mEmória do audiovisual
GRANDE PRêMIO DO
CINEMA BRASILEIRO

homEofficE
CANtINHO
PARtICULAR

plástica
BRASIL LIDERA
RANkING

Essência 14

Essência 13

Essência 16

| ANO 17 | Nº 5.477 | GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 2,50 | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004

OHOJE.COM

Goianienses insatisfeitos com
obras paradas chegam a 74,1%
Atrasos em obras na Capital provocaram prejuízos que ultrapassam os R$ 13 milhões
Levantamento feito pelo Instituto FoxMappin revela que o atraso na entrega de
obras desagrada quase um quarto da população da Capital. O resultado é que 55,5%
dos entrevistados estão totalmente insatis-

Bolsonaro no Republicanos
pode frustrar sinalizações
de Rogério Cruz
Política 5

Exportações
foram puxadas
pelo agronegócio

feitos, 18,6% insatisfeitos parcialmente. Alguns desses atrasos causaram prejuízo que
ultrapassam R$13 milhões, conforme divulgado pelo jornal O Hoje em agosto.
Além dos custos, transtornos e queda de

qualidade de vida dos goianienses, sobretudo em áreas onde antes havia fluxo.
Além dos transtornos no trânsito, o atraso
provoca prejuízo para comerciantes onde
as obras estão sendo instaladas. Cidades 11

Após suspEnsão

PEC dos precatórios segue na pauta para votação

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), manteve a votação da PEC dos Precatórios apesar da
suspensão do pagamento das emendas do relator determinada pela ministra do Supremo Rosa Weber. Política 6

Jota Eurípedes

Os maiores responsáveis pela
alta das exportações em outubro
deste ano foram o complexo
soja (US$ 135,1 milhões); carnes (US$ 117,4 milhões); complexo sucroalcooleiro (US$ 36,6
milhões); cereais, farinhas e preparações (US$ 20,7 milhões); e
couros, produtos de couro e peleteria (US$ 16.9 milhões).
Política 2

Sergio Moro no
Podemos expõe
racha na sigla
Em Goiás, o Podemos segue dividido no apoio presidencial. O
atual presidente tende a aliar
com Sergio Moro que deve se filiar a legenda no próximo dia 10.
José Nelto segue como aliado de
Ronaldo Caiado (DEM). Por outro
lado, vereador defende que o
partido deve se alinhar com o
presidente Bolsonaro.
Política 2

Canabidiol ainda é inacessível pelo alto custo
Apesar de resolução da Anvisa que facilitou o acesso do óleo extraído da cannabis, o alto custo do medicamento ainda é o principal impeditivo para os tratamentos. Associações tem sido a principal alternativa para a
aquisição do remédio com preços reduzidos, mas laudos médicos e preconceitos ainda atrapalham. Cidades 9

LEiA nAs CoLunAs

▼

Xadrez: STF decide que Goiás

não pode proibir usina nuclear no Estado.

Política 2

Econômica: O tombo na ex-

portação de carne e a dependência em relação à China.
Economia 4

Esplanada: Ex-presidente Lula

indica querer o PSB na vice
para a disputa do ano que vem.
Política 6

UmbeRto tedesChi

Controladoria fiscal e
administrativa nas
empresas
Opinião 3

GReGóRio José

Atacado aposta
em variedade

Dólar: (paralelo) R$ 5,54 | Dólar: (comercial) R$ 5,541 |
Euro: (Comercial) R$ 6,422 | Boi gordo: (Média) R$ 264,60
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 325,64 | Bovespa: -0,06%

Para contornar a crise provocada pela
pandemia, o setor de Atacados tem apostado em diversos segmentos. Negócios 17

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

estaremos para sempre
fadados ao esterno
esquecimento
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 29º C

t 21º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

STF decide que Goiás não pode
proibir usina nuclear no Estado

Tiago Mendonça é secretário de Estado da Agricultura

Agro foi responsável
por 62,5% das
exportações goianas
As vendas externas do agronegócio goiano totalizaram
US$ 355,6 milhões em outubro de 2021. O valor (FOB) correspondeu a 62,5% do total das exportações do Estado, que
somaram US$ 569,3 milhões no mês. Os cinco itens agropecuários mais comercializados por Goiás foram: complexo
soja (US$ 135,1 milhões); carnes (US$ 117,4 milhões);
complexo sucroalcooleiro (US$ 36,6 milhões); cereais, farinhas e preparações (US$ 20,7 milhões); e couros, produtos
de couro e peleteria (US$ 16.9 milhões).
Como já esperado, a suspensão das compras de carne
bovina por parte da China impactou os resultados. Mesmo
assim, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, os valores (FOB) obtidos por Goiás nas negociações de produtos do agro com outros países superaram os do mesmo período do ano passado: US$ 6,2 bilhões (2021) contra US$ 5,6
bilhões (2020). No que diz respeito à participação do agro
em relação ao total das exportações do Estado, de janeiro
a outubro de 2021, o setor respondeu por 78,6% das vendas externas de Goiás. Em 2020, no mesmo período, esta
proporção foi de 80,0%.
“A redução das compras chinesas começou a ser sentida no mês de outubro e não pode ser desprezada. Mas vale
destacar que o setor do agronegócio segue com saldo positivo em relação a 2020, o que é importante para a economia goiana neste momento de retomada”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), tiago Mendonça.
Apesar da redução nas aquisições de carne bovina, a
China seguiu como maior parceiro comercial do Estado. Em
outubro, o país asiático comprou US$ 53,0 milhões em produtos do agro goiano.

Palco do maior acidente radiológico do mundo, ocorrido em 1987, com o Césio 137, Goiânia assiste agora a uma discussão sobre instalação de usinas nucleares em Goiás e o fim de rejeitos radioativos. Em acolhimento a uma ação da Procuradoria-Geral da República, o Supremo tribunal Federal declarou inconstitucional
dois parágrafos da Constituição goiana: um que veda
usinas nucleares no seu
território e outro que normatiza destinação de
rejeitos radiativos. O
procurador Augusto
Aras alega que a norma estadual “usurpa
competência privativa da União para editar
leis sobre atividades nucleares". O artigo na mira da
PGR é o de número
13, que tem quatro
parágrafos.

Memorial

Os rejeitos do acidente com o Césio 137 - cerca de 6 mil toneladas - estão enterrados em um
terreno em Abadia de Goiás, que virou espaço de
visitação, principalmente de estudantes.

Pelo interior

A Comissão de Finanças da Alego realiza hoje
a primeira audiência pública no interior, na cidade de São Miguel do Araguaia, para discutir a
lei orçamentária do Estado de 2022. A matéria
projeta receita de R$ 39,37 bilhões, sem déficit,
pela primeira vez na atual gestão.

Aplausos

xadrez@ohoje.com.br

Filiações

Com a repercussão da futura filiação de Jair Bolsonaro ao PL, o presidente da legenda em Goiás, Flávio Canedo, se prepara para uma corrida
em busca do partido, principalmente
dos políticos que ficaram órgãos com a
saída do presidente do PSL.

Nomes certos

Na Assembleia Legislativa é dada
como certa a ida dos deputados Paulo
trabalho, Major Araújo e Delegado
Humberto teófilo, todos do PSL, ao PL
da deputada Magda Mofatto.

Lá e cá

Pelo atual cenário, a filiação de Bolsonaro ao PL o coloca em caminhos políticos opostos nas eleições de 2022, em relação a Ronaldo Caiado, ao contrário de
2018, quando os dois comungavam da
mesma ideologia político-partidária, apesar de estarem em partidos diferentes.

Apagou

A deputada federal Magda Mofatto
(PL) deletou de suas redes sociais o vídeo em que parece num helicóptero, armada, criticando a polícia pela demora
na captura do criminoso Lázaro Barbosa, e que iria capturá-lo.

Presídios

Como é certo que quase sempre em
revistas feita em presídios são encontrados celulares em celas, o deputado Júlio Pina (PRtB) defende,
por meio de projeto, que esses aparelhos sejam destinados a alunos da
rede de ensino estadual.

CURTAS

A decisão do secretário da Cultura, Mário
Frias, de assinar portaria proibindo exigência do
passaporte da vacina em projetos da Lei Rouanet,
foi comemorada pelo deputado federal Major Vitor Hugo (PSL), que a classificou como excelente.

t

2 A Câmara de Goiânia avalia se ar-

quiva ou pauta o projeto que concede
cidadania goianiense à cantora Marília
Mendonça, que morreu na sexta-feira
em acidente aéreo.

Moro no Podemos expõe mais
um racha do partido em Goiás
Isac Nóbrega/PR

Filiação do ex-juiz
e ex-ministro da
Justiça está
marcada para o
próximo dia 10
Marcelo Mariano
“Jamais entraria para a política”, disse o então juiz Sergio
Moro, responsável por julgar
em primeira instância os casos
da Operação Lava Jato, em entrevista ao jornal O Estado de S.
Paulo, em novembro de 2016.
Cinco anos depois, Moro
está prestes a se filiar ao Podemos. O anúncio oficial será
feito durante evento em Brasília nesta quarta-feira (10).
Nesse meio tempo, o exjuiz ocupou o Ministério da
Justiça e Segurança Pública
por mais de um ano da gestão
do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).
Moro saiu do cargo brigado com Bolsonaro, acusando
o presidente de interferir na
Polícia Federal (PF). Muito se
falava que ele poderia ser indicado para uma vaga no Supremo tribunal Federal (StF),
mas agora o caminho é o de
tentar viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto,
diferentemente do que havia
prometido ao Estadão.
No Podemos, o ex-juiz e ex-

Cinco anos após dizer que jamais entraria para a política, Moro embarca em campanha à presidência
ministro se coloca como uma
alternativa não só a Bolsonaro, mas também ao ex-presidente Lula (Pt), talvez o seu
principal adversário.
trata-se, portanto, de mais
uma nome da chamada terceira via, que tem mais candidatos do que votos. Porém,
ainda escorado no lavajatismo,
Moro já aparece bem-colocado
nas pesquisas e, embora tenha
resistência no meio político,
deve conquistar uma boa parte do eleitorado de direita.

