já previstas no PLV.
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para não morrer na praia
Fernando Lima / Goiás EC

Gláuber não
comemora empate
visando acesso:
“Remar bastante
nos outros jogos”
Victor Pimenta
O Goiás voltou a empatar
pelo Campeonato Brasileiro
da série B e pode ver sua
vaga no G-4 ameaçada ainda
nesta rodada. O time esmeraldino saiu na frente do placar neste último sábado (6),
diante do Operário, mas gol
sofrido culminou em seu
quarto empate seguido na
competição.
“Não tem como comemorar. Nós tínhamos a oportunidade de sair daqui vitoriosos, um volume de jogo muito
grande no segundo tempo. Inclusive quando tiveram um
atleta expulso deles, conseguimos pressionar o tempo
todo. tivemos chances de ganhar o jogo e infelizmente
não ganhamos, foi importante
ter somado mais um ponto,
mas não era o que queríamos,
porque queríamos a vitória e
viemos para buscar os três
pontos. Infelizmente não veio
e voltaremos apenas com um
ponto. Vamos ter que remar
bastante nos outros jogos para
podermos vencer e voltar para
a série A”, disse Gláuber.
Jogadores experientes
como Apodi e élvis que fizeram um bom início de cam-

Treinador falou
também sobre
atletas experientes
que tem caído de
rendimento nos
últimos jogos

peonato, na reta final começaram a cair de rendimento
e a produtividade que vinham
tendo com a camisa esmeraldina logo não é a mesma de
antes. O lateral vem rendendo
menos que o esperado.

FÓRMULA 1

Max Verstappen
assume a ponta na
primeira curva e
vence no México
O líder está cada vez
mais líder. Max Verstappen
venceu mais uma prova na
Fórmula 1, neste último final de semana, e desta vez
foi no México. O holandês
que largou na terceira posição, logo na primeira curva assumiu a ponta e não
teve dificuldades para abrir
diferença para Lewis Hamilton (Mercedes) e sérgio
Perez, que completaram o
pódio. Pela primeira vez na
história da maior categoria
de automobilismo mundial,
um mexicano esteve entre
os três primeiros colocados
e liderou a prova, por algumas voltas.
Com o triunfo, Max Verstappen abriu 19 pontos de
diferença para o segundo
no mundial de pilotos, o britânico Lewis Hamilton. O
piloto da Mercedes não contou com o apoio de Valtteri
Bottas, que na primeira volta
foi tocado e precisou fazer
uma corrida de recuperação,
mas sem sucesso e não conseguiu pontuar, terminando
na 15ª posição, só sendo capaz de fazer duas paradas
a mais, para tirar a volta
mais rápida do holandês.
“Foi incrível. Claro que
ter o Checo como companheiro de equipe, vir para

o México é incrível. Mas
antes disso você sabe, todo
o tempo que os fãs estão
aqui, eles têm sido incríveis,
eles amam a F1, é realmente
muito bom estar aqui. (Manobra inicial) Foi um bom
três lado-a-lado e tudo se
tratou sobre frear o mais
tarde possível. sim, mantive-me na pista e fui de terceiro para primeiro e foi
basicamente isso que fez a
minha corrida, porque então pude concentrar apenas
em mim. e um ritmo incrível no carro para que eu
pudesse fazer minhas próprias coisas”, disse Max
Verstappen após a vitória.
Além dos três primeiros
colocados, também pontuaram: Pierre Gasly (Alpha
tauri), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos sainz (Ferrari),
sebastian Vettel (Aston Martin), Kimi Raikkonen (Alfa
Romeo), Fernando Alonso
(Alpine Renault) e Lando
Norris (McLaren). A 19ª etapa da temporada da Fórmula 1 será o GP do Brasil,
no Autódromo de Interlagos, em são Paulo, dia 14
de novembro. Restam 4 corridas para o fim do campeonato, em 12 de dezembro. (Felipe André, especial para O Hoje)

JOGOS DE HOJE
Brasileiro - série a

20hs - índio condá
chapecoense x flamengo

Brasileiro - série B
20hs - ressacada
avaí x csa

“Reconheço que eles não
estão jogando tanto como no
início da temporada. Mas os
jogos tem sido muito difíceis,
jogos duros, a experiência dos
dois agrega muito a equipe e
é muito importante com essa
experiência deles. talvez vocês
(da imprensa) esperassem um
pouco mais deles, não sei se
na parte física ou técnica, mas
no ambiente do grupo e do
emocional, eles tem nos ajudado muito. são atletas muito
importantes e acho que talvez
o Apodi tenho oscilado mais
entre os dois, por não ter mais
o ímpeto de dar aquele impulso no final e tendo dosado

mais, porém, a experiência
dos dois nos ajuda bastante e
acredito que vão doar um pouco mais para conseguirmos o
acesso”, ressaltou o treinador.
Conhecido por suas bolas
paradas, o meia élvis ainda
não fez nenhum gol de falta,
mesmo sendo o jogador com
mais assistências pela equipe,
nove no total. Porém, suas
baixas atuações nos últimos
jogos, deixam a desejar na
equipe que briga pelo acesso,
tendo em dúvida sua escalação na próxima partida, diante do líder
“As nossas melhores jogadas passam pelo élvis. A bola

parada é muito boa, ele tem
uma boa finalização e talvez
se a bola dele entrasse, porque
o goleiro fez uma grande defesa, o assunto seria outro que
ele experiente e decisivo. Ainda não sei e vamos conversar
com o elenco, ver como estão
fisicamente, mas eu posso garantir que estamos fazendo
sempre o nosso melhor. sabemos que a cobrança é muito
grande, temos uma torcida
apaixonada e que cobra bastante e eles que são o maior
patrimônio do clube e é por
eles que procuramos vencer”,
concluiu o atleta esmeraldino.
(Especial para O Hoje)

SÉRIE A

Bruno Corsino/ACG

Titulares fizeram regenerativo e reservas foram ao gramado no CT do Dragão

Atlético-GO se reapresenta e tem
dois retornos contra o Palmeiras
Após disputar o duelo que
tinha atrasado, diante do Flamengo, na última sexta-feira
(5), o elenco do Atlético Goianiense se reapresentou na
manhã de ontem. em uma
atividade realizada no Ct do
dragão, os atletas que iniciaram a partida contra os cariocas fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto
os reservas e não relacionados
se juntaram a jovens do sub20 para um trabalho comandado pela comissão técnica.
sem conseguir alcançar a
oitava posição, caso tivesse
vencido o Flamengo, o Atlético-GO não entrou em campo
neste final de semana. O duelo contra o Juventude, que
originalmente estava marcado para hoje, foi remarcado
para o dia 23 deste mês, em
uma terça-feira no estádio

Antônio Accioly, às 19h (horário de Brasília).
Agora, o elenco comandado por eduardo souza volta
aos gramados na 31ª rodada,
nesta quarta-feira (10), às
20h30. O rubro-negro encara
o Palmeiras, no Allianz Parque, na capital paulista, no
segundo duelo consecutivo
como visitante. Para este confronto, dois jogadores voltam
a ficar à disposição, o lateraldireito Arnaldo e o atacante
Ronald, que cumpriram suspensão no Maracanã. Nenhum atleta será ausência
pela quantidade de cartões e
o departamento médico está
momentaneamente vazio.
Por não terem participado
do último jogo, Arnaldo e Ronald treinaram normalmente
na manhã de ontem. Ambos
estavam posicionados no time

considerado o principal entre
as opções que eduardo souza
tinha na atividade e agora
disputam posição com dudu
e Gabriel Baralhas, que foram
os escolhidos para a última
partida, que resultou em uma
mudança tática por parte do
Atlético Goianiense.
Para a partida contra o
Palmeiras, o treinador eduardo souza apesar de não ter
desfalques, tem uma longa
lista de atletas pendurados.
No total, são oito jogadores
que podem desfalcar a equipe
goiana para a rodada seguinte, quando o Atlético-GO recebe o santos, no estádio Antônio Accioly: André Luis,
éder, Fernando Miguel, Gabriel Baralhas, Janderson,
João Paulo, Wanderson e Zé
Roberto. (Felipe André, especial para O Hoje)
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não deu para segurar

Afonso Cardoso

Tigre abre dois
gols de vantagem,
mas vê Guarani
deixar tudo igual,
no OBA
Breno Modesto

O Vila Nova segue em bom
momento nesta reta final de
temporada. Agora, o tigre alcançou a marca de 13 jogos
de invencibilidade, sendo 10
deles na série B, onde empatou,
ontem à noite, com o Guarani.
Jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time comandado pelo técnico interino
Higo Magalhães abriu 2 a 0,
mas apenas empatou com o
Guarani, por 2 a 2.
Alesson, duas vezes, marcou
para o Colorado. do lado visitante, Mateus Ludke e Lucão
do Break foram às redes. O resultado levou a equipe vilanovense aos 44 pontos, ficando a
um dos tão sonhados 45, apontados por muitos como o “número mágico” para afastar qualquer risco de rebaixamento.

O jogo

A partida no OBA começou
com chuva, o que quase prejudicou o tigre nos primeiros
momentos. Com três minutos
jogados, o Guarani teve a primeira oportunidade do confronto. de fora da área, o meia
Régis mandou uma bomba.
Com a bola molhada, Georgemy “bateu roupa”, mas conseguiu se recuperar e fez a defesa
em dois tempos.
A resposta vilanovense veio
cinco minutos depois, com

O atacante Alesson marcou os dois gols do Vila Nova no empate diante do Guarani, no Onésio Brasileiro Alvarenga
Clayton. depois de uma belíssima jogada individual de diego tavares, pela direita, o camisa 9 aproveitou um cruzamento feito pelo parceiro de
ataque e cabeceou com perigo,
por cima do gol de Rafael Martins. A chegada animou o Colorado, que levou novo perigo
ao Bugre pouco depois, aos 10.
Após a sobra de um escanteio,
o zagueiro Renato, da entrada
da área, mandou uma bomba,
que desviou em Ronaldo Alves
e quase enganou o arqueiro
da equipe paulista.
Os visitantes voltaram a incomodar com seus dois laterais, que quase foram às redes.
Primeiro, aos 23, com Mateus
Ludke. e, depois, com Bidu,
aos 28. Georgemy, bem atento,

evitou que o placar fosse aberto
no OBA. Quem não conseguiu
evitar que a bola morresse no
fundo das redes foi Rafael Martins. O primeiro tento da noite
e de Alesson aconteceu na marca de 37 minutos. O camisa 11
aproveitou um cruzamento
rasteiro de diego tavares, pela
direita, e só teve o trabalho de
tocar para o gol.
Na etapa complementar, o
tigre voltou com tudo e, com
apenas dois minutos, ampliou
o marcador. e novamente com
Alesson. e de novo após um
grande passe. desta vez, de
Clayton. dentro da área, o camisa 9 ajeitou para o camisa
11, que estufou o barbante de
Rafael Martins. Mesmo em desvantagem, o Guarani se lançou

ao ataque e buscou o empate.
Primeiro, diminuiu com um
gol de Mateus Ludke, aos 24.

FICHA
téCNiCa
t
Data: 7 de novembro de 2021. Horário: 18h15. Local: estádio
onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Gols: alesson
(37’/1t e 2’/2t) - ViL; Mateus Ludke (24’/2t) e Lucão do Break
(32’/2t) - GUa. Árbitro: douglas schwengber da silva (rs). Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor (rs) e Maíra Mastella Moreira (rs)
VAR: Marco aurélio augusto Fazekas Ferreira (sP)
Vila Nova: Georgemy; Moacir, rafael donato, renato e
Willian Formiga; Pedro Bambu, dudu e arthur rezende
(tiago real); diego tavares
(rafael silva), Clayton (Pedro
Júnior) e alesson (Nico Maná)
Técnico: higo Magalhães

Samy Oliveira / Comunicação Campinense

A Aparecidense levará a
vantagem para o jogo de volta
da final do Campeonato Brasileiro da série d. A Cidinha
venceu o Campinense por 1 a
0, neste sábado (6), no estádio
Amigão com gol marcado por
david souza e pode empatar
no segundo jogo que é campeã.
destaque ficou por conta do
goleiro Pedro Henrique, que
fez excelentes defesas evitando
que seu time sofresse gols.

Primeiro tempo

A volta do intervalo teve

Guarani: rafael Martins; Mateus Ludke, thales, ronaldo alves e Bidu; Bruno silva, rodrigo
andrade (Luiz Gustavo) e régis
(andrigo); allan Victor (Lucão do
Break), Bruno sávio e Júlio César (Pablo)
Técnico: daniel Paulist

Série A

David faz único gol do jogo em vitória
da Aparecidense sobre o Campinense

Segundo Tempo

Guarani

2x2

Vila Nova

SÉRIE D

Quarenta e cinco minutos
bem disputados nessa primeira decisão da série d. O Campinense por ser o mandante,
chegou mais vezes próximo
de abrir o placar, mas a defesa
goiana, principalmente o goleiro Pedro Henrique salvaram inúmeras vezes sua meta.
Pedro no final do primeiro
tempo fez duas defesas seguidas antes da zaga tirar para
escanteio. Porém, a Aparecidense não ficou somente atrás
e soube explorar os contraataques deixando pelos mandantes. Gilvan que substituiu
Alex Henrique deixou Robert
cara a cara com o goleiro,
mas o mesmo errou. Aos vinte
e dois minutos, o único gol
até então. Gilvan começou a
jogada e tocou para Rodriguinho lançar para Rafa Marcos.
O ponta viu david livre e rolou para o atacante que finalizou rasteiro. A bola ainda
teve o desvio na defesa antes
de enganar Mauro Iguatu. Gilvan ainda deixou o jogo com
dores na coxa e Flávio Henrique entrando em seu lugar.

e conseguiu empatar aos 32,
com Lucão do Break. (Especial
para O Hoje)

Goleiro Pedro Henrique foi o destaque do jogo
mudanças nas duas equipes
e o jogo ainda ficou bastante
pegado, mas buscando o empate, a Campinense quem chegou com mais perigo e mais
chances de empatar. Nas poucas vezes que a Aparecidense
chegou no gol, ficou próxima
do gol e com mais perigo em
uma finalização de Mutuca,
mas não como os donos da
casa. O destaque da partida
sem dúvidas ficou com o go-

leiro Pedro Henrique que fez
uma atuação histórica não
deixando passar nada. dione
finalizou e ele deu rebote, Anselmo veio para fazer o gol e
ele fez mais uma linda defesa.
No final da partida, outra grande defesa, dessa vez em bela
finalização de edinho. Fim de
jogo e a Cidinha vence e leva
a vantagem para o jogo de
volta, em casa. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

FICHA
téCNiCa
t
Campinense

0x1

Aparecidense

Data: 6 de novembro de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio amigão. Arbitragem: Paulo roberto alves Júnior (Pr), Assistentes: ivan Carlos Bohn (Pr) e Victor hugo imazu dos santos
(Pr); Quarto árbitro: Lucas Paulo torezin (Pr). Gol: david souza
22’1t (aparecidense)
Campinense: Mauro iguatu; Felipinho (dênis), Michel
(Cleiton), itallo, Filipe ramon (João Victor); serginho
Paulista, dione (edinho Corrêa), Patrick; Fábio Lima
(Cláudio), anselmo e Vitinho
Técnico: ranielle ribeiro

Aparecidense: Pedro henrique;
rafael Cruz, Wesley Matos, Vanderley, rodrigues; Bruno henrique (Mutuca), rodriguinho (Filipe
trindade), robert; david souza
(Negueba), Gilvan (Flavio henrique) e rafa Marcos (Marinho)
Técnico: thiago Carvalho

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

times

P

J

V

E

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

65
55
53
49
48
47
44
42
39
39
38
38
37
37
36
35
30
30
26
14

30
30
28
31
30
30
30
30
31
30
30
30
29
30
30
30
31
29
29
30

20
17
16
12
14
12
11
11
8
8
11
9
9
8
9
8
7
6
7
1

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

D GP GC SG AP%
5
9
7
6
10
7
8
10
8
7
14
10
10
9
12
11
15
11
17
18

47
47
52
47
39
32
38
29
28
28
36
29
24
23
33
26
17
27
25
24

22
35
26
35
33
26
31
31
29
30
39
31
28
28
39
36
28
36
38
50

25
12
26
12
6
6
7
-2
-1
-2
-3
-2
-4
-5
-6
-10
-11
-9
-13
-26

72.2
61.1
63.1
52.7
53.3
52.2
48.9
46.7
41.9
43.3
42.2
42.2
42.5
41.1
40
38.9
32.3
34.5
29.9
15.6

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

times

P

J

V

E

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

62
61
57
55
54
54
53
48
47
44
43
43
42
42
41
38
38
34
34
23

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

18
17
16
14
16
14
14
13
13
10
11
9
11
10
11
11
9
9
6
4

8
10
9
13
6
12
11
9
8
14
10
16
9
12
8
8
11
7
16
11

D GP GC SG AP%
8
7
9
7
12
8
9
12
13
10
13
9
14
12
15
15
14
18
12
19

51
44
39
41
42
42
47
47
39
30
35
39
30
34
28
39
25
35
24
22

28
28
28
28
32
35
37
47
42
30
37
40
40
36
37
52
37
47
28
44

23
16
11
13
10
7
10
0
-3
0
-2
-1
-10
-2
-9
-13
-12
-12
-4
-22

60.8
59.8
55.9
53.9
52.9
52.9
52
47.1
46.1
43.1
42.2
42.2
41.2
41.2
40.2
40.2
37.3
33.3
33.3
22.5
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Jota Eurípedes

Para a consultora de pré-vendas, Renata Alves, poder levar a ‘filha’ Maria para o trabalho é um alívio. “Trabalho o dobro, é minha forma de gratidão”

PETs são bem-vindos no trabalho

Especialistas dizem que o bem que os animais fazem trazem lucros num ambiente corporativo
Alzenar Abreu
Levar o pet de estimação
para o ambiente de trabalho
diminui o estresse, aumenta
o bem-estar e, consequentemente, aumenta a produtividade. especialistas dizem que
todos ganham: trabalhadores
e empresários e que a novidade está tomando cada vez
mais ambientes que buscam
inovação e qualidade de vida
para seus funcionários.
Ainda não é fácil encontrar
ambientes laborais abertos a
bichos de estimação, mas é
uma tendência que veio para
ficar e ganha força. esboços
corporativos como escritórios
compartilhados, parte administrativa de construtoras, imobiliárias e startups ganham
espaço nessa modalidade.
Para o consultor de empresas, João Fernando Ribeiro, o
que parece inovação faz parte
de uma normativa mais conhecida como As 8000. é uma certificação internacional que incentiva as organizações a desenvolverem, manterem e aplicarem práticas socialmente
aceitáveis no local de trabalho.
Para além de definir condições mínimas de trabalho em
todo o mundo, a sA 8000 também contempla acordos internacionais existentes, incluindo
as convenções da Organização
Internacional do trabalho, a
declaração universal dos direitos Humanos e a Convenção
das Nações unidas sobre os direitos da Criança.
Adotar a certificação sA
8000 significa que a organização deve ter em consideração o impacto social das
suas operações, assim como
as condições sob as quais seus
colaboradores, parceiros e

Denize leva seu buldogue francês, Yoda, para o escritório quase todos os dias
fornecedores trabalham. Pode
ser aplicada em qualquer empresa, de qualquer tamanho,
em qualquer parte do mundo.
Certificar a empresa com uma
auditoria como essa vai ajudar a desenvolver e melhorar
a responsabilidade social em
todas as operações. trabalhar
com auditores experientes
para implementar a norma
no local de trabalho demonstra responsabilidade social.
“Nesse aspecto, o ambiente
de ‘trabalho é tudo’. essa [de
poder levar os pets ao serviço], certamente, é uma ferramenta de gestão que traz muito resultado para o gestor porque oferece mais bem-estar
para quem trabalha. sabemos
que o contato com animais é
muito importante para aliviar
o estresse das pessoas e ajudar
na estabilidade emocional dos
colaboradores. estudos mostram isso. e, se houver acordo

entre o diretor da empresa e
os donos dos animais para
cuidarem do ambiente e trazerem bons resultados, é completamente possível”, diz

Colaboradores gratos

Para a consultora de prévendas da eBM Incorporadora,
Renata Alves, poder levar ‘a
filha’ Maria para o trabalho é
um alívio. “Maria é minha viralatinha que peguei com poucos
anos de vida. Quando ela está
por aqui [na empresa] me sinto
mais motivada. Grata pelo que
meu diretor permite. trabalho
o dobro porque é minha forma
de gratidão”, conta.
Na empresa dela existem
outras duas goldens retrievers.
A Nazaré e a Brigite, mascotes
da empresa. “todos nós convivemos muito bem com eles.
eles [os animais] têm o espaço
reservado para a parada de
‘pipi-dog’ e a manutenção da

limpeza é frequente”, diz.
Renata garante que a clientela ama chegar e ser abordada pelos dóceis pets. “Alguns até trazem o deles aqui
para brincar com os nossos.
Mas fazemos isso de forma
organizada, planejada. sem
atrapalhar o serviço”, conta.