Goiás

Há quem acredite que a

política nacional influencie a
local. Alguma relevância tem,
de fato. Se será determinante
para definir as alianças das
eleições de 2022, essa é uma
outra história.
Em Goiás, o Podemos já
estava dividido antes mesmo de Moro. A filiação do exjuiz ao partido expõe apenas mais um racha.
Deputado federal e presidente estadual do Podemos,
José Nelto segue como aliado
do governador Ronaldo Caiado (DEM), apesar de se mostrar insatisfeito com a indicação de Daniel Vilela (MDB)

à vaga de vice na chapa caiadista do ano que vem.
Nelto também é apoiador
declarado de Moro e, inclusive, especula-se que ele possa
ser o coordenador em Goiás
da campanha presidencial do
ex-ministro de Bolsonaro.
Por outro lado, o vereador
de Goiânia Ronilson Reis (Podemos), que não terá janela
partidária em 2022 para trocar de partido, garante que ficará ao lado do presidente e
contra Moro.
Há, ainda, uma outra discordância entre Nelto e Ronilson. Diferentemente do de-

putado federal, o vereador é
entusiasta da candidatura do
prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem
partido), ao governo estadual
em oposição a Caiado.
Ex-MDB, Mendanha é cotado para se filiar ao Podemos. Ele teria preferência
por estar em um partido com
presidenciável de centro.
Como Moro é de direita, talvez isso mude um pouco a
opinião do prefeito de Aparecida de Goiânia.
Um dos articuladores da
possível ida de Mendanha
ao Podemos é o seu secretário municipal de Relações
Institucionais, Felipe Cortez, presidente do diretório
metropolitano do partido e
com influência junto à executiva nacional.
Se Mendanha for mesmo
para o Podemos, Nelto tende
a deixar a legenda. Com isso,
a coordenação da campanha
de Moro em Goiás passaria
para outras mãos, possivelmente as de Cortez.
Para deixar a situação ainda mais complexa, o deputado
federal Delegado Waldir (União
Brasil) é lavajatista declarado e
mais um apoiador de Moro. O
problema é que ele busca a
vaga de senador na chapa de
Caiado. Além disso, a União
Brasil pode ter o ex-ministro da
Saúde Luiz Henrique Mandetta como candidato a presidente. (Especial para O Hoje)
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Controladoria ﬁscal e
administrativa nas empresas
Umberto Tedeschi
Dados divulgados pelo governo federal apontaram que, apenas nos quatro primeiros meses
de 2021 foram abertas quase 1,4 milhão de empresas, um aumento de 17,3% em comparação
com o mesmo período de 2020. Aos poucos a economia é retomada, tanto que apenas em junho
o investimento das empresas em novos projetos,
infraestrutura, compra de máquinas e ampliação
de produção cresceu 17% em relação ao mesmo
período do ano passado.
Novos tempos pedem novas soluções e é de extrema importância ter uma empresa ajustada quando o assunto é controladoria. O controller
pode ser interno ou externo,
mas sem dúvidas o melhor é optar pelo segundo perfil, já que
um profissional terceirizado têm
uma bagagem maior de experiência e geralmente conta com
o apoio de um time externo.
Isso sem dizer de contar com
uma opinião isenta e um olhar
'de fora', facilitando a proposição
de soluções inovadoras.
A função de controladoria
pode ser realizada principalmente em duas áreas da organização: fiscal/ contábil e administrativa.
Na primeira opção o controller é responsável
por todas as atividades relacionadas à área fiscal,
incluindo a realização da contabilidade gerencial
e de atividades financeiras dentro da empresa. Um
controller financeiro geralmente se reporta ao CFO
de uma empresa.
As funções incluem também supervisionar os
relatórios financeiros e executar as funções relacionadas ao controle da área trabalhista. Sua atuação é semelhante a de um maestro, já que rege os
times para que trabalhem juntos, em harmonia e
buscando os mesmos objetivos.
No 'job description' de um controller se incluem
outras tarefas, entre elas a preparação de orçamentos e o gerenciamento de cronogramas importantes em toda a organização. Isso inclui a coleta, análise e consolidação de dados financeiros.
Embora o controller nem sempre tenha um budget próprio, sua posição monitora as variações, resume as tendências e investiga as deficiências or-

çamentárias, relatando as variações de orçamentos ou despesas para a gerência.
Já na área administrativa o profissional não
será responsável pelas áreas fiscais e financeiras, mas dará uma visão mais estratégica e plural do negócio como um todo. Ele entende e
acompanha todos os trabalhos realizados dentro da organização.
Participa não só do planejamento de atividades,
metas e planos, como também está próximo da sua
execução, justamente para que não se perca a continuidade dos processos e passos de cada projeto.
É uma ferramenta gerencial, já que potencializa os
esforços dos times e possibilita que
os colaboradores pensem em estratégias diferentes e inovadoras.
É seu trabalho zelar pelo
bom andamento da empresa,
gerenciando o relacionamento
de todas as áreas, principalmente levando em conta o orçamento e os objetivos da organização. Esse profissional inclusive coleta os dados de cada
setor (número de vendas, investimentos e custos) para o
desenvolvimento do próximo
planejamento orçamentário.
O controller administrativo
também pode participar no recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. O cargo exige
avaliação dos resultados do trabalho, liderança dos colaboradores e execução de ações disciplinares, conforme necessário.
Deu para perceber a diferença entre o trabalho
desses dois tipos de controller e o quanto esse tipo
de profissional pode ajudar empresas dos mais diversos tipos e situações econômicas? Em organizações com dificuldades esse profissional terá um
olhar inovador, 'arrumando a casa' e encontrando
pontos de melhoria, enquanto em outras ele
poderá ajudar a organizar e preparar a empresa para crescer e se
tornar líder de mercado,
por exemplo.
Pense neste assunUmberto Tedeschi é memto, é o futuro da sua
bro
fundador da Academia
organização que está
Européia
da Alta Gestão
em jogo!

O controller
administrativo
pode
participar
também do
recrutamento

OPiniãO

Ledo engano de quem se acha a última bolacha do pacote, o melhor de todos. O best the best.
Ninguém é para sempre, a não ser Deus. Jesus.
Outros sempre lembrados e reverenciados são
Paulo, Pedro, os apóstolos. Os que vieram antes
e continuam entre nós.
Alguns são só lembranças, mas, os mais de 7
bilhões 903 milhões de pessoas
que passarão desta para melhor
como dizem, um dia não serão
mais lembrados.
A não ser um ou outro ser humano extraordinário que deixou
um legado escrito, registrado, que
fez algo pelo próximo.
Veja Mahatma Gandhi, 69 anos
de vida. Um advogado que lutou
pela liberdade de seu povo. Resignou, sofreu, mas passou. Hoje alguns
raros momentos dele são citados.
Muitos pensadores, escritores,
políticos preferem elogiar e bradar
glórias aos tiranos e seus feitos
atrozes, a citar passagens de lutas
e vitórias dos puros.
Olhe o exemplo do pastor Martin Luther king
Jr., 39 anos. Suas palavras são citadas como luta e
resignação. Muitos se lembram de algumas frases
deles, um discurso, um momento. Outros, sequer
sabem quem foi.
Somos assim. Momentos. Frases curtas, instantes, segundos ou centésimos.
Independência ou Morte! Rápido demais.
Mas apenas citação. Quem disse? Por que disse?
Não interessa.
Não devemos deixar que isso nos abale. Façamos a diferença na vida de alguém. Esqueçamos a
vontade de querer agradar todos, o tempo todo. Façamos por uma apenas e já terá valido a penas.

Ame, mas não se esconda nesse amor.
A chama um dia irá se apagar. Somos granadas
prontas a explodir e deixar um vazio na vida das
pessoas. Mas, a verdade é que não somos eternos
neste corpo. Que nossos bons momentos sejam lembrados por certo tempo. Já valerá a pena.
Isso encerra tudo. Qual é o nosso propósito de
vida. Ser presença positiva para o outro. Essa é
a nossa missão. Focar no outro e não em nós.
Deus sabe que seremos esquecidos. Isso faz parte da humanidade.
Hoje, dizemos que não iremos esquecer, que sofreremos com a partida a ausência, que a vida irá parar
e, no fundo, sabemos que é mentira, iremos sobreviver sim, mas de
uma outra maneira, com outra pessoa, com outros amigos. Iremos nos
adaptar, nos virar.
Então, temos que ser o que somos agora. Não pense que Deus escolhe uns e outros não.
Não importa. Essa é a vida, essa
é a realidade.
Não podemos recuperar o ontem, mas devemos construir um
amanhã melhor. E o depois de amanha melhor, até que, um dia, seremos apenas lembrança ou, esquecidos!
Aproveite seus momentos, não tema os erros e as
quedas. Elas fazem parte
do aprendizado. Viva a
sua vida, no seu tempo!
Quando você for, falarão de você por semanas, depois em meses, em anos e, ... depois.... bom... de vez em
Gregório José é jornalista,
quando te citarão. Mas
isso é da vida!
Radialista e Filósofo

Temos que
ser o que
somos e
tem que
ser agora

Presidente
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CARTA DO LEITOR

Segurança nos hospitais
Em um cenário de pandemia, os médicos estão
mais vulneráveis do que nunca. Isto porque eles
podem ser contaminados pela doença a qualquer
momento e até agredidos em certas situações. Por
isso, é fundamental que haja mais segurança nas
unidades de saúde de Goiânia. trata-se de uma
medida para proteger e orientar os profissionais
e a população em casos de violência. Há diversos
relatos de médicos que foram violentados por familiares de vítimas da Covid-19 e isso não pode
continuar acontecendo. É uma pena que as pessoas tentam desmoralizar os profissionais que
atuam contra a doença.
Renata Guedes
Goiânia

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

CONTA PONTO

{

Estamos fadados
ao esquecimento
Gregório José

n

“Tenham a
certeza de que,
ao investir,
teremos os
resultados e,
em breve, o
Brasil todo
vai copiar
nossas ações
de governo
O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta quinta-feira (04/11), investimentos da ordem de R$ 367
milhões para programas de reformas
e modernização de unidades escolares, aquisição de móveis e instalação
de laboratórios, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

INTERAJA CONOSCO

L

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

M

@ohoje
“o Felipe de Alan ficou sensacional. time
fera demais Felipe, Victor e beatriz”, comentou o internauta sobre a live temática de halloween da equipe de esportes
do hoje News.
Pedro Azevedo

N

@jornalohoje
A cantora marília mendonça foi enterrada
em uma cerimônia privada no cemitério
Parque memorial, em Goiânia, a capital de
Goiás. A artista foi velada na Goiânia Arena
e o público pôde se despedir. o governador do estado, Ronaldo Caiado, decretou
luto oficial de três dias.

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

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

Já são R$ 6,82 bilhões de dívidas honradas pela União

Tesouro pagou
em outubro
R$ 661,83 milhões
em dívidas
de estados
A União pagou, em outubro, R$ 661,83 milhões em dívidas atrasadas de estados, segundo o Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito,
divulgado pelo tesouro Nacional. Do total, R$ 362,77 milhões são débitos não quitados pelos estados do Rio de
Janeiro; R$ 198,83 milhões de Minas Gerais; R$ 78,96 milhões de Goiás; R$ 16,29 milhões do Amapá, e R$ 4,97 milhões do Rio Grande do Norte.
Este ano, já são R$ 6,82 bilhões de dívidas de entes subnacionais honradas pela União. Os que tiveram os maiores valores honrados foram os estados do Rio de Janeiro
(R$ 2,89 bilhões, 42,37% do total), Minas Gerais (R$ 2,52
bilhões, 36,94%) e Goiás (R$ 1,14 bilhão, 16,77%).
As garantias representam os ativos oferecidos pela
União – representada pelo tesouro Nacional - para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais ou instituições estrangeiras, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Como garantidor das operações, ele é comunicado pelos credores de que não houve a quitação
de determinada parcela do contrato.
Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, o tesouro compensa os calotes, mas desconta
o valor coberto com bloqueios de repasses federais ordinários, além de impedir novos financiamentos. Há casos, entretanto, de bloqueio na execução das contragarantias. Entre 2019 e 2021, diversos estados que obtiveram liminares no Supremo tribunal Federal (StF) suspendendo a execução.
Desde 2016, a União realizou o pagamento de R$ 39,76
bilhões em dívidas garantidas. Além do relatório mensal, o tesouro Nacional também disponibiliza os dados
no Painel de Garantias Honradas.

Operações garantidas

No último Relatório Quadrimestral de Operações de
Crédito Garantidas, divulgado em setembro, o tesouro
informou que o saldo total devedor das garantias concedidas pela União a operações de crédito é de R$ 290,28
bilhões. O estado de São Paulo é a unidade da Federação
com maior saldo devedor, R$ 39,19 bilhões.
Os estados concentram 77,3% dessas operações garantidas, com dívidas de R$ 224,29 bilhões. Em seguida estão os municípios e os bancos federais, com 9,5%
(R$ 27,53 bilhões) e 7,7% (R$ 22,21 bilhões), respectivamente, do saldo devedor. As entidades controladas
detêm 3,2% (R$ 9,21 bilhões) e as estatais federais, 2,4%
(R$ 7,03 bilhões).

Inflação

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI) avançou 1,60% em outubro, após queda de
0,55%, no mês anterior. O indicador acumula alta de
16,96% no ano e de 20,95% em 12 meses. No mesmo mês
do ano passado, o índice apresentou alta de 3,68% e acumulava elevação de 22,12% em 12 meses. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).
O IGP-DI é a média dos índices de preços ao produtor
(IPA), ao consumidor (IPC) e de custo da construção civil
(INCC). Segundo o instituto, o indicador revela as fontes
de pressão inflacionária e a evolução dos preços de produtos e serviços mais relevantes para os três grupos.
De acordo com o coordenador dos Índices de Preços,
André Braz, a inflação ao produtor acelerou em seus três
estágios de processamento. “Os avanços registrados
nos preços do minério de ferro (-22,11% para 4,29%), do
óleo Diesel (0,60% para 10,24%) e da gasolina (1,20% para
6,62%) foram os grandes destaques em cada um dos três
grandes grupos do IPA”.

IPA

também em outubro, o Índice de Preços ao Produtor
Amplo (IPA) registrou elevação de 1,90%, o que representa mudança em relação a setembro, quando houve
queda de 1,17%.
A taxa do grupo bens finais subiu de 1,26% em setembro para 1,47% nesse mês. Neste caso, segundo o Ibre,
o principal responsável pela elevação foram os combustíveis para o consumo, cuja taxa saiu de 1,47% para
5,78%. Já o índice de bens finais, que resulta da exclusão de alimentos in natura e combustíveis para o consumo, avançou 0,99% em outubro, no mês de setembro
o índice subiu 1,15%. (ABr)

O tombo na exportação de carne
e a dependência em relação à China
Ainda sob bloqueio chinês, as exportações
goianas de carne bovina congelada e resfriada despencaram 62,2% entre setembro e outubro deste ano, ajudando a derrubar o total
exportado pelo Estado na passagem de um mês
para o seguinte. Na comparação com outubro
do ano passado, o tombo das vendas de carne
bovina para o restante do mundo chegou a
44,4%, limitando a variação das exportações
totais a apenas 1,56% – apenas para relembrar,
em setembro havia sido registrada alta de quase 17,0% frente a igual mês de 2020.
A desaceleração acentuada levou a balança comercial do Estado para terreno negativo em outubro pela primeira vez desde
fevereiro deste ano, quando o déficit entre exportações e importações havia se aproximado
de US$ 88,0 milhões (saindo de um resultado também negativo em US$ 83,0 milhões no
primeiro mês deste ano). As exportações goianas saíram de US$ 761,471 milhões em setembro para US$ 569,309 milhões no mês seguinte, caindo 25,2%. A baixa nas vendas externas de carne bovina foi responsável por
quase 60% da redução observada (mais precisamente 59,4%) para o total das vendas externas em outubro.
Os embarques de carne bovina resfriada
e congelada desabaram de quase US$ 183,50
milhões em setembro para US$ 69,338 milhões. A China respondeu por apenas 4,5%
desse total, importando de Goiás US$ 3,119
milhões em outubro, míseras 486 toneladas,
diante de US$ 136,0 milhões em setembro
(74,1% de toda a exportação goiana de carne bovina no mês), correspondendo a 21,923
mil toneladas. tanto em volume como em valor, o tombo foi de praticamente 98%.
As importações saltaram 44,9% de se-

tembro para outubro, de US$ 455,387 milhões
para US$ 659,914 milhões, marcando novo recorde mensal. O avanço ficou concentrado na
importação de energia elétrica, que tem disparado neste ano para suprir o mercado doméstico e impedir um colapso no fornecimento em função da crise hídrica. A compra
de eletricidade pelo Estado saltou de US$
26,631 milhões em setembro para US$
196,738 milhões em outubro (mais 638,8%),
respondendo por 83,2% do aumento experimentado pelo total das importações goianas no período. Como resultado, o superávit
comercial (exportações menos importações)
de US$ 306,084 milhões registrado em setembro transformou-se em déficit de US$
90,605 milhões em outubro.

Dependência e erros

O que parece um problema apenas pontual, limitado a um único produto, serve para
colocar sob foco, mais uma vez, os riscos envolvidos na dependência em relação à China. De certa forma, dadas as dimensões daquele mercado e seu crescente apetite por
commodities, seria esperada certa dose de
concentração das exportações. trata-se de um
tema complexo, mas que não tem sido tratado devidamente pelas autoridades brasileiras, seja para utilizar a posição de grande
fornecedor como base para negociações envolvendo a possibilidade de integrar no
mercado internacional outros setores da
economia, seja buscando construir alternativas que permitissem a abertura de novos
mercados lá fora. Nada a estranhar aqui. Afinal, truculência e incapacidade de pensar estrategicamente têm sido a marca do desgoverno em Brasília.

BALANÇO
t

2 No caso da carne bovina,

como se sabe, os embarques
foram suspensos em setembro, mas afetaram as exportações mais duramente em
outubro e, até aqui, não há
perspectiva de retomada dos
carregamentos com destino
aos portos chineses. A suspensão esteve relacionada
à confirmação de dois casos
de uma variedade atípica
da chamada encefalopatia
espongiforme bovina (EBB),
mais conhecida como doença da vaca louca. A ocorrência foi observada em frigoríficos de Nova Canaã do
Norte (Mt) e de Belo Horizonte (MG) em animais mais
erados e não colocam em
risco a saúde humana.
2 A estratégia chinesa, que
certamente pode envolver
interesses além daqueles meramente sanitários, causou
a paralisação dos carregamentos de carne para aquele
país, que neste ano passou a
responder por 68,5% de toda
a exportação de carne bovina
de Goiás, causando efeitos
em cadeia sobre toda a pecuária. Os preços da arroba

do boi gordo despencaram
pouco mais de 15% entre o
começo de setembro e a primeira semana de novembro,
estacionando em níveis quase 5,5% abaixo dos preços
registrados em igual período
do ano passado, de acordo
com acompanhamento do
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea), da Esalq/USP.
2 De volta aos números do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
sobre o comércio exterior, a
importação de energia, mais
uma vez, e as compras externas de adubos e fertilizantes
responderam por 98,4% do
crescimento das importações
totais entre outubro de 2020
e o mesmo mês deste ano.
Não houve aquisição de energia elétrica em outubro de
2020, mas as compras, como
visto, somaram US$ 196,738
milhões em igual mês deste
ano. As compras de adubo
mais do que triplicaram, saltando de US$ 66,684 milhões
para US$ 214,551 milhões em
outubro deste ano.
2 Aqueles dois itens foram

igualmente decisivos na definição da tendência de crescimento das importações ao
longo do ano. Nos primeiros
dez meses deste ano, o Estado importou US$ 4,353 bilhões (segundo maior valor
da série histórica), o que correspondeu a um aumento de
60,7% frente aos US$ 2,709 bilhões importados entre janeiro e outubro do ano passado. Quer dizer, as compras
externas anotaram acréscimo
de US$ 1,644 bilhão, com a
energia respondendo com
avanço de US$ 784,166 milhões e os adubos entrando
com mais US$ 434,593 milhões. Os dois itens explicam,
portanto, perto de 74,1% do
aumento geral acumulado
pelas importações totais.
2 As compras de adubos foram impactadas fortemente
pela alta de 49,7% nos preços
médios, que subiram de US$
236,74 para US$ 354,36 por
tonelada. Em volume, as importações do produto subiram 26,8%, para 2,593 milhões de toneladas (74,2%
de todo o volume importado
pelo Estado).

Petrobras vende participação em
duas empresas de energia elétrica
A Petrobras concluiu 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 ven-

da 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.(ABr)
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Bolsonaro no Republicanos pode
frustrar sinalizações de Rogério Cruz
Alan Santos

Em um passado não
muito distante,
prefeito sinalizou
que Caiado
representa o melhor
nome para Goiás em
2022. Tendo, porém,
o presidente, que
anseia lançar
candidato em Goiás,
no Republicanos,
cenário pode mudar
Felipe Cardoso
O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) está cada
vez mais próximo de dar um
novo passo estratégico mirando as eleições do ano que
vem. Mesmo com prazo dilatado, haja vista que o chefe do
Executivo tem até março para
escolher e se filiar a um novo
partido político, as conversações já se encontram mais do
que avançadas.
A princípio, as principais
apostas davam conta de que o
destino de Bolsonaro se restringia a duas siglas: o PP e o
PL. No entanto, conversas recentes terminaram por incluir
um novo partido no rol dos
flertados: o Republicanos.
O próprio presidente já
considerou, em entrevista recente, ter que escolher uma
entre “três namoradas”. “Estou na iminência de decidir.
tem três partidos me namorando. Por enquanto, sou bonito. Não sei amanhã. Mas
tenho que negociar para os
outros dois não darem pancada em mim”, afirmou durante passagem pelo Paraná.
O Republicanos é visto
com bons olhos pela elevada
disciplina e organização de
seus componentes — ao contrário de outros que figuram
pautados pelos grandes caci-

O próprio presidente já considerou, em entrevista recente, ter que escolher uma entre “três namoradas”
ques — além, é claro, de contar com um alinhamento
ideológico interessante ao
presidente, haja vista que boa
parte de sua composição é
formada por integrantes do
segmento evangélico.

Acontece que

Em paralelo à escolha da
nova morada, Bolsonaro dá
sinais de que quer ter um candidato próprio ao governo de
Goiás no ano que vem. O senador Vanderlan Cardoso
(PSD) já foi sondado, mas descarta. Na outra raia está o deputado federal Vitor Hugo
(PSL). O parlamentar é fiel escudeiro de Bolsonaro e não hesita em mergulhar na disputa
caso a missão seja designada
por seu líder.
Se o presidente for, de
fato, para o Republicanos e
caso ele tenha seu próprio
candidato no estado, a situação, no entanto, ficará difícil
para o prefeito de Goiânia.

Isso porque, a hierarquia no
partido é tida como “coisa séria”, sendo assim, o que vem
de cima é quase que incontestável. Segundo, pelas próprias sinalizações recentes
do prefeito no sentido de que
o nome de Caiado representa o melhor para Goiás no
ano que vem.
Em uma declaração recente, o prefeito da capital
disse não ter dúvidas que “o
melhor nome para o governo
em 2022 é o de Ronaldo Caiado”. O líder do Republicanos
ainda acrescentou que o relacionamento da prefeitura
com o governo do Estado é
“excelente”.
“Caiado demonstra profundo apreço por Goiânia e
é interessado que se resolva
os problemas da cidade. Jamais ficaria distante de
quem tem compromisso
com os goianienses (...) Há
uns 20 anos Prefeitura e Governo de Goiás não tinham

uma relação com tanta afinidade. Quem ganha com
isso é a sociedade”, disse o
prefeito da Capital.