Alívio imediato ao
estresse

Renata diz que quando começa a ficar estressada é só
um dos pets passar por perto
e fazer um carinho que o sentimento vai embora. “essa ligação com eles [os pets] nos
traz leveza, tranquilidade e
confiança. O chefe garante
que a produtividade nunca
caiu. tanto é que ele mantém
a gente com os animais”.
denize Menezes é consultora no Hub Cerrado, uma
plataforma de conexão que
apoia empreendedores. ela

leva seu buldogue francês,
yoda, para o escritório. “Não
são todos os dias. Mas só de
ter essa liberdade já me sinto
realizada e muito grata a minha chefia”, conta.
ela diz que também pode
levar o filho pequeno. “Nenhuma empresa me ofereceu
a oportunidade de levar minha
criança e meu pet para o local
de trabalho. é a primeira vez
que ganho esse presente. temos outros colegas que trazem
cães que circulam aqui como
a Baby, uma yorkshire dócil
que nos traz muita alegria.
“sinto-me aliviada quando tenho eles por perto”, explica.
essa relação teve início
quando a diretora da empresa
resolveu fazer uma festa e
permitiu que os funcionários
que tivessem pets levassem
também seus animais. “ daí,
deixamos sempre tudo organizado. e não paramos de trabalhar. O tempo passa e a
gente nem vê”, brinca.

Nem todo ambiente é
adequado

Para a psicóloga organizacional Laila elis santos, a
novidade pode ser assertiva,
mas depende do segmento do
negócio. "tem de ser avaliado
o clima organizacional da empresa, grau de periculosidade
e o segmento", diz. Isso porque na área da saúde, como
em uma clínica médica, por
exemplo, a modalidade não
seria possível. "se a empresa
disponibilizar um canil, com
funcionários para cuidar dos
animais, pode ser uma proposta para segmentos que podem adotar essa novidade. O
lúdico é muito importante,
mas esses fatores devem ser
levados em conta", afirmou.

Ter animais de estimação faz bem, dizem estudos
Não importa qual seja a
opção do pet adotado. A realidade é que os bichos de estimação estão em muitos lares
no mundo. No Brasil, já existem mais de 132 milhões de
pets, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e estatística (IBGe). estima-se que
no planeta existam 12 milhões
de famílias com animais de
estimação. O que corresponde
a 40% dos lares, segundo o
relatório da organização britânica Pet Food Manufacturer
Association (PFMA).
Com essas mudanças de
comportamento e economia,
até a legislação também têm

sido alterada nos últimos anos.
em agosto de 2019, o senado
brasileiro aprovou o Projeto
de Lei n° 27/2018 que determina que os animais possuem
natureza jurídica sui generis
e são sujeitos a direitos despersonificados, devendo gozar
e obter tutela jurisdicional em
caso de violação. Vedado o seu
tratamento como coisa.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), relator do
projeto na Comissão de Meio
Ambiente (CMA), destacou
que a nova lei contribuirá
para elevar a compreensão
brasileira sobre o tratamento
dos animais. "trata-se de um

passo importante em um
processo de mudança institucional dirigida para a ampliação da esfera de direitos",
aponta Ana Lucia Camphora,
professora de direito animal
nas Faculdades Integradas
Hélio Alonso.
Na última década, a ‘causa
animal’ ganhou dimensão política sem precedentes no Brasil. Com amplo apoio da população que é extremamente
sensível aos animais e a proteção do direito à vida e do
respeito aos bichos, como serem viventes que não podem
ser maltratados. (Especial
para O Hoje)

Stella vira a ‘queridinha da firma’ quando é para o trabalho
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Cresce número de adoção de
crianças e adolescentes no Estado
Em Goiás, 90
crianças estão
aptas à adoção.
Os pretendentes
disponíveis
somam 1.020
Maiara Dal Bosco
A adoção de crianças e adolescentes cresceu no estado
neste ano. é o que apontou o
levantamento realizado pelo
tribunal de Justiça do estado
de Goiás (tJ-GO). em comparação com o ano passado, que
registrou 31 processos de adoção, neste ano, faltando menos
de dois meses para que o ano
acabe, já foram registrados
35. esse aumento pode ser
creditado à Lei nº 13.509, de
2017, que altera a Lei de nº
8.069 para dispor sobre questões como a entrega voluntária, destituição do poder familiar, acolhimento, apadrinhamento, guarda e adoção
de crianças e adolescentes.
O processo de adoção se
tornou mais rápido uma vez
que, de acordo as novas regras,
foi estabelecido que o período
máximo em que a Justiça deve
reavaliar a situação de criança
que estiver em abrigo, orfanato
ou acolhimento familiar, deve
ser reduzido de seis para três
meses (120 dias). segundo dados do sistema Nacional de
Adoção e Acolhimento (sNA),
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 4.253 crianças encontram-se disponíveis para
adoção no Brasil hoje. de acordo com o CNJ, são 32.753 pretendentes disponíveis. em
Goiás, há 90 crianças aptas a

Das 90 crianças e
adolescentes aptas a
serem adotadas hoje
no Estado, 45 são do
sexo feminino e 45
do sexo masculino
serem adotadas e um total de
1.020 pretendentes disponíveis.
Outras 63 crianças já estão em
processo de adoção.
das 90 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas
hoje, no estado, o sNA aponta
que 45 são do sexo feminino e
45 do sexo masculino. destes,
24 têm mais de 15 anos - faixa
etária com mais aptos à adoção, seguido por 19, que têm
entre 12 e 15 anos. As faixas
etárias com menos crianças
aptas são de 3 a 6 anos e 6 a 9

anos, com 11 crianças em cada
grupo, respectivamente.

Acolhimento

especialistas apontaram
problemas no Projeto de Lei
(PL) 775/2021, que permite às
famílias que se encontram na
fila de adoção para atuar como
famílias acolhedoras e ter prioridade na adoção da criança
ou adolescente acolhido, e elogiaram as mudanças propostas
no texto pela relatora, deputada Carla dickson. O assunto
foi debatido na última semana
durante audiência pública na
Comissão de seguridade social
e Família da Câmara dos deputados. Os autores do PL, deputados General Peternelli e
Paula Belmonte, argumentam
que a proposta de família acolhedora incentiva as adoções,
beneficiando as crianças e ado-

lescentes que hoje aguardam
em abrigos. segundo eles, hoje
há um desestímulo por parte
de várias famílias por causa
do tempo de espera.
entretanto, para o Promotor
Público no Ministério Público
do tocantins, sidney Fiori, o
projeto de lei confunde os papéis de acolhimento - que é
sempre temporário, com a adoção, que é definitiva. O principal objetivo do acolhimento é
essa reintegração à família de
origem. ele acredita que o projeto de lei pode prejudicar esse
objetivo, além de oficializar o
"furo" na fila de adoção.
“Por enquanto, no Brasil,
segundo estudos, menos de
5% das crianças estão em serviço de acolhimento familiar,
ou seja, 95% ainda estão em
instituições de acolhimento.
então a gente precisa melho-

rar, implantar nos municípios,
expandir os serviços, e esse
PL pode trazer severos prejuízos", afirmou.
O promotor apresentou 10
outras sugestões de modificação do estatuto da Criança e
do Adolescente (eCA) para facilitar a adoção. entre elas, reduzir prazos legais para localização dos pais quando há
abandono do bebê; retirar restrições para padrinhos afetivos
adotarem; priorizar o acolhimento familiar em diversos
dispositivos; assegurar a oitiva
da criança e do adolescente
no processo de reintegração
familiar; e, se for muito improvável a reintegração, lastreada por estudos, reduzir
prazos para o juiz colocar a
criança em guarda para alguém que está na fila de adoção. (Especial para O Hoje)

PARA VENDA

Anvisa libera dois produtos à base de cannabis
A Agência Nacional de Vigilância sanitária (Anvisa) publicou autorização sanitária
de mais dois produtos à base
de cannabis: o extrato de cannabis sativa promediol e o extrato de cannabis sativa zion
Medpharma 200 mg/ml.
usados para tratamentos
de saúde, a novidade desses
produtos em relação a outros
cinco já aprovados é que eles
são compostos por extratos
vegetais, ou seja, possuem em
sua composição um conjunto
de substâncias extraídas da
planta, ao contrário dos demais, compostos por cannabidiol isolado.
Ambos são obtidos a partir
de extrato etanólico das partes
aéreas de cannabis sativa e
são fabricados na suíça. No
Brasil, serão importados e distribuídos como produtos acabados prontos para uso.
“Os extratos vegetais têm
composição complexa, podendo conter muitas substâncias
ativas, que podem agir por
diferentes mecanismos no corpo humano, o que torna ainda
mais importante o controle e
o monitoramento aplicados a
esses produtos pelo sistema
Nacional de Vigilância sanitária (sNVs). Há, também,
toda a verificação de ausência
de contaminantes que podem
existir em extratos vegetais,
a qual é realizada em detalhes pela empresa fabricante
e verificada pela Anvisa, para
que se possa garantir o uso

Eles estarão
disponíveis sob a
forma de solução
em gotas

tanto, deverão ser comercializados em farmácias e drogarias a partir da prescrição
médica por meio de receita
do tipo B (de cor azul).

Controle de qualidade

seguro desses produtos”, explicou a agência.
Acrescentou que os dois
novos produtos autorizados
estarão disponíveis sob a forma de solução gotas, contendo
50 mg/ml de cannabidiol (CBd)
e não mais que 0,2% de tetrahidrocannabinol (tHC), e, por-

O CBd e o tHC informados
são considerados marcadores
no controle de qualidade desses extratos, os quais são compostos também por outras
substâncias, como demais
cannabinoides e taninos.
O Brasil tem hoje sete produtos de cannabis aprovados
pela Anvisa com base na re-

solução 327/201. Considerada
ainda recente, por ter menos
de dois anos, ela tem permitido
que esses produtos possam
ser disponibilizados à população. todos eles, ressalta a
agência, são produzidos por
empresas certificadas quanto
às boas práticas de fabricação,
que foram avaliadas em relação à sua qualidade e adequabilidade para uso humano.
“A regulamentação de produtos medicinais de cannabis
é um desafio para a Anvisa e
para as principais autoridades
reguladoras internacionais. A

resolução 327/2019, pautada
na relação benefício x risco, é
um primeiro passo da agência
na avaliação desses produtos
previamente à sua disponibilização no mercado e ao monitoramento de seu uso. Permanecemos vigilantes e aprimorando nossas ações, buscando sempre promover o
acesso da população brasileira
a produtos adequados ao seu
uso”, disse João Paulo Perfeito,
da Gerência de Medicamentos
específicos, Notificados, Fitoterápicos, dinamizados e Gases
Medicinais da Anvisa. (ABr)
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Goiânia ainda tenta entender
partida de Marília Mendonça
Jota Eurípedes

Morte precoce e
trágica comoveu o
mundo e
conseguiu
dimensionar a
grandiosidade da
compositora e
cantora Marília
Mendonça
Maiara Dal Bosco e
Yago Sales
Artistas e uma multidão
de fãs deram o último adeus
à cantora Marília Mendonça
e ao tio e assessor dela, Abicieli
silveira dias Filho, em Goiânia.
O velório foi realizado na tarde de sábado (06), no Ginásio
Goiânia Arena, e a expectativa
era de que cerca de 100 mil
pessoas passassem pelo local
para se despedir da cantora,
uma das cinco vítimas do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira (05), juntamente com o produtor-geral da
cantora, Henrique Ribeiro e
do piloto Geraldo Medeiros e
copiloto, tarcíso Viana.
durante todo o final de semana, pelas ruas de Goiânia
o sentimento é de incredulidade quanto à falta que Marília Mendonça deve fazer na
música sertaneja. O corpo da
artista foi velado e enterrado
no sábado, sob forte comoção
de fãs de um Brasil enlutado
desde sexta-feira, quando o
avião da artista caiu pouco
antes de pousar no aeroporto
em Caratinga.
A expectativa de mais um
show da artista se transformou em um luto coletivo que
perdurou no final de semana.
Nos bares, às vezes o humor
mudava quando tocava qualquer uma das canções da rainha da sofrência.
durante quase quatro horas, uma fila interminável de
fãs circundaram o Goiânia
Arena. Quando saíam, se concentravam ao redor de violeiros que cantavam os sucessos de Marília. Não foi raro
encontrar o semblante de tristeza e, principalmente, o choro de homens e mulheres que
enxergavam em Marília a representação do amor, da separação e, claro, da superação.
A atendente Laura Boulos
Morais, de 38 anos, precisou
ser amparada por duas amigas.
encostada à parede, ouvindo
Marília no celular, ela repetia
trechos não apenas de uma

Corpo da artista, dona de hits que conquistaram o mundo, é levado em cortejo para o Cemitério Parque Memorial de Goiânia
Victoria Lacerda

tarciso Pessoa Viana, teve o
velório e o enterro realizados
na manhã de ontem (07). ele
foi sepultado no Cemitério de
taguatinga, no distrito Federal,
e deixa dois filhos e a esposa
grávida de oito meses.