Abertos ao diálogo

Outro ponto digno de destaque diz respeito ao embarque do MDB ao projeto de reeleição do governador no ano
que vem. A chegada dos emedebistas era encarada como
um tabu mediante ao suposto
estreitamento de Caiado, também, com os republicanos.
A desconfiança em relação
ao comportamento amistoso
com ambos os lados se justifica pelo fato de que em um passado não muito distante, emedebistas e republicanos enfrentaram sérias divergências.
Logo após o falecimento de
Maguito Vilela (MDB) em decorrência da Covid-19, seu
vice, e atual prefeito, Rogério
Cruz, assumiu o comando da
cidade. Insatisfeitos com as
decisões "unilaterais" do pre-

feito, o MDB resolveu desembarcar por completo da prefeitura mesmo tendo vencido
a eleição encabeçada por um
membro do partido.
O racha foi precedido de
muitos desentendimentos que,
por sua vez, geraram inimizades e culminaram em duras
críticas e ataques entres aqueles que há pouco caminhavam
de mãos dadas pelas ruas de
Goiânia à procura de votos.
Porém, ao que tudo indicia,
isso não representa um problema para 2022. O próprio
presidente estadual da sigla,
Daniel Vilela (MDB), escolhido
por Caiado como candidato à
vice-governadoria do Estado
em sua chapa no ano que vem,
já salientou isso. Em prol de
um benefício maior para os
goianos, Vilela se mostrou
aberto ao diálogo, dando sinal
verde para uma eventual
aproximação entre os ‘rivais’
e a gestão democrata. (Especial para O Hoje)
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Lula quer PSB de vice

O senador Marcio Bittar é o relator da matéria

CAE retoma
análise do projeto
da privatização
dos Correios
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE)
retoma a análise do projeto de lei que permite a privatização dos correios (PL 591/2021) na próxima terça-feira
(9), a partir das 9h.Na última reunião da comissão, no dia
26 de outubro, a análise do projeto foi adiada após pedido de vista coletiva.
O senador Marcio Bittar (PSL-AC), relator da matéria, não
propôs alterações no substitutivo ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Bittar rejeitou as cinco emendas
apresentadas pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA).
Atualmente a iniciativa privada participa da exploração dos serviços postais por meio de franquias, mas os
preços seguem tabelas dos Correios, que detêm o monopólio de serviços como o de envios de cartas e telegramas.
Mas já existe concorrência privada para o serviço de entrega de encomendas.
Na primeira parte da reunião, haverá discussão e deliberação das emendas que a comissão irá apresentar ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2022 (PLN 19/2021).
Os senadores da CAE também devem apreciar um requerimento de convocação do ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, e do presidente da Petrobras, Joaquim
Silva e Luna, para debater a atual política de preços dos combustíveis (REQ 57/2021-CAE) . O requerimento foi apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da comissão. (Agência Senado)

A despeito de partidos lançarem nomes
para chamar a atenção de Lula da Silva – Rodrigo Pacheco (PSD) é um noivo na praça eleitoral – o Pt está perto de anunciar um da esquerda para vice na chapa presidencial do petista. Destacam-se dois do PSB no topo da lista: Flávio Dino e Paulo Câmara – governadores do Maranhão e Pernambuco, respectivamente, em fins de mandatos. Lula já conversou com ambos. Lula não prometeu nada, mas
quer um deles, contam grãos petistas próximos do candidato.

Nunca mais

Pesa na decisão da cúpula do Pt o fator Michel
temer. O partido não confia mais num vice de Centro após a queda de Dilma Rousseff.

CFM na UTI

O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, é alvo
de processo no tJMS por abandono de serviço público de Campo Grande. O MP o acusa de
receber R$ 72 mil por 873 plantões médicos
não realizados.

Drible do jaleco

O MP determina que se retifique o motivo da saída: “demissão por abandono”, em vez de “exoneração a pedido”. Isso valida a cassação do cargo.

O céu para 12..

Doze das 81 cadeiras do Senado são ocupadas
hoje por suplentes sem votos. Os titulares se
afastaram por motivos variados. tasso Jereissati
(PSDB-CE), por exemplo, deixa a Casa até fevereiro
para ajudar Eduardo Leite nas prévias do PSDB.
Assumiu o suplente Chiquinho Feitosa (DEM-CE).

..sem votos

O PLP 253/20 de Fabiano Contarato (REDE-ES)
determina que não podem ser suplentes o(a)
cônjuge do(a) candidato(a), companheiro e parentes até 3º grau. Está numa gaveta de comissão.
O 1º suplente do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é seu irmão, Josiel (DEM); a 1ª
suplente de Eduardo Braga (MDB-AM), é a esposa, Sandra. E de Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, é a mãe, Eliana, que assumiu.

Cadê o computador?

O transporte de cargas no País rodou à vontade por sete dias. A operação da PF no DNIt resultou na apreensão de computador que hospeda o sistema de Autorização Especial de tráfego, que emite guia indispensável de
transportes de grandes volumes, em
interface com ANtt e PRF. O aparelho
já foi devolvido.

Verba na tela

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara vai apurar indícios de
superfaturamento em propagandas
do Governo. A auditoria foi aprovada
via requerimento do deputado Elias
Vaz (PSB-GO). Foram identificados gastos milionários para a produção de vídeos por diferentes produtoras contratadas pelo Governo Federal.

Verba no lixo

O pior: Vaz avisa que os recursos
utilizados em parte dos vídeos são da
MP nº 942/20, que abriu créditos extraordinários para campanhas de enfrentamento à pandemia do Covid-19
– e a Medida foca ações eficazes para
tratamento de vítimas, não publicidade. A apuração contará com o auxílio
do tribunal de Contas da União.

Pereira garantista

Presidente do PRB, Marcos Pereira
não desiste do StF. Mesmo com seu padrinho Davi Alcolumbre (DEM-AP)
desgastado, por segurar a sabatina do
indicado André Mendonça, ambos
atuam para derrotá-lo no plenário.

‘Antilavajatista’

Nome de Edir Macedo no páreo, Pereira roda gabinetes no Senado e se diz
o “terrivelmente evangélico” de Bolsonaro e também garantista da lei – ou
seja, um ‘antilavajatista’ – o que soa
como música terapêutica aos ouvidos
de políticos.

Após suspensão de emendas, PEC
dos precatórios segue para votação
Lira disse não
acreditar que o
Supremo venha a
interferir na
tramitação da
proposta,
conforme pedidos
feitos em ações
judiciais
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), manteve a votação da
chamada PEC dos Precatórios
apesar da suspensão do pagamento das emendas do relator
determinada pela ministra do
Supremo tribunal Federal
(StF) Rosa Weber. Lira espera
uma margem de apoio à proposta ainda maior que o na semana passada, quando o texto
foi aprovado por 312 votos.
Lira disse não acreditar
que o Supremo tribunal Federal (StF) venha a interferir
na tramitação da proposta,
conforme pedidos feitos em
ações judiciais. "Não acredito
em paralisação de votação
por liminar que venha a obstacular a votação. O Supremo
pode se pronunciar depois
sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade de
uma matéria. Mas interferir
no trâmite de uma matéria eu
nunca vi acontecer. Espero
que não aconteça, porque os

xo da linha da pobreza.
Sem a aprovação da PEC
23/21, o pagamento de precatórios deve subir de R$ 54,7
bilhões, neste ano, para R$
89,1 bilhões, no ano que vem.
Se a emenda constitucional
for aprovada, haverá um limite de R$ 44,5 bilhões para
precatórios no ano que vem.
A PEC também muda o cálculo do teto de gastos, abrindo
um espaço de R$ 47 bilhões
para despesas do governo.

Crítica à OAB

Arthur Lira argumentou que a votação é uma matéria interna corporis do Poder Legislativo
Poderes se respeitam, sabem
das suas atribuições e competências", defendeu.
Arthur Lira argumentou
que a votação é uma matéria
interna corporis do Poder Legislativo. "Com relação a medidas judiciais, lamento sempre quando você judicializa a
política. Você não pode o tempo todo estar ganhando votações de 1 a 312", disse, referindo-se a um ministro do
StF contra 312 deputados. O
presidente da Câmara lembrou que sempre teve um
bom relacionamento com o
Supremo. "Naquela crise institucional dos Poderes, em setembro, sempre atuamos
como bombeiros", afirmou.
O presidente da Câmara
também defendeu a votação

remota de deputados que estavam em missão oficial, lembrando que entre eles foram
seis votos contra e dois a favor
da PEC. "Estamos ainda com a
mudança do sistema virtual
para o presencial. Há uma
reclamação normal, todo
mundo se acostumou a ficar
nos estados, a trabalhar em
home office. Sempre há solicitações de que a Câmara possa flexibilizar isso ainda neste ano", argumentou.
Athur Lira observou que o
voto virtual em missões oficiais foi permitido por Ato
da Mesa. "O Infoleg foi criado
por Ato da Mesa e não precisa alterar o Regimento.
É uma decisão interna corporis, sem nenhum tipo de ingerência de outros Poderes so-

bre essa decisão."
A Mesa Diretora deve reunir-se na tarde desta segundafeira para decidir sobre a votação virtual de deputados
com comorbidades e sob licença médica.

Auxílio Brasil

Lira defendeu a aprovação da PEC dos Precatórios
para garantir recursos ao programa social Auxílio Brasil,
que substituiu o Bolsa Família.
“O grande problema é a fome
causada pelo rebote financeiro da pandemia, com desemprego, inflação e aumento do
preço da energia e dos combustíveis”, apontou. O objetivo
do governo é oferecer um auxílio mensal de R$ 400 a quase 20 milhões de famílias abai-

O presidente da Câmara
disse que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Felipe Santa Cruz, defende os interesses financeiros de grandes escritórios de
advocacia ao questionar a
constitucionalidade da PEC. A
OAB recorreu ao StF contra
a votação da PEC 23/21 por
acreditar que o texto ofende
a separação dos Poderes, por
adiar o pagamento de parcela de dívidas cujo pagamento foi determinado pelo Poder Judiciário.
"O presidente da OAB é
candidato a governador do
Rio de Janeiro, uma situação
plenamente incompatível
com o cargo que ele exerce.
Ele muitas vezes se omite de
discussões importantes da sociedade, e a OAB não se manifesta sobre muitas matérias aqui que cuidam da cidadania, de direito adquirido,
do devido processo legal", criticou. (Agência Câmara)
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Goleiro acredita que fase ruim é só uma oscilação e que equipe vai em busca dos três pontos fora de casa

Sem perder a idEntidadE
Victor Pimenta
Com os resultados do final
de semana, o Atlético Goianiense perdeu duas posições na
tabela da Série A e agora ocupam a 13ª colocação. Porém, a
derrota para o Flamengo na última sexta-feira (5) foi um jogo
atrasado da 19ª rodada e o
time rubro-negra agora tem
uma partida a menos em relação aos seus adversários.
Nesta quarta-feira (10), o
Atlético Goianiense volta a
campo para enfrentar o Palmeiras, fora de casa. A equipe
rubro-negra que chegou a ocupar o segundo lugar como
quem mais pontuou longe de
seus domínios, agora acumula
já duas derrotas consecutivas
e terá como adversário pela
frente o alviverde paulista,
que briga pelo título brasileiro
e da Libertadores.
“Claro que existe no Brasil
as equipes com capacidade financeira maior que outras e

Fernando Miguel traça objetivo do clube na
competição: “Voltar para a primeira página da tabela”
elas tem uma competitividade
talvez, um repertório maior
de atletas e o que diferencia
que elas estão disputando todos
os anos os título que tem em todos os anos e campeonatos
que elas participam. Mas serei
sempre repetitivo nas minhas
coletivas que estamos focados
e concentrados em cima do
desenvolvimento do nosso trabalho. Aquilo que é a nossa
equipe, a ideia de jogo que foi
proposta para a partida para irmos para São Paulo, fazermos
um bom jogo e procurar desenvolver um bom futebol porque acredito que só assim que
vamos conseguir as vitórias”,
disse Fernando Miguel.
Nos últimos cinco jogos, o
Atlético venceu dois e perdeu
três. Fernando Miguel acredita
que equipe não caiu de pro-

cilação da equipe, um amadurecimento dentro da própria competição e eu penso
que a gente deva seguir dentro da nossa identidade, aquilo que é nossa maior característica”, ressaltou o goleiro.
Ainda sem alcançar a “pontuação necessária” para ficarem seguros em relação a permanência na Série A, o Atlético Goianiense tem objetivos
muito claros em relação a isso.
Sabendo que a partida de
quarta-feira tem um peso pelo
histórico dos confrontos, o goleiro vê equipe rubro-negra
mais madura e confia em treinador e no restante do elenco
para voltar de São Paulo com
os três pontos.
“Penso que todas equipes
tem seu objetivo dentro da
competição e o peso da partida

APARECIDENSE

NAS QUADRAS

Goiânia é destaque na fase
classiﬁcatória dos Jogos
Abertos de Goiás 2021
A capital goiana fez bonito na fase classificatória
dos jogos que aconteceram
de sexta-feira a domingo
(5, 6 e 7/11) na cidade de Senador Canedo. As equipes
que representaram Goiânia entraram nas quadras
nas modalidades de futsal,
basquete, vôlei e handebol,
classificando para a próxima fase dos jogos em quase
todas categorias. Ao todo
foram quatro modalidades
com representantes nessa
fase; futsal, basquete, vôlei
e handebol, todas com times
masculino e feminino.
A Secretaria Municipal
dos Esportes ficou responsável por selecionar quem
representaria a capital através de seletivas. Foram
abertas inscrições para todos interessados em representar a cidade na competição. Definidas as equipes,
foi a vez de fazer as inscrições nos jogos e organizar
toda estrutura necessária
para todas equipes e delegações envolvidas que defendem o nome da cidade.
O secretário municipal
dos esportes, Álvaro Alexandre, ressaltou a responsabilidade de Goiânia com o
esporte na gestão que iniciou em 2021, e se mostrou
feliz pelo desempenho dos

dução e não deixou de atacar
mesmo perdendo os dois últimos jogos, mas sabe que amadurecimento na competição é
normal e que equipe deve
manter foco sem perder a identidade para voltarem a pontuar
na Série A visando a primeira
página da tabela.
“tem a ver com o fato de
conseguirmos voltar a ser
uma equipe uma incisiva e em
alguns momentos estávamos
aqui, éramos a segunda equipe com o melhor aproveitamento fora do nosso estádio.
Então não quer dizer que porque tivemos duas derrotas
em sequência, fora de Goiânia,
não deixamos de ser uma
equipe competitiva, com identidade, que não vai buscar o
seu objetivo fora de casa também. tem a ver como uma os-

ela é carregada por si própria.
O Palmeiras brigando pelo título, preparação para a final da
Libertadores. A gente querendo desenvolver e bater de volta na primeira página da tabela, para voltarmos a crescer e
acho que é um lugar em que
poderíamos estar um pouco
melhores colocados e melhores
ranqueados. Então, naturalmente as equipes no segundo
turno evoluem e espero que
seja um jogo bom, de qualidade, com duas equipes que vão
jogar um futebol de ideias e de
construções. Acreditamos que
o trabalha vai trazer o desenvolvimento e vai gerar o resultado. É com essa ideia que
vamos para São Paulo”, concluiu o atleta rubro-negro.
O Atlético Goianiense atualmente ocupa a décima terceira
colocação, com trinta e sete
pontos e nesta quarta-feira
(10), jogam diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às
20h30. (Especial para O Hoje)

representantes na primeira
fase dos Jogos Abertos.
“Estamos criando projetos e incentivando todas as
modalidades esportivas em
nossa capital. A prefeitura,
através do prefeito Rogério
Cruz, nos deu a incumbência de alavancar o esporte
na cidade. Ele ama isso, e
está atento, nos cobrando e
procurando sempre informações sobre nossas ações
e trazendo ideias também.
Não poderia ser diferente,
pois foi uma área que ficou
um pouco de lado nas gestões anteriores e agora volta a ter a merecida atenção.
Ele, assim como eu, entendemos que o esporte também é responsabilidade da
máquina pública, assim
como educação, saúde e segurança, entre outras áreas
fundamentais de atuação
de uma prefeitura”, destacou o titular da pasta.
As equipes agora partem para fase regional,
que será dividida em seis
sedes, até sair os finalistas,
que disputarão os títulos
dos Jogos Abertos, em
Goiânia, em março de
2022. todas as modalidades individuais serão disputadas na fase final, em
Goiânia. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Thiago Carvalho elogia atuação
defensiva em vitória sobre o Campinense
A Aparecidense já está de volta a solo goiano e com um importante resultado na bagagem.
A vitória no último sábado por
1 a 0 sobre a Campinense foi
construído ainda no primeiro
tempo e agora a Cidinha já se
prepara durante a semana para
o segundo jogo da decisão.
“Acredito que está sendo
fundamental essa maturidade
que a equipe está tendo durante o jogo. A gente oscila em
alguns momentos, você tem
mais controle e as vezes você
perde esse controle com a pressão, mas suportamos muito
bem essas situações de pressão
na parte defensiva e está sendo.
Fizemos um jogo contra o ABC
extraordinário e ontem contra
o Campinense no segundo tempo precisamos mais uma vez fazer bem e foi bem executado
novamente. Esse equilíbrio de
jogar bem, ser eficiente, ser um
time ofensivo como precisa e
quando precisa defender também, responder da mesma maneira é algo fundamental e estou muito feliz com isso”, disse
thiago Carvalho.
A equipe que fez um excelente primeiro tempo, fazendo
o gol com David Souza após
belo passe rasteiro de Rafa
Marcos, conseguiu suportar a
pressão do Campinense na segunda etapa e graças ao sistema defensivo e o goleiro Pedro
Henrique em um dia mágico, o
time não foi vazado no pri-

Nicolle Mendes / Aparecidense

Treinador já foca preparação para confronto de volta
meiro jogo da decisão.
“Um jogo muito difícil e no
primeiro tempo tivemos o controle do jogo e conseguimos ser
superiores ao Campinense, fazemos muito o nosso volume e
fizemos o gol em um primeiro
tempo excelente. No segundo
tempo foi natural o Campinense jogar mais, eles abriram um
pouco e tivemos contra-ataques
e algumas oportunidades de
poder encaixar um e fazer o segundo e recebemos uma pressão que é normal e conseguimos reagir bem e o Pedro Hen-

rique estava em um dia especial
também e agora é fazermos
uma grande partida para que
consigamos um grande resultado”, elogiou o treinador.
O jogo da volta da Aparecidense acontece já neste próximo sábado (13), quando a equipe recebe o Campinense, às 16
horas, no estádio Aníbal Batista de toledo, às 16 horas.
Com a vantagem conquistada
fora de casa, um empate já garante o título nacional dos
goianos. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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mais confiante

Heber Gomes

Autor de dois
gols no último
jogo, Alesson diz
que sequência de
invencibilidade
dá mais confiança
ao Tigre
Breno Modesto

No último domingo (7), o
Vila Nova chegou ao seu décimo terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na temporada. Destes, 10 foram na
Série B do Campeonato Brasileiro. O último, veio contra o
Guarani. Jogando no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga, o
time comandado pelo técnico
interino Higo Magalhães ficou no empate por 2 a 2 com
a equipe paulista.
Autor dos dois gols do tigre
contra o Bugre, o atacante Alesson justificou o resultado de
igualdade. De acordo com ele,
os visitantes possuem muita
qualidade, o que não os deixou
desistir de pontuar, mesmo estando atrás do placar.
“A equipe do Guarani é
qualificada. Sabíamos da qualidade da equipe deles, tanto
que fizemos um primeiro tempo muito forte. Porém, no segundo tempo, a equipe deles
cresceu. Eles estavam precisando do resultado e foram felizes nos gols que fizeram e
conseguiram o empate. Então, sabemos que não era o resultado que a gente queria.
Precisamos tirar como lição
que não podemos tomar dois
gols no segundo tempo. Vamos

No domingo (7),
Alesson marcou os
dois gols do Vila
Nova no empate
contra o Guarani

levar isso para o Maranhão,
porque precisamos pontuar
(contra o Sampaio Corrêa)
também”, comentou Alesson.
Sobre a invencibilidade vi-

lanovense, Alesson cita que o
fato é importante para clube e
jogadores, pois, além de dar
mais confiança para ambos,
faz também com que os dois
ganhem mais respeito perante
aos adversários.
“Não perder jogos é bom
para qualquer equipe. Ser um
jogador vencedor, vitorioso é
importante para qualquer pessoa. Então, quanto mais jogos
ficarmos sem perder, vai ser
melhor pra nós e pro clube
também. É muito bom ficar
sem perder e ganhar jogos dá
confiança pro grupo. Além disso, o clima no clube fica mais

ele e seus companheiros estejam mais atentos e mais
concentrados para conseguirem o resultado positivo no
Maranhão.
“Precisamos entrar (em
campo) com o mesmo espírito
que estamos entrando. temos
que entrar um pouco mais ligados e nos manter focados até
terminarem os jogos, pois é
isso que está fazendo a diferença. tenho a certeza de que,
se estivermos focados durante
os 90 minutos, vamos sair com
o resultado positivo de São
Luis”, finalizou Alesson. (Especial para O Hoje)

SELEÇÃO BRASILEIRA

FUTEBOL GOIANO
Nova Mutum EC

O jovem William de Mattia, de 38 anos, será o treinador do Grêmio Anápolis em 2022

Grêmio Anápolis oﬁcializa treinador

e comissão técnica para 2022
Atual campeão estadual, o
Grêmio Anápolis já definiu
quem estará à frente de seu comando técnico na temporada
de 2022. No início da noite desta sexta-feira (5), a Raposa confirmou, através de suas redes
sociais, o acerto com o técnico
William de Mattia, de 38 anos.
Ex-jogador, o jovem treinador está, atualmente, no
Nova Mutum, do Mato Grosso,
pelo qual enfrentará, nos próximos dias, o Vila Nova, nas semifinais da Copa Verde. Neste
ano, enfrentou Aparecidense,
Goianésia e Jaraguá na Série D,
sendo eliminado, na segunda
fase, pelo Uberlândia.
Natural da cidade de Criciúma, em Santa Catarina,
Mattia está à frente do time
mato-grossense desde 2019.
Foi com ele que o Azulão da
Massa conquistou seus dois
únicos títulos. Nos anos de

leve também. Acho que não só
como eu evoluí, nosso grupo inteiro evoluiu, tanto que estamos com essa invencibilidade
grande. Querendo ou não isso
faz muita diferença para nós
dentro de campo. A gente acaba tendo mais confiança para
fazer os movimentos, finalizar”, disse o atacante.
O próximo compromisso
do Colorado na Segundona é
na quinta-feira (11). Fora de
casa, o time goiano encara o
Sampaio Corrêa, que vem de
vitória diante do Brasil de Pelotas, na última rodada. Para
Alesson, será necessário que

2019 e 2020, respectivamente,
o Nova Mutum foi campeão
da segunda e da primeira divisão do Mato Grosso.
O clube goiano será apenas
o segundo de sua carreira
como comandante. Como jogador, atuava de volante e
defendeu equipes como Figueirense, Santa Cruz e Juventude. Além do futebol brasileiro, também jogou na Europa, defendendo clubes da
Grécia e da Finlândia.