Luto oficial segue

Depois de passarem pelo velório da artista, fãs aguardavam saída do cortejo na tarde de sábado (06)
das canções da artista, mas da
vida da fã. “ela simplesmente
revelava ao mundo a minha
própria dor”, disse ela, que
terminou há três semanas o
terceiro casamento. Aos prantos, diz que estava esperando
uma apresentação da Marília
em Goiânia. “Não pensei que
teria de enfrentar uma fila
enorme para vê-la ali, em silêncio, calada. Não era a Marília que conheci quando ouvi
Infiel”, diz, voltando a chorar.

Cobertura internacional

enquanto os fãs se consolavam lá fora, artistas e familiares se solidarizavam a poucos palmos do corpo da cantora
que foi manchete de todos os
jornais do Brasil. Antes, porém,
foi destaque em jornais. O
maior deles, o New york times,
apresentou o termo “feminejo”,
nas suas folhas. Ou seja, em
morte, Marília apresentou ao
mundo o estilo genuinamente

dela de fazer música.
Antes da entrada do público, o momento foi reservado
para familiares e amigos próximos. Além do Governador
Ronaldo Caiado, segundo a assessoria da artista, estiveram
presentes para prestar às últimas homenagens à Marília, os
cantores Henrique e Juliano,
Maiara e Maraisa, Matheus e
Kauan, João Neto e Frederico,
Naiara Azevedo, Luisa sonza,
Jorge, da dupla com Mateus,
Vitor e Luan, Fernando, da dupla com sorocaba, Murilo Huff,
ex namorado e pai do filho de
Marília, Luisa, da dupla com
Maurílio e João Reis, pai de
Cristiano Araújo – morto em
um acidente de carro em 2015.
Após o encerramento do
velório, por volta das 17h, os
corpos seguiram em cortejo
com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), seguido
por dezenas de carros de fãs.
em direção ao Parque Memo-

rial de Goiânia, na Rodovia
GO-020, local em que foram
realizados os enterros dos corpos de Marília Mendonça e do
tio e assessor dela, Acbiceli silveira dias Filho. A cerimônia
foi reservada à família e aos
amigos mais próximos.
O corpo do produtor-geral
de Marília Mendonça, Henrique
Ribeiro, foi enterrado no final
da tarde de sábado (06), no Cemitério Jardim da saudade, no
bairro de Brotas, em salvador.
Já os corpos do piloto Geraldo
Medeiros, e do copiloto tarcíso
Viana, foram sepultados ontem
(07) no distrito Federal. Inicialmente, a previsão da família
de Geraldo era cremar o corpo
e levar as cinzas para Floriano,
no Piauí, cidade natal do piloto.
Mas, no fim da manhã de ontem, os familiares decidiram
que Geraldo, pai de três filhos,
seria enterrado no Cemitério
Campo da esperança, na Asa
sul, em Brasília. Já o copiloto

segue até hoje (08) o luto
oficial decretado pelo Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e pelo Prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, em decorrência
do falecimento da cantora e
compositora Marília dias
Mendonça, aos 26 anos. ela e
mais quatro pessoas morreram em decorrência da queda
de uma aeronave bimotor,
de pequeno porte, em região
serrana da cidade de Piedade
de Caratinga, no interior de
Minas Gerais, na tarde da última sexta-feira (05).
“um dia de muita tristeza
para a música sertaneja. Não
existem palavras para descrever esse momento. só podemos pedir que deus console
e conforte o coração de todas
essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora.
Marília tinha um grande coração e se destacava por, além
de levar alegria aos brasileiros, ajudar e cuidar das pessoas. decreto três dias de luto
oficial no estado. Goiás está
em luto”, afirmou Caiado.
Já Rogério Cruz, destacou
que “a cantora exerceu com
distinção a sua carreira artística, sendo consagrada
como uma das maiores referências da música sertaneja
no Brasil e considerada um
dos nomes de maior repercussão e influência na musica
nacional.”, finalizou.

Após tragédia, órgãos investigam acidente
O avião que caiu com a
cantora Marília Mendonça foi
retirado ontem (07) do local
da tragédia e transportado
para o aeroporto de Caratinga,
em Minas Gerais. A remoção
dos destroços da aeronave começou ainda de manhã. durante a tarde, o cantor Juliano,
da dupla com Henrique, e um
dos melhores amigos da artista, acompanhou a operação.
A aeronave, um bimotor, foi
puxada por um guindaste e
retirada das pedras próximas
a uma cachoeira.
Na noite de sábado (06), o
avião já havia sido retirado
da correnteza da cachoeira,
onde caiu após colidir com
uma linha de transmissão de

energia elétrica. Após o acidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (Cenipa), órgão
do Comando da Aeronáutica,
foi acionado para investigar
a queda do bimotor.
Ainda no sábado (06), a
Companhia energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou
um comunicado sobre o acidente. A aeronave colidiu
com uma linha de transmissão de energia elétrica. segundo o informe, a "linha de
distribuição atingida pela
aeronave prefixo Pt-ONJ, no
trágico acidente de ontem,
está fora da zona de proteção
do Aeródromo de Caratinga,
nos termos de Portaria espe-

cífica do departamento de
Controle do espaço Aéreo
(decea), do Comando da Aeronáutica Brasileiro".
Por meio de nota divulgada
à imprensa, a Anac se pronunciou sobre o ocorrido. “A
Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) se solidariza com
os familiares das vítimas do
acidente aéreo na serra de
Caratinga, interior de Minas
Gerais, na sexta-feira (05). A
aeronave de matrícula PtONJ, modelo C90A, tinha como
proprietário e operador a empresa Pec táxi Aereo Ltda e
possuía capacidade para
transportar seis passageiros,
além dos pilotos. de acordo
com o Registro Aeronáutico

Brasileiro (RAB), o avião estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 01 de
julho de 2022. A empresa tinha autorização para operar
táxi-aéreo”, diz o comunicado.
em nota, a PeC táxi Aéreo,
proprietária do avião que caiu
com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas
em Caratinga (MG), lamentou
o acidente ocorrido no último
dia 05. “A empresa, assim que
tomou conhecimento do ocorrido, acionou as autoridades
competentes para a imediata
promoção do resgate necessário”, diz o comunicado.
A respeito da operação, a
empresa alegou que “cumpre

mencionar que: (a) o avião
envolvido no acidente era devidamente homologado pela
ANAC para transporte aéreo
de passageiros e estava plenamente aeronavegável; (b)
a tripulação engajada na operação tinha grande experiência de voo e também estava
devidamente habilitada pela
ANAC, com todos os treinamentos atualizados; (c) as
condições meteorológicas
eram favoráveis”, destacou.
No comunicado, a empresa
destacou ainda que “a PeC
se coloca à disposição das autoridades e prestará os devidos auxílios aos familiares
das vítimas”, finaliza. (Especial para O Hoje)
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Morte de gestante na Polônia
gera protestos contra lei do país
Milhares de
pessoas saíram às
ruas do país
gritando “Nem
uma mais” após
morte de mulher
de 30 anos.
dezenas de milhares de
pessoas manifestaram-se neste sábado (06/11) em Varsóvia
e outras cidades da Polônia
após a morte de uma gestante,
vítima, segundo ONGs de defesa dos direitos das mulheres, de uma nova regra em
vigor desde o começo do ano,
que praticamente baniu o
aborto legal no país.
Izabela, de 30 anos, que
estava grávida de 22 semanas,
morreu no fim de setembro
em um hospital de Pszczyna,
no sul da Polônia. "Os médicos
esperaram que o feto morresse. O feto morreu, a paciente morreu. Choque séptico", tuitou Jolanta Budzowska,
advogada da família.
A jovem morreu em setembro, mas a sua morte só
se tornou pública na última
semana. Os médicos do hospital adiaram a interrupção
da gravidez, de 22 semanas,
apesar de o feto não ter líquido amniótico suficiente
para sobreviver, dizem a família e a advogada.
Ativistas afirmam que, agora, os médicos na Polónia,
uma nação fortemente católica, ficam à espera que um
feto com defeitos graves morra
no útero em vez de realizarem
um aborto, por temor que sofram consequências jurídicas
por parte das autoridades.

Protesto contra morte de mulher de 30 anos em Lublin, na Polônia. Grávida de um feto com má formação, ela foi impedida de realizar aborto
segundo a advogada Jolanta, Izabela é a primeira vítima
da decisão de outubro de 2020
do tribunal Constitucional,
que entrou em vigor no fim
de janeiro. Com o apoio do
partido de direita que governa
a Polônia, o Lei e Justiça (Pis),
o tribunal proibiu o aborto
em casos de má-formação fetal
grave, autorizando a prática
apenas em casos de estupro
ou incesto, ou quando a vida
da mãe estiver em perigo.
"Nem uma mais!", gritaram
milhares de manifestantes em
Varsóvia, que se reuniram em
frente à sede do tribunal, antes de seguirem em passeata
até o Ministério da saúde. donald tusk, ex-primeiro-

BAGDÁ

to legal".
"A criança pesa 485 gramas. No momento, por causa
da lei do aborto, tenho que
ficar de cama. e não há nada
que possam fazer. eles irão
esperar até que eu morra, ou
uma septicemia", escreveu
Izabela à sua mãe antes de
morrer, em mensagem que
se tornou pública.
Casada havia 10 anos, Izabela era mãe de uma menina
de nove anos. segundo os políticos nacionalistas do Pis, a
morte da jovem não se deveu
à decisão do tribunal.
dois médicos do hospital
Pszczyna foram suspensos
após a morte da gestante, enquanto a promotoria local

conduz uma investigação.
ONGs estimam que o número de abortos realizados
clandestinamente na Polônia
ou por polonesas em clínicas
estrangeiras chegaria a quase
200 mil por ano.
Nos últimos anos, o governo polonês, dominado por
nacionalistas, vem aprovando
uma série de leis controversas, que incluem reformas no
Judiciário que levantaram temores de interferência política, restrições ao capital estrangeiro em canais de tV no
país e o fim de restituições
de bens de vítimas do Holocausto. Várias dessas leis vêm
provocando tensão entre Varsóvia e união europeia.

ITÁLIA

Premiê do Iraque escapa
de ataque com drone
O primeiro-ministro
iraquiano, Mustafa al-Kadhemi, saiu ileso na noite
deste sábado (06/11) de
uma "tentativa de assassinato" com drones explosivos, que tiveram como
alvo sua residência, na
Zona Verde de Bagdá, o
bairro de alta segurança
da capital iraquiana.
segundo as autoridades,
seis guarda-costas do premiê ficaram feridos na tentativa de assassinato. Fontes de segurança disseram
que três drones foram usados no ataque, lançado perto da Ponte da República
no rio tigre, mas que dois
foram abatidos antes de
se aproximarem do alvo.

ministro da Polônia e antigo
chefe do Conselho europeu e
que é agora líder da oposição
polonesa, participou do protesto em Varsóvia;
"estou aqui para que nenhuma mulher corra perigo
novamente. A legislação atual
está matando as mulheres",
criticou ewa Pietrzyk, de 40
anos, que exibia uma foto de
Izabela. Manifestações semelhantes ocorreram em cerca
de 70 cidades do país.
segundo um comunicado
da família de Izabela, os médicos do hospital Pszczyna
"adotaram uma posição de
espera", que relacionaram "à
norma em vigor, que limita
as possibilidades de um abor-

"um drone explosivo
tentou atacar a residência de Kadhemi", que
"não ficou ferido na tentativa de assassinato", informou o gabinete. Pouco
antes, duas fontes de segurança haviam indicado
que um foguete havia
atingido a residência do
premiê, no momento em
que grupos pró-Irã protestam contra os resultados das eleições legislativas de 10 de outubro.
Kadhemi afirmou no
twitter que está bem e pediu "calma e controle por
parte de todos, pelo bem
do país". Nenhum, grupo
reivindicou a autoria do
ataque até o momento.

Setenta membros da máﬁa
são condenados à prisão
A Justiça italiana condenou neste sábado (06/11) 70
membros da 'Ndrangheta, um
dos grupos mafiosos mais poderosos da Itália. esse é considerado o maior julgamento
contra a máfia desde o fim
dos anos 1980.
O juiz Claudio Paris leu
os vereditos contra 91 acusados na grande sala de audiências da cidade de Lamezia terme, sul da Calábria,
onde acontece desde janeiro
um grande julgamento contra
centenas de suspeitos de integrarem a 'Ndrangheta e
seus colaboradores.
As acusações incluem tentativa de homicídio, lavagem
de dinheiro, tráfico de drogas,
extorsão e porte ilegal de armas de fogo.
Ainda há 355 réus para julgar e o processo deve levar
mais de dois anos. As investigações duraram anos e culminaram em operações de
busca em dezembro de 2019.
A 'Ndrangheta, que atua
numa das regiãões mais pobrse da Itália, a Calábria, controla a maior parte da cocaína
que chega à europa. O famoso
promotor antimáfia Nicola
Gratteri - cujos esforços para
derrotar a 'Ndrangheta o obrigaram a viver sob proteção
policial por mais de 30 anos -

Sala de audências em Lamezia Terme, onde ocorreu o julgamento
disse que tudo "correu muito
bem" hoje.
"dos 91 acusados, 70 foram
condenados", informou a
agência de notícias italiana
AdnKronos, assinalando que
os absolvidos tinham menos
responsabilidades. Alguns dos
mais perigosos receberam a
pena máxima, de 20 anos, solicitada pelos promotores.
Cerca de um terço do grupo foi condenado a 10 anos
ou mais e 21 pessoas foram
absolvidas, segundo Gratteri.
Alguns dos considerados mais
perigosos receberam a pena
máxima de 20 anos exigida
pelos procuradores.
entre eles estão domenico
Macri, da ala militar do grupo,

Pasquale Gallone, o braço direito do suposto chefe da máfia Luigi Mancuso, cujo julgamento ainda está em andamento, e Gregorio Niglia,
que era responsável por adquirir armas para o grupo.
A 'Ndrangheta ganhou
proeminência depois que outro grande julgamento no final dos anos 1980, que desferiu um duro golpe na Cosa
Nostra da sicília
especialistas acreditam que
150 famílias fazem parte da
organização, apoiada por 6.000
membros e afiliados em sua
base de operações na Calábria.
Acredita-se que outros milhares trabalhem para a 'Ndrangheta em todo o mundo.
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SãO ROque
Lanna Oliveira
sair da rotina, viajar, espairecer e conhecer lugares
novos educa, acrescenta culturalmente, faz bem para a
cabeça, corpo e alma. tendo
isso em mente, torna-se um
prazer inegável descobrir cantos pelo Brasil que proporcionam essas realizações. e convenhamos, o nosso País é lindo
de norte à sul. Hoje trazemos
para os leitores um pouco da
cidade são Roque (sP). Localizada a menos de 2 h de viagem da capital paulista, são
Roque é uma cidade repleta
de cultura, história e uma gastronomia de deixar qualquer
um de queixo caído.
Famosa pelas vinícolas, a
cidade de são Roque vai muito
além da sua Rota do Vinho,
ela proporciona outros passeios imperdíveis. Lá você encontra parques com diversas
atividades e lazer para toda
a família, pratos deliciosos da
cozinha italiana e portuguesa.
Pontos como a estação Ferroviária, Morro do Cruzeiro,
Centro educacional e Cultural
Brasital, Igreja Matriz, sítio
santo Antônio, trilha e Mirante do Morro do saboó, Recanto da Cascata, ski Mountain Park, Catarina FashinOutlettambém valem a visita.
Fundada em 1657, a cidade
de são Roque leva esse nome
por conta da devoção do seu
fundador pelo santo. em suas
primeiras décadas, a cidade
era marcada apenas como parada dos bandeirantes que
desciam pelo Rio tietê. Mas
foi com a chegada dos imigrantes italianos e portugueses
que a cidade começou a se
desenvolver, e até os dias de
hoje possui costumes e tradições dos dois países da europa.
Com quase 100 mil habitantes,
é um dos destinos mais procurados pelos paulistas, seja
para um bate e volta, ou para
relaxar longe da correria.

Sítio Santo Antônio

O sítio santo Antônio é uma
das construções mais importantes de são Roque, construído pelo irmão do fundador da
cidade, e por isso tem um gran-

de valor histórico. é no sítio
que está localizada a Casa
Grande e a Capela santo Antônio, construídos nos meados
da fundação da cidade. Além
disso, o local também conta
com uma área verde e um belo
lago. O sítio já foi lar de grandes
nomes brasileiros, como o Barão de Piratininga e o escritor
Mário de Andrade. Restauradas, as ruínas da Casa Grande
e a Capela foram abertas para
estudantes e turistas em visitas
monitoradas, que ocorrem nos
finais de semana e feriados,
com entrada gratuita.

e seus encantos

Ski Mountain Park

um dos pontos turísticos
em são Roque que faz sucesso
é o ski Mountain Park. Lá
você pode praticar o ski e o
snowboard em mais de 300
mil metros quadrados em
meio a Mata Atlântica. e além
dessa dose de diversão e
aventura, o local de também
conta com: Pista de patinação;
teleférico; paintball; escalada;
tobogã; arco e flecha; trilha
ecológica; e arvorismo. Com
atividades para todas as idades, o ski Mountain Park é
daquelas atrações imperdíveis para quem procura o
que fazer em são Roque. O
local possui infraestrutura,
com dois restaurantes, cafeteria, lanchonete e sorveteria.
Há cobrança da entrada e das
atividades separadamente.

Estação Ferroviária

desativada desde 1999, a
estação Ferroviária se transformou em uma das principais
atrações de são Roque. Construída em 1930, a estação tinha como objetivo levar os
passageiros até a estação Ferroviária de sorocabana. Mas
posteriormente passou a funcionar somente para trens de
carga. Na época em que foi
construída, ela era considerada uma das estações mais
modernas por ter uma agência
de telégrafos. Hoje, a estação
abriga a Guarda Municipal de
são Roque, e recebe vários turistas todos os anos, que vão
ver de pertinho a arquitetura
antiga e seus trilhos de ferro,
que rendem ótimas fotos.

A cidade no interior de são
Paulo se mostra além da Rota do
Vinho já conhecida

Rota do vinho
é uma das
principais
atrações da
cidade

Rota do Vinho

A Rota do Vinho de são Roque é a principal atração da
cidade, recebendo turistas de
todos os cantos do Brasil, principalmente os amantes de vinho. ela se estende por três
caminhos, que são: estrada do
Vinho; estrada dos Venâncios;
e Rodovia Quintino de Lima.
Pela rota, são mais de 30 estabelecimentos, que incluem vinícolas, adegas, armazéns, empórios, fazendas, restaurantes
com muita diversidade no cardápio, lojas de compras e até
mesmo atividades de lazer.
e nas vinícolas, ainda é possível fazer a degustação de
vinhos. um exemplo é a Vinícola Góes, fundada em 1938,
uma das pioneiras na cidade.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)
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Prazeres imediatos
Armadilhas no amor, independência feminina e uma pitada
de sedução envolvem lançamento de Roseane Sousa
Projeto chega com vídeo protagonizado pelos três cantores

Encontros
criativos
Luthuly, Tiee e BK lançam feat
inédito ‘Eu Chorei’ para novo álbum
do Projeto POSS
Elysia Cardoso
A iniciativa multiplataforma POss (Projeta Os
seus sonhos), que exalta a
cultura preta está chegando à sua segunda edição.
Anunciando o lançamento
do conteúdo completo para
o dia 19 de novembro, propositalmente às vésperas
do dia da Consciência Negra, o projeto apresentou
o primeiro single de seu
novo álbum. Intitulada de
‘eu Chorei’, a faixa traz um
feat inédito entre Luthuly,
tiee e BK, além de um emocionante vídeo performance com a participação dos
três artistas.
A colaboração entre os
artistas escolhidos sintetiza
bastante uma das principais missões do POss, que
é a de promover encontros
criativos entre artistas negros de diferentes gêneros
musicais. No caso de ‘eu
Chorei’, a track reúne tiee,
como um dos principais
representantes
do
samba/pagode, Luthuly,
nome que figura entre os
maiores expoentes do R&B
e da black music atual, e o
rapper BK, um dos grandes
destaques da cena rap nacional contemporânea.
tiee conta sobre a experiência de estar no projeto. "O POss (Proteja Os
seus sonhos) é uma iniciativa necessária e conectada com a atualidade. Fiquei bastante contente
com o resultado deste trabalho. é um prazer muito
grande poder participar
desse movimento, falar sobre auto-cuidado, além de
dividir o single ‘eu Chorei’
com o Luthuly e o BK, que
são músicos extremamente talentosos".