Comissão técnica

Além do treinador, o Grêmio Anápolis já definiu também todo o restante de sua comissão técnica. Segundo o diretor de futebol da equipe, Pedro Correia, nenhum estava
trabalhando com William de
Mattia no Nova Mutum. Alguns são remanescentes da
campanha vitoriosa de 2020,

enquanto que outros serão
novidade, como Manga, preparador de goleiros que estava no Goianésia.
“Do Nova Mutum, só vem
mesmo o treinador (William de
Mattia). Até porque o auxiliar
(técnico) já foi apresentado.
Será o Wires (de Souza), que foi
capitão e campeão (da Divisão
de Acesso, no ano de 2017)
pelo Grêmio Anápolis. O preparador físico será o Carlisson
(Fernandes), que estava conosco durante o Campeonato
(Goiano) e, depois, foi para o
Vietnam. Nosso analista de desempenho, o Rodrigo Anibal,
vem de São Paulo, onde trabalhou na Ponte Preta e no Votuporanguense. E, por fim, o
Manga, que será nosso preparador de goleiros e estava, por
último, no Goianésia”, disse
Pedro Correia. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

Gabriel Magalhães é
convocado para substituir
Lucas Veríssimo, lesionado
Novidade na Seleção
Brasileira. Revelado pelo
Avaí, o zagueiro Gabriel Magalhães, de 24 anos, que
tem chamado a atenção pelo
seu bom desempenho no
Arsenal, foi convocado pelo
técnico tite, ontem, para os
próximos jogos das eliminatórias para a Copa do
Mundo de 2022, no Catar.
A convocação de Gabriel
acontece devido ao corte do
companheiro de posição,
Lucas Veríssimo, que atualmente defende o Benfica e
sofreu uma grave lesão no
joelho direito, no último fim
de semana, em uma partida
do Campeonato Português.
Lucas será submetido a uma
cirurgia e deve ficar afastado dos gramados por tempo
indeterminado.
Coincidentemente, Gabriel Magalhães chegou a
ser convocado para defender a Seleção Brasileira nas
Olimpíadas, em tóquio, mas
também sofreu uma lesão
no joelho direito e acabou
sendo cortado. Agora, a
oportunidade de defender o
Brasil, finalmente chegou.
Líder das eliminatórias
com 31 pontos, a Seleção
Brasileira se prepara para o
confronto com a Colômbia,
nesta quinta-feira (11), às

21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo
pode garantir a classificação
para o Mundial do ano que
vem. Além do duelo contra
os colombianos, o Brasil
ainda entrará em campo
no próximo dia 16, diante
da Argentina, fora de casa,
na cidade de San Juan.
Os treinamentos visando os dois compromissos
foram iniciados na tarde
de ontem. Dos 23 nomes
chamados por tite, 13 já se
apresentaram ao comandante. A tendência é que o
treinador tenha todo o grupo à sua disposição apenas
nesta terça-feira (9). Principal jogador do grupo,
Neymar foi um dos primeiros a chegar.
Além dele, também já se
apresentaram ao técnico
tite os goleiros Ederson e
Gabriel Chapecó, os zagueiros thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, os
laterais Danilo e Alex Sandro, os meio-campistas Casemiro, Fred e Philippe
Coutinho e os atacantes Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Por conta do tempo,
tite deve realizar apenas
dois trabalhos com todos os
jogadores. (Beatriz Monna, especial para O Hoje)

TABELA DE JOGOS
brasileiro - série a

21h30 - grêmio x fluminense

copa do brasil sub-17

19hs - são paulo x flamengo

brasileiro - série b

19hs - operário x remo
19hs - confiança x náutico
21h30 - cruzeiro x brusque
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Gabriela utiliza o Canabidiol há quatro anos. A mãe, Raimunda, revela que uma facilidade maior para adquirir o medicamento, mas o preço é assustador

Venda de Canabidiol nas farmácias
é prática, mas preço assusta
Medicamento tem proporcionado melhor qualidade de vida aos pacientes, porém acesso é elitizado
Daniell Alves
Após a portaria de 2019,
que regulou a venda de medicamentos à base de Canabidiol
(CBD) em farmácias sem manipulação e drogarias, as pessoas que utilizam o remédio
notaram maior praticidade.
Contudo, o preço comercializado nas drogarias ainda não
é acessível. Alguns frascos chegam a custar mais de R$ 2 mil.
O CBD, único permitido para
fins medicinais no Brasil, é
um dos componentes da planta Cannabis – mais conhecida
como maconha.
De acordo com a diretora da
Associação de Pais e Amigos
dos Autistas de Goiás (Ama), Silvana Modesto, a portaria tornou mais acessível a compra,
pois não precisa de importação.
“tinha o frete e muitas vezes
era necessário comprar uma
quantidade maior para compensar. Por outro lado, não
viabilizou em nada ter o medicamento na farmácia pelo preço exorbitante que é comercializado. Quantos pacientes
podem comprar? Elitizaram o
medicamento a base de Canabidiol fora da realidade das famílias brasileiras”, destaca.
Silvana define o Canabidiol como de extrema importância para o desenvolvimento do filho autista, Victor
Hugo. Com quadro de convulsões, ele utiliza o medicamento desde 2017. Segundo
ela, o remédio estabilizou as
convulsões do Vitor e melhorou o quadro de agitação psicomotora e agressividade.
“Eu posso dizer que meu filho

momentos da nossa vida em
que não sabíamos como lidar
com as crises nervosas, ela ficou sem cabelo, se mordia e
não dormia. Então a gente já
não sabia qual medicação dar
para ela”, lembra a mãe.
“Salvou a nossa vida. Eu e
meu marido nos revezávamos
para cuidar da nossa filha. E hoje
não tem isso mais. Atualmente,
ela vai para o quarto e dorme. Se
isso não é uma salvação, eu não
tenho o que dizer”.

THC

Alguns frascos chegam a custar mais de R$ 2 mil nas farmácias
voltou a sorrir depois do
CBD”, afirma ela.
Entre as burocracias para
se conseguir o remédio está a
consulta com médico, laudo e
receita. “Um absurdo sem fim
termos que recorrer a esse
medicamento quando temos
muitas associações no Brasil
que fazem óleos Full Spectrum com qualidade e eficácia
superior ao importado”, diz.
Por enquanto, ela alerta
que não vê benefícios enquanto não houver baixa nos
preços. “O Brasil é o único país
onde medicamento a base de
Cannabis entra sem antes fortalecer a indústria local. Falta
boa vontade dos nossos governantes para dar acesso a todas
as pessoas incluindo as carentes com consultas sociais, preços justos, farmácias vivas e
uma série de medidas para

fortalecer as associações canábicas”, comenta.
Para Silvana, não adianta o
Sistema Único de Saúde (SUS)
fornecer óleo a base de Canabidiol privilegiando indústrias
farmacêuticas. “Vão onerar os
cofres públicos e enriquecer
multinacionais ainda mais. As
maiores indústrias farmacêuticas do mundo estão entrando
nesse mercado apenas para
lucrar e muitas vezes com um
medicamento sintético de péssima qualidade”, finaliza.

Mudança radical

Gabriela Queiroz, de 17
anos, utiliza o Canabidiol há
cerca de quatro anos. A mãe
dela, Raimunda Queiroz, revela que, desde 2019, tem notado uma facilidade maior
para adquirir o medicamento.
“Não está liberado totalmente

porque há uma resistência por
parte dos órgãos que autorizam. A gente já consegue notar
que organizações conseguem
fabricar o canabidiol e isso
ajuda. Essa mudança facilitou
que as organizações consigam
fazer a distribuição do óleo
de Canabidiol”, afirma.
Desde que começou a comprar o CBD, Raimunda enfrentou burocracias. “Muitas
vezes eu desisti de comprar
por causa disso. Quando não
tem um poder aquisitivo mais
alto esse impedimento é
maior. Com a autorização não
consegue porque é alto o valor”. Por outro lado, trouxe
benefícios, dando uma abertura maior para a compra.
Após o uso do CBD, Gabriela teve uma mudança radical
na qualidade de vida. “O dia a
dia é mais tranquilo, tivemos

Os produtos, de acordo com
a resolução da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
devem ter teor de tHC de até
0,2%. Caso esteja acima desse
patamar, o uso só poderá ser
prescrito a pacientes terminais
que tenham esgotado outras
formas de tratamento visando
a cuidados paliativos.
É proibida a comercialização da chamada “forma de droga vegetal da planta ou suas
partes, mesmo após o processo
de estabilização e secagem, ou
na sua forma rasurada, triturada ou pulverizada, ainda que
disponibiliza em qualquer forma farmacêutica”, diz a resolução. também são proibidos
cosméticos, cigarros e outros fumígenos e alimentos à base de
Cannabis.
Para vender, a farmácia precisa ter autorização de funcionamento da Anvisa. Esta pode
ser nacional ou internacional.
Caso seja necessária a importação do produto, será preciso
comprovar que o produto é legalizado no país de origem,
por meio de documentos.

Anuc quer tornar CBD acessível a todos
A Associação Nacional dos
Usuários de Canabidiol (Anuc)
atua, neste contexto, para
orientar e educar pacientes e
médicos sobre as evidências
que comprovam a eficiência
do canabidiol. A Associação
não tem fins lucrativos e tem
como missão ajudar pessoas
com necessidade de usar Canabidiol ou derivados, dando
informações, auxílio para
comprar, orientações administrativas junto a ANVISA e
Jurídicas. “Divulgamos conhecimento e a compreensão
Nacional sobre os benefícios
do Canabidiol e derivados.
Assim buscando fomentar e

promover a legalização para,
reduzir os custos e deixar
acessível a todos”, diz o comunicado.
O principal objetivo da entidade é fornecer informações
sobre importação do Canabidiol, dar orientações jurídicas
para fornecimento pelo Estado,
além de realizar auxílio em
consultas médicas.

Curando Ivo

Em Goiânia, a Associação
Curando Ivo é uma das entidades que atua com objetivo
de garantir aos pacientes
“acesso à Cannabis de forma
segura e responsável”. O pre-

sidente da entidade, Filipe Suzin, alerta que somente o CBD
não é eficaz em alguns casos,
sendo necessária a extração
completa da planta. “É como
se você pegasse uma laranja e
tirasse somente a vitamina C,
esquecendo todos os outros
compostos”, compara ele.
O empresário precisa da
planta inteira para o seu tratamento de leucemia. Além
dele, o seu pai, Ivo Suzin, que
tem Alzheimer, também faz
uso do medicamento e necessita de todos os compostos
presentes na maconha. “Não
existe minha família sem a
Cannabis. Esse remédio é ba-

sicamente tudo em nossas vidas. Se não fosse pelo óleo da
planta, acredito que meu pai
já não estaria aqui”, afirma.
“Há 10 anos eu trato minha
doença com a inalação da planta. Ela é a única coisa que me
ajuda a levantar da cama e
trabalhar. Se não fosse a Cannabis, eu não faria tudo o que
eu faço hoje. também não teria
mais um pai dentro de casa”,
frisa Filipe. O empresário é um
dos que luta pela legalização da
planta no País. “A nossa briga é
pela legalidade da Cannabis
no Brasil. Eu, como paciente,
preciso plantar dentro da minha casa”, destaca.