Novo projeto

‘eu Chorei’ é o primeiro
single do álbum ‘POss (Projeta Os seus sonhos) - Volume 2’, que contará com oito
músicas inéditas, interpretadas por 18 artistas negros,
entre nomes consagrados e
expoentes da nova cena musical. também estão previstos vídeos-performances
para cada faixa, além de
materiais em podcasts e documentários de entrevistas
com os artistas envolvidos.
Veterano no projeto, Luthuly conta qual a sensação
de estar nas duas edições
do POss: "é uma honra
muito grande trabalhar
com pessoas que eu admiro
tanto e quero estar trabalhando em todas as oportunidades. sempre que me
chamarem estou dentro! é
também muito realizador
ver uma nova era de músicos chegando e se apoiando,
eu acho muito importante
para o nosso meio”.
O artista também conta
sobre as gravações do projeto. “Chegando lá na gravação nós falamos ‘cara,
vamos encarar esse desafio
e fazer a parada acontecer
aqui e agora’, e a gente
conseguiu entregar tão
bem a ponto da faixa se
tornar o single do álbum,
então isso é muito maravilhoso", finaliza.
em 2020, a primeira edição do POss apresentou
um álbum com nove faixas,
interpretadas por 15 artistas negros que representam
o futuro de uma nova cena
musical, entre eles nomes
como Luthuly, yOÙN, ebony, GABZ, Késia estácio, Jonathan Ferr e Anchietx,
além de um curta-metragem, dividido em três atos.
(Especial para O Hoje)

A colaboração entre os
artistas escolhidos sintetiza
bastante uma das
principais missões do POSS

Assim como
na vida real, os
avanços sociais e
filosóficos não enterraram as raízes patriarcais no
enredo da obra
'Insídia', lançamento da escritora paulista Roseane sousa. Jamile,
passiva com a ausência do marido
workaholic, procura na internet
uma maneira de
preencher o vazio provocado
pela indiferença:
tudo o que encontra é um abismo
no qual se joga
sem perceber.
Ao longo dos
12 capítulos da
produção, a protagonista conhece
João, um homem
com quem se envolve emocionalmente a partir de
um site de relacionamento.
O que ela não espera é uma
viagem surpresa organizada
por Antônio capaz de resgatar
o relacionamento com o marido. sem perceber, a personagem entra em uma emboscada que custará algumas decisões para o próprio futuro.
"Certa de que Antônio não
se incomodaria em lhe dar
o divórcio quando ela tivesse
coragem suficiente para pedi-

lo, surpreendeu-se por ele
se adiantar afirmando que
sabia de sua intenção e queria tentar consertar o que
anos de preocupação com o
trabalho tirou dos dois. Jamile sentiu-se massacrada
pelo peso da culpa por sua
relação extraconjugal... Naquele momento, percebeu
que ainda queria salvar seu
casamento". (Insídia, p. 100)
A procura da felicidade,

entendida como
satisfação dos prazeres imediatos, é
a grande motivação dos personagens de Roseane
sousa. Jamile, Antônio e João levam
o leitor a reflexões
e questionamentos sobre o certo e
o errado, o desejo
e a razão, a sanidade e a loucura.
sem romantizar o casamento
nem a paixão, a
obra mostra que
o 'felizes para
sempre' é uma expectativa criada
para aplacar a
aparente monotonia da vida real.
Além de Insídia, a
escritora é autora
de 'Vaivéns da
Alma' e 'sutilezas
do Amor', conto finalista de Prêmio
Book Brasil 2020.

Sobre a autora

Roseane sousa nasceu em
santo André, são Paulo. Graduada em Letras e pós-graduada em Revisão de textos,
publicou em 2019 o primeiro
romance, 'Vaivéns da Alma'.
No ano seguinte, além de alguns contos selecionados para
coletâneas, publicou sutilezas
do Amor, conto finalista do
‘Prêmio Book Brasil 2020’.

Roseane Sousa publicou Sutilezas do Amor, conto finalista do ‘Prêmio Book Brasil 2020’

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO de NoVeLas
t
Malhação - Sonhos
Lobão expulsa Gael de sua
casa e Karina garante que
provará que não é filha do vilão. dandara pede que Gael
se afaste de Karina. João apresenta a Batalha Musical. Vicki
beija João e Bianca se incomoda. Lírio fica com Bárbara
e Joaquina tenta atrapalhar
os dois. Lia incentiva Bianca
a se declarar para João. delma
chega para assistir à apresentação de Pedro. sol decide
mudar a música combinada
e Pedro se irrita, mas a Galera
da ribalta faz sucesso. João
pede que Vicki se afaste por
causa de Bianca.

nos Tempos do imperador
tonico se revolta contra Pilar e dolores por conta do testamento de eudoro. Zayla finge para olu e Cândida que
desistirá de samuel. Luísa revela a teresa que Nino está
enganando Celestina. hilário
e Prisca tentam convencer Vitória a se casar com Quinzinho. Gastão concorda com tonico sobre uma possível guerra com o Paraguai, e Caxias
se preocupa. isabel e Luísa visitam Guebo. o plano de Lupita dá certo e Lota agarra
Quinzinho. isabel se decepciona com Gastão. samuel rejeita Zayla, e tonico a conforta.

Gênesis
herit tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com
a atitude tomada. asenate dá
uma boa notícia a José. hira
anuncia uma tragédia. Judá
fica bastante aflito. José começa a construir. Potifar manda que uma pessoa seja morta. Uma perda considerável
abala Judá. após três anos,
José se diverte com suas crianças. tamar desperta interesse
em Judá. Judá determina que
tamar seja castigada. Potifar
leva um fora a propor algo a
Kéfera. adurrá revê Neferíades. Judá está pronto para fazer algo que custará uma vida.

Coração indomável
simone pede a danilo que
a acompanhe em sua volta,
pois assim ela se sentirá melhor. Clementina entrevista
Maricruz e decide contratá-la.
Maricruz diz a Joaninha que
tem um emprego, porém omitiu na entrevista o fato de ter
uma filha. otávio diz a Miguel
que notou simone diferente
e acredita que ela esteja apaixonada por danilo. Clementina
diz a afonso que irá a ópera
acompanhada de sua dama
de companhia. otávio pede a
simone um tempo para que
Miguel saia de sua fazenda.
Miguel sofre um atentado.

um Lugar ao Sol
os gêmeos Christian e renato, separados na infância,
completam 18 anos. enquanto
Christian comemora seu aniversário em um abrigo, renato
celebra com sua família adotiva, elenice e José renato. avany
se emociona ao discursar sobre
o último dia de Christian no
abrigo. elenice presenteia renato com um apartamento,
enquanto Christian recebe um
porta-retrato de presente.
Christian promete a ravi que
virá buscá-lo quando o menino
completar 18 anos. José renato
avisa a renato que não custeará suas despesas.
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AGENDA CULtUraL
t
espetáculo ‘Carmen’
o espetáculo, inspirado
em uma das óperas mais
populares do mundo, acontece nesta segunda-feira (8),
às 20h. Bailarinos da escola
do Futuro em artes Basileu
França sobem ao palco do
teatro sesi, para interpretarem ‘Carmen’. a apresentação será híbrida, portanto
quem quiser pode optar por
assistir pelo canal no Youtube. essa é uma realização
da Lei de incentivo à Cultura,
secretaria especial da Cultura e Ministério do turismo,
com o patrocínio do instituto Cultural Vale. Quando:
segunda-feira (8). onde:
(www.youtube.com/teatrosesigo). horário: 20h.
expo Ciee
Nesta segunda-feira (8),
às 8h, a 2ª edição da expo
Ciee Virtual terá acesso li-

o consolidaram como um
dos principais iatistas do
mundo. ele também conversa sobre o trabalho na Coordenação técnica da seleção
Brasileira de Vela. Quando:
segunda-feira (8). onde: tV
Brasil. horário: 21h30.

Espetáculo de dança 'Carmen' é apresentado nesta segunda
berado para visitantes de
todo o Brasil. Com a missão
de mostrar aos jovens como
eles devem se preparar para
serem os profissionais do
futuro, o evento terá cinco
dias de duração. os jovens
poderão desfrutar de maneira gratuita de palestras
e talks sobre temas do universo jovem. Quando: se-

gunda-feira (8). onde: (expociee.com.br). horário: 8h.
Sem censura
Nesta segunda-feira (8),
às 21h30, o programa sem
Censura recebe o multimedalhista olímpico brasileiro,
torben Grael, para um bate
papo sobre a trajetória de
vitórias de sua carreira que

episódio inédito
os convidados do episódio de 'espelho' de hoje (8),
às 23h, são o cantor Léo
santana e a escritora Carla
akotirene. Com Léo, Lázaro
ramos conversa sobre o
destaque que o artista tem
no mundo da música brasileira, paternidade e a marca
que ele quer deixar para o
mundo. Carla compartilha
seus sonhos e o começo de
sua luta antirracista e avalia
a importância da educação
e a realidade de hoje no
Brasil. Quando: segundafeira (8). onde: Canal Brasil.
horário: 23h.

Duda Reis relata desespero ao parar em hospital
por alergia alimentar inusitada
duda reis foi parar no
hospital nesta quinta-feira
(04) após descobrir que tem
alergia a shitake, uma espécie popular de cogumelos.
a jovem de 20 anos, que
vem compartilhando cliques

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
esse dia promove a necessidade de trabalho, mas com um
toque de originalidade e inovação. Você pode se pegar preocupado com sua questão profissional ou procurando um sentido
de viver. a vida exige mudanças
por meio do seu esforço pessoal.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a vida pode trazer resultados
positivos de ações passadas. o
dia pode promover passeios ou
necessidade de focar em seus
estudos. existe uma energia positiva de amor e prosperidade à
sua volta, então aproveite bem
isso e saiba relaxar a mente.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer desordem
nas relações, portanto tome cuidado com ciúme. Quem está tentando começar uma relação pode
se dar conta de que não está sozinho no páreo, portanto existem
disputas no campo emocional.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode trazer muitas questões materiais para serem resolvidas, então tome cuidado com a
falta de emoção e não coloque
muito mais foco nas coisas materiais. existe uma energia de apego à matéria ou a necessidade
de que tudo seja do seu jeito.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
existe uma energia de recomeço no início do seu dia: você
pode dar uma chance a uma relação ou iniciar um novo trabalho.
seja como for, é importante esquecer o passado e avançar sobre
o futuro com criatividade, foco e
motivação. Busque a alegria.

6

Seminário é organizado pelo Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa
da Língua Portuguesa.
Os resumos devem ser
apresentados dentro de três
eixos temáticos, que vão
guiar as atividades do ‘I seminário Viagens da Língua:
multilinguismo no mundo
lusófono’. em Políticas linguísticas, os convidados vão
falar, por exemplo, sobre
como territórios em que coexistem diferentes línguas de-

finem qual ou quais delas
serão adotadas no ensino.
Já em Culturas multilíngues, um dos assuntos discutidos será a realidade das
pessoas que vivenciam o
português junto às outras
línguas de seus territórios.
Por fim, O português no
mundo vai debater justamente a participação da língua portuguesa nas socie-

dades dos cinco continentes.
SERVIÇO
I Seminário Viagens da
Língua
Quando: 8 a 10 de dezembro
Inscrições: Até 15 de novembro
Mais informações:
(www.museudalinguaportuguesa.org.br)

CELEBRIDADES
Lucas Lucco faz música
para homenagear Marília
Mendonça
Marília Mendonça será homenageada com música por
Lucas Lucco, contou o artista
em seus stories, no final deste sábado (6). o artista vai
unir trechos de canções da
sertaneja na composição. Marília morreu aos 26 anos na
queda de uma aeronave que
a levava ao aeroporto de Ubaporanga (MG) após o bimotor
atingir um cabo de alta tensão que não estava eletrificado. a cantora foi velada no
ginásio de Goiânia sob forte
emoção e sepultada por volta
das 19h30. "estou escrevendo
uma música usando as letras
das músicas dela", escreveu
Lucas na rede social. Nas imagens ele aparece cantando
versos como "ah, como eu
vou superar?/ Para sempre
virou nunca/ Me diz de quem
é a culpa?". (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
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Museu da Língua Portuguesa recebe trabalhos
para o I Seminário Viagens da Língua
O Museu da Língua Portuguesa realiza entre 8 e 10
de dezembro, o seu primeiro
seminário internacional. Organizado pelo Centro de Referência do Museu, o ‘I seminário Viagens da Língua: multilinguismo no mundo lusófono’ vai discutir a multiplicidade de línguas e as diversas formas de falar existentes
nos territórios lusófonos, levando em consideração seus
contextos sociais e culturais.
e quem quiser submeter
os seus trabalhos para apresentá-los na programação,
que será toda virtual, pode
fazer isso até o dia 15 de novembro em um link dentro
da notícia sobre o seminário
no site do Museu da Língua
Portuguesa. O evento reunirá
pesquisadores, docentes e
artistas, entre outros, que serão convidados a compartilhar estudos científicos e experiências que contribuam
para uma reflexão e aprofundamento deste tema que
é fundamental para o Museu

n

que estava ‘sumidíssima’,
como definiu. (raphaela Fernandes, Purepeople)

Adriane Galisteu e marido
tietam filho, Vittorio, em estreia
de musical de Natal
Adriane Galisteu e o
marido, Alexandre Iodice,
prestigiaram o filho, Vittorio, de 11 anos, na estreia
da versão 2021 do musical
‘Natal Mágico’, no teatro
Claro, em são Paulo. Nesta
temporada cabe ao ator o
papel do protagonista José.
A apresentadora do reality
‘A Fazenda’ sentou na primeira filha, aplaudiu e fez
o símbolo do coração com
as mãos para o herdeiro.
depois da apresentação,
ousados no instagram, relatou na rede seu desespero
pela reação alérgica à comida e como teve que parar
no hospital por causa dela.
"anteontem eu comi shitake

que tem sessões aos sábados e domingos às 16h,
Adriane e Alexandre posaram com Vittorio, que
havia visitado a mãe no
trabalho há alguns dias.
O tradicional musical natalino está marcando a
volta do pré-adolescente
aos palcos: há quatro anos
ele e a mãe dividiram o
palco em uma montagem
do clássico ‘A Bela Adormecida’. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
e eu não sabia que eu era
alérgica. [tive] uma infecção
muito bizarra e ontem eu
passei muito, muito mal e
fui para o hospital.", relatou
duda reis, justificando por

Pai de Cristiano araújo lamenta morte de Marília
Mendonça em velório
o pai de Cristiano araújo,
João reis, marcou presença
no velório de Marília Mendonça, neste sábado (6). ele
foi prestar condolências à
família da cantora, já que,
em 2015, esteve neste lugar:
o sertanejo morreu em um
acidente de carro na Br 153,
que liga itumbiara a Goiânia.
"Uma perda... da maior cantora desse País. Para nós é
uma dor no coração que vai
ficar para frente. é muito difícil estar aqui, passa um filme na cabeça. a gente já viveu isso, então sabe o tanto
que a família dela, principalmente a mãe deve estar
sofrendo", declarou João reis
à ‘Quem’, exaltando o legado
da artista, que se destacou
com letras cheias de empoderamento. "é uma coisa
que a gente nunca espera
na vida da gente e quando
acontece não sabe o que fazer. isso tem que parar, não
pode mais acontecer isso",
lamentou ele. "Que a família
possa seguir em frente. tem
que se apegar muito com
deus", continuou. (Laís Fernandes, Purepeople)

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje seu coração pode bater
mais forte por uma pessoa. Uma
relação pode estar tirando seu
foco de todo o resto. No mais,
sua força de liderança está grande e é preciso uma boa dose de
autoconfiança para avançar sobre suas atividades.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode ser pautado
por questões domésticas ou familiares. Pode existir alguma
preocupação ou situação inesperada acontecendo no lar. sua
capacidade de pensar as coisas
com clareza está grande, portanto saiba se organizar.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia pode ser pautado
por um desânimo. tome cuidado
com a tendência a não buscar
uma solução. é importante achar
soluções e valerá a pena conversar
com alguém de confiança. Cuidado
com perdas de oportunidades.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
existe uma boa oportunidade
chegando para você hoje e você
pode agarrar com toda certeza,
mas dedique seu tempo para
pensar com mais objetividade
sobre. segurança é algo que
deve ser preservado, existem
boas chances de prosperidade.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
tome cuidado com a indecisão ou a lentidão nas suas ações.
existe uma necessidade de ação
para uma mudança. Manter velhos hábitos não está ajudando
a sua evolução, pense nisso. Bom
dia para cuidar do visual.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje o dia pode trazer caos,
conflitos e necessidade de usar
sua inteligência para focar no
que realmente importa. Mantenha uma postura de sabedoria.
inclusive, você pode ser procurado para dar um conselho ou
ajudar alguém próximo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje, você pode ser obrigado
pelo acaso a tomar uma decisão
difícil, mas que terá que ser tomada. isso pode trazer alívio,
portanto não procrastine suas
responsabilidades. tenha coragem de fazer mudanças, ainda
que sejam difíceis.
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Essência

Estreia na música
ErnnaCost

Com clipe
fetichista, cantor
e compositor Enri
lança seu
primeiro single
'Meia-Noite'
Elysia Cardoso
A Alma Music Group lança
hoje o primeiro single do jovem cantor e compositor enri:
‘Meia-Noite’. A música autoral, que já está disponível em
todas as plataformas digitais,
também chega acompanhada
de um videoclipe que traz
uma estética super diferente
e uma produção com diferentes looks incríveis em um
cenário com uma estética
atraente e sofisticada.
A música, que fala sobre
sentimentos e desejos que
chegam com a noite, é inspirada em vivências do próprio
cantor. sobre o processo de
composição, ele comenta:
“'Meia-Noite' começou com o
título. eu estava dormindo e
acordei no meio da noite com
a ideia da música.”, afirma.
“Meia-Noite pra mim sempre teve um duplo sentido. A
primeira interpretação fala
sobre aquela menina que
sempre te procura à noite.
Você ainda tem um sentimento por ela, mas no fundo sabe
que não é algo saudável. Além
disso, a música fala também
sobre minhas ‘bads’, sobre
aquele sentimento ruim que
sempre vem a noite e a minha
luta para não deixar ele me
consumir por completo. Gosto
de brincar com a interpretação”, completa o cantor.

Influenciado por Michael Jackson cantor e compositor brasiliense Enri lança seu primeiro single
O videoclipe da faixa, já está
disponível no canal do youtube
do Midas Music. O próprio cantor assina a direção artística e
criativa ao lado de seu coreógrafo ds Fuel, e produção executiva por conta de sua label
manager na Alma Music, Paula
Pires. O make-up artist Leo Ferreira, que já trabalhou com a
diversos artistas e é um dos

nomes mais chamados para
editoriais de moda, assina a
beleza do clipe.
Além da super produção
para o clipe de ‘Meia-Noite’,
a apresentação visual do single está impecável. Quem assina as fotos é o fotógrafo
ernnaCost, conhecido especialmente por seu trabalho
com a cantora Pabllo Vittar.

Quanto às expectativas para
este lançamento, enri diz: “O
que eu mais espero é conseguir mostrar quem eu sou,
que as pessoas se relacionem
com a música e com o clipe.
e, claro, que se inspirem de
alguma forma”, finaliza.

Carreira

Nascido em Brasília, mas

atualmente morando em são
Paulo, o interesse do cantor
pela música já vem desde a
infância, quando despertou
sua paixão por grandes nomes da música e passava horas assistindo clipes e cantando na sala de casa. Com
7 anos ganhou a primeira
guitarra e iniciou suas primeiras aulas.
“sempre me imaginava fazendo shows. Passava horas
assistindo dvds e assim eu
também comecei a dançar e
escrever músicas. eu me mudei para são Paulo inicialmente para fazer faculdade,
mas na realidade era para ir
atrás do meu sonho na carreira artística. Logo as coisas
foram se encontrando, conheci a Alma Music, meu coreógrafo e tudo foi caminhando
pra iniciar minha carreira".
sobre suas influências musicais, ele conta: “Meus cantores favoritos são Michael
Jackson, Justin Bieber, Britney
spears, Billie eilish, Justin
timberlake. eles me deram
base para minha construção
como artista. Hoje em dia, é
claro que grande parte da minha inspiração vem deles, mas
eu ando admirando e me inspirando muito em artistas brasileiros como Anitta, Matuê,
Luísa sonza, Pabllo Vittar e
Gloria Groove".
sobre o futuro, enri conta
sobre seus maiores objetivos
profissionais: “eu tenho muitos sonhos. sonho com turnês,
shows em grandes festivais,
performances em premiações,
mas principalmente acredito
que meu maior sonho seja representar as pessoas, deixar
minha marca e conseguir inspirar e tocar de alguma forma
o mundo”, finaliza. (Especial
para O Hoje)

CINEMA
t
gar a velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos.
Cinemark Flamboyant: 15h,
18h25, 21h50. Cinemark Passeio das Águas: 18h10, 21h40.
Kinoplex Goiânia: 20h30. Cineflix aparecida: 18h40. Cineflix
Buriti: 14h45.