Hoje, o movimento Curando Ivo é uma associação em
construção formada pela família dos pacientes Ivo e Filipe em conjunto com profissionais de diversas áreas. De
acordo com a entidade, o cultivo é feito através das associações (geralmente sem fins
lucrativos), onde se consome
a Cannabis e seus derivados
com fins terapêuticos e medicinais. “A nossa luta é para
garantir acesso à Cannabis
para incontáveis pessoas e
famílias, que precisam de um
tratamento que possibilite a
elas qualidade de vida”. (Especial para O Hoje)
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É inconstitucional exigência de inscrição
de defensor público na OAB, decide STF

Empresas
querem retomar
bikes e patinetes
compartilhadas

O Supremo tribunal Federal (StF) decidiu
que a exigência de inscrição dos defensores
públicos na Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) é inconstitucional. A decisão foi tomada,
por maioria de votos, na sessão virtual encerrada em 3/11, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 1240999, com repercussão geral reconhecida (tema 1.074), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4636.
Nos dois julgamentos, regra do artigo 3º, parágrafo 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei
8.906/1994) foi declarada incompatível com
a Constituição. O dispositivo prevê que a atividade de advocacia é exercida pelos integrantes da Defensoria Pública, entre outros
órgãos, e sujeita todos ao regime previsto no
estatuto. A decisão no RE 1240999 seguiu o
voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que negou provimento ao recurso. Ele
explicou que a Defensoria Pública foi alocada na Constituição Federal de 1988 no rol das

Maiara Dal Bosco

Vacinação nas prisões

Uma é a Certel, mesma empresa que já existiu na Capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), estabeleceu que as empresas
credenciadas para oferecer serviços de bicicletas e ciclomotores compartilhados terão que cumprir um período experimental de 90 dias para operarem na Capital. Existem
duas empresas interessadas em oferecer esses serviços,
uma de bicicletas e outra de patinetes compartilhados.
Ao jornal O Hoje, o superintendente de transportes
da SMM, Marcos Villas Boas, confirmou o interesse dessas duas empresas interessadas no credenciamento e que
elas não competem diretamente entre si. “Uma delas é
a Certel, mesma empresa do serviço de bicicletas compartilhadas que já existiu na Capital, com patrocínio da
Unimed. Eles suspenderam o serviço com o propósito de
fazer renovação de frota. Já a segunda empresa é a FlipOn, que oferece o serviço de patinetes”, explicou.
Villas Boas explica que as empresas têm liberdade
de mercado desde que seja em espaço privado. Caso
seja em público, é necessário a regulamentação. “É
muito importante esse tipo de debate porque o município não pode se omitir dessa realidade. O serviço
está sendo feito”, afirma.
À reportagem, ele detalhou que para realizar o credenciamento, as empresas precisam seguir alguns requisitos como ter endereço em Goiânia, comprovar estrutura para manutenção, colocar seguro atrelado ao uso
do equipamento, além de oferecer equipamentos de segurança, entre outros.
Ele afirma que ficou estabelecido que as empresas terão um período experimental dentro de uma regulamentação feita pela prefeitura em que o uso do espaço
público está condicionado a um credenciamento,
apresentação de projeto e
uma gestão do acesso iguaEmpresas
litário, isonômico dessas
empresas a esses espaços credenciadas para
públicos que será coordeoferecer serviços
nado pela Secretaria Municipal de Planejamento terão que cumprir
Urbano e Habitação (Seum período
planh) e a regulamentação
ficará a cargo da SMM.
experimental
O superintendente acrede 90 dias
dita que já nesta semana
deverão ser preparados os
convênios que conferem
as condições para o início
dos períodos experimentais pelas empresas.
A prefeitura realizou uma audiência pública, no último dia 04, para debater a regulamentação deste tipo
de serviço. Participaram representantes do Instituto
Federal de Goiás (IFG), Seplanh, CMtC, cicloativistas
e Mova-se Fórum de Mobilidade. Ficou em aberto um
período de três semanas para que as entidades possam contribuir.

Veto mantido

A Câmara Municipal de Goiânia manteve o veto integral ao projeto de lei que proíbe o trânsito de bicicletas, skates, patins, rollers, hoverboards, patinetes elétricos ou todo equipamento de duas ou três rodas, provido ou não de motor de propulsão, nas pistas de caminhada no município de Goiânia. A manutenção do
veto do município contou com o aval do próprio autor
do projeto, o vereador Sandes Júnior. À criação do projeto, o vereador justificou que a lei visa proteger pedestres e usuários dos equipamentos, estabelecendo os
locais adequados de circulação.
À ocasião, a Federação Goiana de Ciclismo (FGC) se
manifestou sobre o referido projeto de lei. Para a entidade, a proibição “vem apenas para reforçar o que
já traz as legislações superiores” e reforçou que se a
pista for de uso exclusivo para caminhada, “não faz
sentido o uso da bike”.
Sobre o teor, o vice-presidente da FGC, Emanuel Muniz,
afirmou que a ‘orientação aos usuários da bicicleta como
prática esportiva, lazer ou meio de transporte sempre será
no sentido da harmonia entre veículos motorizados ou não,
pedestres e transeuntes’. (Especial para O Hoje)

Os números referentes à
segunda dose ou à dose única de vacinação contra Covid-19 de pessoas em privação de liberdade no Brasil registraram aumento de 31,4%
na última quinzena, segundo novo boletim de acompanhamento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) di-

funções essenciais à justiça (artigos 134 e 135),
sendo indispensável para o Estado Democrático de Direito, conforme determina a
Emenda Constitucional 80/2014. As atividades
do defensor público, por sua vez, estão previstas na Lei Complementar 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e prevê normas gerais para sua
organização nos estados. O artigo 26 da norma determina que o candidato a defensor, no
momento da inscrição, deve ter registro na
OAB e comprovar, no mínimo, dois anos de
prática forense. No entanto, para o ministro,
essa regra não induz à conclusão da obrigatoriedade de inscrição na Ordem para atuação na Defensoria Pública. Segundo ele, a previsão legal de que a capacidade postulatória
do defensor decorre exclusivamente de sua
nomeação e posse no cargo público torna irrelevante sua inscrição nos quadros da OAB,
sob o prisma jurídico-processual.

vulgado nesta semana. No
período anterior, o aumento registrado foi de 8,5%. De
acordo com informações
prestadas ao CNJ pelas autoridades locais, 43,4% da
população prisional está
com o esquema vacinal
completo e 66,7% receberam a primeira dose.

Controle de recursos
O Projeto de Lei 1653/21
determina que o Poder Público disponibilize à população aplicações de internet
que permitam o controle dos
recursos doados aos Fundos
da Criança e do Adolescente
e do Idoso e das despesas
realizadas com os recursos.

Conforme a proposta em
análise na Câmara dos Deputados, a atualização das informações será, no mínimo,
mensal. O texto inclui a medida no Estatuto da Criança
e do Adolescente e na Lei
12.213/10, que instituiu o
Fundo Nacional do Idoso.

TRF1 mantém pagamento de

auxílio-reclusão a filho de preso
A 1ª turma do tribunal
Regional Federal da 1ª Região concluiu que a família
de um cidadão que foi preso
e na época estava desempregado tem direito ao pagamento de auxílio-reclusão pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). O
entendimento foi no julgamento de apelação interposta pelo INSS contra sentença que determinou o pagamento do auxílio-reclusão e das parcelas vencidas,
com correção monetária e
juros de mora, nos termos do
Manual de Cálculos da Jus-

tiça Federal. A relatora do
caso informou em seu voto
que o auxílio-reclusão é um
benefício previdenciário
previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal e regulamentado pela
Lei 8.213/1991. Segundo a
relatora, o benefício visa
prover o sustento dos dependentes do segurado, enquanto o segurado estiver
preso, caso não receba remuneração da empresa para
a qual trabalha, nem esteja
em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria ou de abono
de permanência em serviço.

Pedro Paulo
ressalta ter
as melhores
propostas
para todos
os advogados
Na reta final da campanha
para a OAB-GO, o candidato
Pedro Paulo de Medeiros
ressalta que “conseguimos
unificar todos aqueles que
estão descontentes com a
atual gestão. Oposição só
tem uma, que é a Chapa 5. Diferente da atual gestão, não
queremos o voto apenas de
quem tem uma boa contar
bancária. Aliás, nem sei em
quem os colegas inadimplentes vão votar Só defendo o direito de eles votarem”.
As eleições ocorrem no próximo dia 19.

RÁPIDAS

t

2 Plantão Judiciário - A juí-

za substituta em segundo
grau Camila Nina Erbetta
Nascimento será responsável pelo plantão do segundo
grau, de 8 a 15 de novembro.
Nas questões de competência
do Órgão Especial foi designada a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco.

Governo publica metas de
redução de gases de efeito estufa
O Ministério de Minas e
Energia (MME) publicou ontem (8) Diário Oficial da União
(DOU) uma resolução que define as metas compulsórias
anuais de redução de emissões de gases causadores do
efeito estufa para a comercialização de combustíveis.
As metas definidas valem
para os próximos dez anos e
estão inseridas no âmbito da
Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).
Em 2022, a meta fixada é
de 35,98 milhões de unidades
de Crédito de Descarbonização (CBIO), emitido para produtores e importadores de
combustíveis. Cada unidade
equivale a uma tonelada de
gás carbônico que não foi liberada na atmosfera, ou sete
árvores em termos de captu-

ra de carbono.
Segundo o MME, o cálculo
para a emissão do certificado
é feito a partir da diferença na
emissão de gases de efeito estufa decorrente do biocombustível produzido, como o
etanol, o biodiesel e a bioquerosene, entre outros.
Para receber o crédito é
preciso comprovar que a produção de biocombustíveis é
feita de forma eficiente. Cabe
à Agência Nacional de Petróleo
(ANP) emitir o certificado.
A normativa também estabelece intervalos de tolerância,
com o limite mínimo e máximo das metas, que começam a
valer a partir de 2023.
Para 2023, a meta é de 42,35
milhões de unidades de CBIO,
com intervalo inferior de 33,85
e superior de 50,85. Para 2024,

a meta é de 50,81 milhões de
CBIOs (com intervalos de 42,31
e 59,3). Para 2025, a meta aplicada é de 58,91 milhões (com
intervalos de 50,41 e 67,41). Em
2031, a meta esperada é de
95,67 milhões de CBIOs, como
limite inferior de 87,17 e superior de 104,17.
A resolução mantém ainda
as metas compulsórias para os
anos de 2019, 2020 e 2021 estabelecidas em uma resolução de agosto do ano passado.
Para este ano, a resolução estabeleceu como meta compulsória 24,86 milhões de CBIOs.
Criado em 2016, o Renovabio tem por objetivo expandir a produção de biocombustíveis no país, com
base na previsibilidade, na
sustentabilidade ambiental,
econômica e social. (ABr)
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Insatisfação com obras atrasadas
atinge 74,1% dos goianienses
Goiânia tem várias
obras atrasadas,
com datas de
inauguração
constantemente
adiadas, o que
não tem deixado a
população
contente com a
gestão de
Rogério Cruz

Obras paradas e em andamento (%)

Metodologia

Yago Sales
A opinião pública raramente relaciona o atraso de obras
com o aumento do custo, mas vê
com desconfiança o gestor da cidade, Rogério Cruz (Republicanos) atrasar a entrega de vias
com maior fluxo de veículos. O
atraso dessas obras causam,
além de transtornos, prejuízos
aos comerciantes próximos.
Esta é a conclusão que a
pesquisa Fox Mappin/O Hoje
ouviu, entre os dias 19 e 22,
501 pessoas distribuídas por
163 bairros da capital. O resultado é que 55,5% dos entrevistados estão totalmente
insatisfeitos, 18,6% insatisfeitos parcialmente. Ou seja,
74,1% não está nenhum pouco
feliz com a quantidade de

balhador, que começou em
junho de 2019. A previsão era
de ser entregue em setembro
daquele ano, mas até hoje o
goianiense continua esperando. Havia uma previsão de
ser entregue no aniversário da
capital, em outubro, mas foi
adiada novamente.
As obras atrasadas citadas
acima tinham o valor orçado
em R$ 459 milhões. Com atrasos e prejuízos, o valor pode ter
ultrapassado R$ 472 milhões,
um prejuízo que chega a R$ 13
milhões.