eSTReia
Alerta Vermelho (red Notice,
2021, eUa). duração: 1h55min.
direção: rawson Marshall thurber. elenco: dwayne Johnson,
ryan reynolds, Gal Gadot. Gênero: ação, aventura, policial.
Num mundo de crimes internacionais, quando a interpol
emite o alerta vermelho, o melhor investigador do FBi, John
hartley entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do
mundo, ‘o Bispo’, a ladra mais
bem sucedida em roubos de
obras de arte do mundo inteiro
e a mais procurada também.
Cineflix aparecida: 19h30.
eM CaRTaZ
Eternos (eternals, 2021, eUa).
duração: 2h37min. direção:
Chloé Zhao. elenco: Gemma
Chan, richard Madden, salma
hayek. Gênero: Ficção científica,
fantasia, ação. originários dos
primeiros seres a terem habitado a terra, os eternos fazem
parte de uma raça modificada
geneticamente pelos deuses
espaciais conhecidos como Celestiais. dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica,
eles são frutos de experiências
fracassadas de seus próprios
criadores, que também foram
responsáveis por gerar os deviantes, seus principais inimigos. Cinemark Flamboyant:
13h45, 14h10, 14h30, 14h40,
17h10, 17h35, 17h55, 18h10,
20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h.
Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h, 14h30, 15h, 17h,
17h30, 18h, 18h30, 20h30, 21h,
21h30, 22h. Kinoplex Goiânia:
19h30, 20h, 20h20, 20h40,
20h50. Cineflix aparecida: 14h,
15h10, 18h40, 18h50, 21h40,

Com Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot, longa 'Alerta Vermelho' é estreia nos cinemas
21h50, 22h. Cineflix Buriti: 14h,
15h, 16h, 16h30, 17h10, 19h10,
19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h.
Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. direção: Wagner Moura. elenco:
seu Jorge, adriana esteves, Bruno Gagliasso. Gênero: drama,
biografia, histórico. Neste filme
biográfico, acompanhamos a
história de Carlos Marighella,
em 1969, um homem que não
teve tempo pra ter medo. de
um lado, uma violenta ditadura
militar. do outro, uma esquerda
intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e
dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação.
Marighella era político, escritor
e guerrilheiro contra à ditadura
militar brasileira. Cinemark
Flamboyant: 14h, 17h25, 20h50.
Cinemark Passeio das Águas:
18h20, 21h50. Cineflix aparecida: 16h20, 21h55.
A Família Addams 2 - Pé na

Estrada (the addams Family
2, 2021, eUa). duração:
1h33min. direção: Greg tiernan,
Conrad Vernon. eLenco: oscar
isaac, Charlize theron, Chloë
Grace Moretz. Gênero: animação, família, comédia. Pertubardos que seus filhos estão
crescendo rápido, Morticia
(Charlize theron) e Gomez (oscar isaac) e fazendo coisas que
não faziam, eles decidem colocar a família inteira no trailer
assustador para uma miserável
viajem de férias. Percorrendo
os eUa inteiro, a família addams
encontra primos distantes e
novos amigos. o que poderia
dar errado? Cinemark Flamboyant: 14h55, 17h20, 19h40.
Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h50, 15h55. Kinoplex
Goiânia: 18h30. Cineflix aparecida: 14h40, 16h40. Cineflix Buriti: 14h40, 16h45, 18h40.
Espíritos Obscuros (antlers,
2021, eUa). duração: 1h39min.
direção: scott Cooper. elenco:

Keri russell, Jesse Plemons, scott
haze. Gênero: terror, suspense.
em espíritos obscuros, uma jovem professora descobre que
o pai e irmão mais novo do seu
aluno problemático escondem
um segredo sobre-humano
mortal. tendo decidido tomar
conta do menino, ela deve lutar
pela sobrevivência dos dois contra horrores além da imaginação. Cineflix aparecida: 16h30.
Cineflix Buriti: 17h50.
Duna (dune, 2021, eUa). duração: 2h36min. direção: denis
Villeneuve. elenco: timothée
Chalamet, rebecca Ferguson,
oscar isaac. Gênero: Ficção
científica, drama. inspirado na
série de livros de Frank herbert,
‘duna’ se passa em um futuro
longínquo. o duque Leto atreides administra o planeta desértico arrakis, também conhecido como duna, lugar de única
fonte da substância rara chamada de ‘melange’, usada para
estender a vida humana, che-

Ron Bugado (ron's Gone
Wrong, 2021, eUa). duração:
1h47min. direção: sarah smith,
Jean-Philippe Vine. elenco: sérgio Malheiros, Jack dylan Grazer, Zach Galifianakis. Gênero:
animação, família, aventura,
ficção científica. ‘ron Bugado’
conta a história do jovem Barney, um menino de onze anos
que tem dificuldade de fazer
novos amigos, e seu companheiro ron, uma inteligência
artificial de alta tecnologia que
anda, fala e é o ‘melhor amigo
fora da caixa’ de Barney. Cineflix
aparecida: 14h05.
Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: Let there Be Carnage,
2021, eUa). duração: 1h30min.
direção: andy serkis. elenco:
tom hardy, stephen Graham,
Woody harrelson. Gêneo: ação,
fantasia. em Venom - tempo
de Carnificina, depois de um
ano dos acontecimentos do primeiro filme, eddie Brock (tom
hardy) está com problemas
para se acostumar na vida com
o symbiote Venom. eddie tenta
se restabelecer como jornalista
ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando
um symbiote chamado Carnage
e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.
Cinemark Flamboyant: 14h50,
17h30, 19h55, 22h20. Cinemark
Passeio das Águas: 14h40,
17h10, 19h40, 22h10. Cineflix
aparecida: 14h20, 15h, 17h10,
19h20, 21h45. Cineflix Buriti:
14h20, 18h50.
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Negócios
Reprodução/Kevin McCoy

“Quantum”, obra
em gif do artista
Kevin McCoy, foi
vendida em junho
deste ano por
R$ 7,7 milhões.

NFTs, certiﬁcados digitais,
ganham espaço no mercado
Jogos, venda de
arte e até memes
são oferecidos nas
redes em troca de
criptomoedas e valores surpreendem
Alice Orth
depois das criptomoedas,
a nova moda da economia digital é o NFt, que apesar da
fama recém-adquirida, continua sendo um mistério para
muitos. A sigla é de Non-Fungible token (ou token infungível). Os tokens ficaram famosos
em sua relação com as artes,
mas em um mundo virtual,
tudo pode ser vendido: publicações em redes sociais, fotos,
vídeos, gifs e até memes.
thiago Valadares, um dos
criadores da NFMarket Agency,
primeira agência especializada
em NFts no Brasil, explica o
funcionamento: “é um cartório
digital onde você pode subir e
guardar qualquer categoria de
documento com a segurança
de um blockchain. desde uma
planilha de trabalho até o diploma da faculdade”. O objeto
é ligado a uma chave digital,
semelhante a um token bancário, que é usado para identificação e atestar a sua autenticidade. Isso não impede que
ele seja reproduzido, mas comprova que tem um dono, que
pode trocá-lo ou vendê-lo.
segundo relatório publicado pelo site Nonfungible.com,
mais de us$ 2 bilhões foram
gastos em NFts nos primeiros
três meses de 2021, o que significa um aumento de 2.100%
em relação ao 4º trimestre de
2020. Alguns ativos tiveram
valorizações de até 1.207.577%
dentro de sete anos. O número
de carteiras ativas de NFts,
ou seja, que interagiram com
algum token desse tipo, subiu
26% em relação ao quarto trimestre e 159% ante os primeiros três meses de 2020,
chegando a 142.863 no fim de
março deste ano.
O primeiro NFt a ser reconhecido foi criado pelo artista Kevin McCoy e pelo empreendedor Anil dash, em
2014, durante um evento no
Museu de Arte Contemporânea em Nova york. A obra de
arte “Quantum” foi o primeiro
objeto a ser certificado, e foi

Reprodução/NFMarket Agency

podem ser amplamente usados em vendas de ingressos
para eventos, merchandising,
campanhas de marketing e
de marcas e até em registros
permanentes de documentação das empresas, garantindo
sua autenticidade”.

Aplicações

leiloadopor us$ 140 mil, cerca
de R$ 770 mil, somente um
dia após o início das vendas
online. em junho deste ano,
ele foi revendido por u$1.4
milhão – ou R$ 7,7 milhões.
No Brasil, o mercado também mostra crescimento. No
segundo trimestre de 2021, o
setor movimentou us$ 754,3
milhões, um valor 35,5 vezes
maior que o do mesmo período de 2020. O primeiro trimestre deste ano teve uma
movimentação de us$ 508,9
milhões, 48,2% mais que os

mesmos meses de 2020.
segundo Valadares, atualmente o NFt já está fazendo
parte de campanhas de marketing e de marcas como uma
importante ferramenta de
marketing para impulsionar
a publicidade, para promover
reposicionamentos ou para
gerar mais receita. “Hoje os
NFts já são muito utilizados
nos estados unidos e na europa no marketing esportivo
e no comércio de obras de
arte, por exemplo. Os NFts,
como produtos não fungíveis,

times como Barcelona, Paris saint German e Manchester
united já lançaram produtos
para o segmento. Corinthians
e o Atlético Mineiro são os
dois clubes que mais têm aproveitado a onda das NFts no
país. O paulista lançou o $sCCP
no dia do seu aniversário de
111 anos, no último dia 1º de
setembro, e vendeu 850 mil
unidades da moeda em apenas
duas horas, gerando algo em
torno de R$ 8,5 milhões de
reais. Os compradores puderam participar da enquete que
escolheu o atacante Ronaldo
Fenômeno como o próximo
atleta a entrar no seu hall da
fama. No dia seguinte, cada
moeda foi vendida por R$
10,50. thiago acredita que essa
será, também, uma forma do
torcedor ajudar o clube. “é
algo geracional, hoje para os
jovens comprar arquivos digitais é normal. Meu filho tem
14 anos e diversos itens, den-

tro de jogos”, comentou ele.
Outra possibilidade aberta
para o modelo pode ajudar a
Amazônia. Quem comprar
uma das obras disponíveis,
que retratam árvores, animais
e lendas da região, terá uma
árvore real plantada na floresta amazônica, e cada uma
delas poderá ser rastreada
via Google Maps. “Na Floresta
Virtual, cada árvore plantada
fisicamente terá suas coordenadas de localização e será
recriada virtualmente em um
ambiente digital, onde será
possível fazer um tour virtual
guiado pela Curupira, sendo
possível identificar quais espécies de árvores foram plantadas com suas respectivas fichas técnicas com a importância biológica e subprodutos
extraídos de cada uma delas”,
detalha thiago.
Mesmo com o mercado receptivo para o uso dos tokens,
algumas empresas ainda sentem desconfiança com o sistema. “Ainda há muita dúvida
na questão operacional, mas
eu acredito que daqui a alguns
anos todo plano de marketing
vai ter que, obrigatoriamente,
contemplar o NFt assim como
hoje contempla as redes sociais”, afirma Valadares. (Especial para O Hoje)