FoxMappin

obras que parece que não têm
fim. Por outro lado, 14,8% está
satisfeito. Dos entrevistados,
2,4% não sabe e 1,6% não respondeu ao questionário.
Algumas dessas obras causaram prejuízo que ultrapassam R$13 milhões, conforme
divulgado pelo jornal O Hoje
em agosto. Além dos custos,
transtornos e queda de qualidade de vida dos goianienses, sobretudo em áreas onde
antes havia fluxo. Com isso,
prejuízos podem ter influenciado na resposta daqueles

que estão insatisfeitos com as
obras que têm prazos de entrega postergados.
Uma das obras que causam
maior ansiedade entre a população é a obra do BRt NorteSul, que deverá mudar a forma
de a cidade enxergar o transporte coletivo. Outra obra, Leste-Oeste - que depende de desapropriação de áreas. Sem
prazo para entrega, o Viaduto
Lauro Belchior, conhecido
como “Viaduto da Enel”, também está atrasado. A obra traria enorme benefício à popu-

lação, já que deve ligar o Setor
Leste Universitário (Rua 117)
ao Jardim Novo Mundo (Avenida Ribeirão Preto), passando
sobre a BR-153.
Outras obras também influenciam no resultado da pesquisa, como o Complexo Viário
Jamel Cecílio, a Marginal Cascavel (entre a t-9 e C-12). A do
corredor da t-7 foi pensado
para melhorar a mobilidade
de todos os modais, principalmente faixa de ônibus exclusiva. E, uma das mais esperadas, a obra da Praça do tra-

Os 501 entrevistados, distribuídos proporcionalmente
entre as 7 regiões do município
(central, sul, sudoeste, norte,
noroeste, leste e oeste), foram
estratificados em 163 bairros
da Capital, representados em
mais de 25% dos bairros que
compõem as regiões. Para seleção da amostra, utilizou-se o
método de amostragem estratificada proporcional por região, sendo auditada simultaneamente e de forma aleatória
10% das entrevistas, considerando se o entrevistado reside
e vota em Goiânia, com mais de
16 anos, sexo e nível de escolaridade. Na pesquisa, 56% das
entrevistas foram feitas com
pessoas do sexo feminino e
44% masculino. Faixa etária:
70% encontram-se na faixa
etária de 25 a 59 anos. (Especial para O Hoje)

JOÃO LEITE

Reservatório segue em nível crítico
Apesar das chuvas do mês
de outubro, o reservatório João
Leite segue em nível crítico.
Entretanto, mesmo nesse patamar, não há risco da falta
d’água ou da necessidade da
realização de racionamento.
De acordo com a Saneago, a estabilidade do Sistema Mauro
Borges/João Leite, proporcionada pela existência da Barragem do Ribeirão João Leite,
tem contribuído fundamentalmente para a manutenção
do abastecimento público na
Capital, e que, apesar da intensificação dos efeitos da estiagem de 2021, que já é considerada a maior dos últimos
100 anos, a unidade ainda acumulava, no final do mês de setembro, cerca de 76% da sua
capacidade de reserva.
Este cenário permitiu à Saneago reduzir, gradativamente, a área de influência do
Sistema Meia Ponte, que costuma sofrer drástica redução
de vazão durante o período de
seca. O Rio Meia Ponte, inclusive, é o foco do Plano de Contingência elaborado para assegurar o pleno funcionamento dos serviços neste ano.

Meia Ponte. Goiânia conta com
125 reservatórios que armazenam mais de 250 milhões de
litros de água tratada.

Longo prazo

Apesar das chuvas de outubro, o reservatório João Leite segue em nível crítico
Assim, o cenário apresentado
pelo Ribeirão João Leite não
aponta possibilidade alguma
de realização de rodízio. Pelo
contrário, este manancial representa um suporte ao Meia
Ponte, proporcionado pela
adutora de integração exis-

tente entre os sistemas.
Em aspectos geográficos, o
Sistema Meia Ponte abastece
as regiões Norte, Noroeste,
Oeste e Sudoeste da Capital. O
Sistema Mauro Borges/João
Leite engloba a Barragem João
Leite, a EtA Mauro Borges e a

EtA Jaime Câmara – que têm
capacidade de tratamento de
4.000 l/s e 2.000 l/s, respectivamente. Além disso, o Sistema faz o atendimento das regiões Leste, Central, Sul e Sudeste – além de parte de Região Norte, em paralelo ao

O ambientalista e Especialista em planejamento Urbano
e Ambiental, Gerson Neto, destaca que Goiânia precisa de
ações a longo prazo para que o
abastecimento de água seja garantido. “A crise hídrica não é
de abastecimento de água só
em Goiânia. Ela já acontece
em muitas cidades, por conta
de fatores como o aumento da
degradação dos ambientes naturais, por exemplo”, afirma.
Segundo o ambientalista, é
preciso lembrar que o sistema
de abastecimento já vem dando sinais há anos de que não
está mais sendo suficiente para
Goiânia. “Inclusive, dentro do
debate do Plano Diretor de
Goiânia, se fala em aumentar o
perímetro da cidade, mas não
há água suficiente para isso. Há
a redução da água que consegue ser acumulada na época de
seca, ano a ano”, aponta Gerson. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Belarus é acusada de induzir
migrantes à fronteira com Polônia
Tensões aumentam
na fronteira de
Belarus com a UE, e
governo
nacionalista polonês
reforça policiamento
na região
A Polônia reforçou a segurança em sua fronteira
com Belarus na última segunda-feira (8) após um grande número de migrantes se
acumular na região, na esperança de cruzar para o território polonês.
A fronteira polonesa com
Belarus também separa a
União Europeia (UE) do país governado pelo chamado "último
ditador da Europa", o presidente belarusso Alexander Lukashenko.
O episódio ocorre em um
momento em que aumentam
as tensões diplomáticas entre
as duas nações. O governo polonês acusa Belarus de atrair
migrantes de países do Oriente Médio e da Ásia Central,
com o objetivo de incitá-los a
entrar na UE através da fronteira entre os dois países.
Imagens de vídeo da imprensa belarussa mostraram
pessoas recolhendo árvores
para, supostamente, usá-las
para atravessar a cerca. Migrantes tentaram forçar a passagem por uma cerca de arames farpados e atiraram objetos contra a polícia polonesa.
O ministério polonês do Interior disse ter reprimido uma
tentativa de invasão na fronteira, e assegura que a situação
está sob controle.
A ausência de uma imprensa livre e independente
em Belarus torna difícil avaliar
o que de fato ocorre do lado belarusso da fronteira. Ao mesmo

Belarus é acusada de induzir centenas de migrantes à fronteira com Polônia
tempo, do lado polonês, o atual
estado de emergência no país
impede o acesso de jornalistas
e entidades ao local.
Entretanto, o acúmulo de
pessoas na fronteira aparenta
ser um sinal do agravamento
de uma crise que se desenrola
há meses, enquanto o governo
de Belarus é acusado de incentivar refugiados a migrarem ilegalmente para a UE.
Essa prática foi adotada, primeiramente, através da Lituânia
e Letônia e, mais recentemente,
passou a ocorrer majoritariamente através da Polônia.
Um porta-voz da Guarda
de Fronteira belarussa disse
em nota que os migrantes tentam apenas "exercer seus direitos de entrarem com o pedido do status de refugiados na
UE", e insistiu que eles não
são uma "ameaça de segurança" e que não se comportam de
maneira agressiva.

Ele justificou o acúmulo
de pessoas na fronteira afirmando que os migrantes queriam simplesmente evitar uma
"expulsão forçada" por parte
da polícia polonesa.
Contudo, não somente a Polônia mas também outros países europeus viram nesse episódio uma ameaça por parte de
Minsk. Esse sentimento também é compartilhado pela Alemanha, país que é o principal
destino dos migrantes.
Steffen Seibert, porta-voz
da chanceler federal alemã,
Angela Merkel, disse a repórteres nesta segunda-feira que
"o regime belarusso age como
um traficante de pessoas".
"Eles instrumentalizam os
refugiados e migrantes de
uma maneira condenável, do
ponto de vista político e humanitário. A Europa reagirá
unida a esse ataque contínuo e orquestrado."

Polônia aceita ajuda da UE

Autoridades da UE confirmaram que a Polônia – um dos
27 Estados-membros do bloco
– finalmente aceitou a ajuda
da patrulha europeia de fronteiras, a Frontex, algo que o governo nacionalista polonês vinha recusando.
Um porta-voz da Comissão
Europeia disse que os últimos
incidentes na fronteira são
mais uma "desesperada tentativa do regime de Lukashenko" de manipular pessoas
para desestabilizar a União
Europeia e seus valores
O ministro polonês da Defesa,
Mariusz Blaszczak, afirmou em
mensagem no twitter que mais
de 12 mil soldados foram enviados à fronteira, além dos 10 mil
que já estavam ali, e uma "força
voluntária" chamada Defesa territorial foi colocada em alerta.
Ministros de Estado e autoridades de segurança realiza-

ram uma reunião de emergência juntamente com o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki. O premiê escreveu no
twitter que "a fronteira não é
apenas uma linha no mapa, [...]
é algo sagrado pelo qual foi derramado o sangue de gerações
de poloneses".
Autoridades de fronteira
disseram que aguardam tentativas de entrada ilegal no
pais por grupos de centenas de
migrantes. "Esperamos para
as próximas horas que os ataques à nossa fronteira serão reforçados por várias centenas
de pessoas", afirmou o diretor
do Escritório de Segurança Nacional do país, Pawel Soloch.
O porta-voz do governo em
Varsóvia disse que entre 3 e 4
mil migrantes estão atualmente
na fronteira, sendo que outros
10 mil se encontram em outras
partes de Belarus em direção à
área fronteiriça.

Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das relações Exteriores da China

Beijing contesta condenação de cidadão
chinês acusado de espionagem nos EUA
O governo da China classificou como “fabricadas” as acusações que levaram à condenação de um cidadão chinês
por espionagem nos Estados
Unidos. Xu Yanjun foi sentenciado na sexta-feira (5) por
uma corte federal norte-americana por ter supostamente
roubado segredos industriais,
conforme informações do Departamento de Justiça reproduzidas pela agência Reuters.
O alvo de Xu seriam empre-

sas dos setores aeroespacial e de
aviação, com destaque para a
GE Aviation, uma unidade da
General Electric. As ações de espionagem teriam começado em
2013, com o uso de pseudônimos para obter informações
comerciais secretas e repassá-las
ao governo da China.
“A alegação é pura invenção”, disse nesta segunda-feira
(8) o porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, durante en-

trevista a jornalistas em Beijing. “Exigimos que os EUA tratem do caso de acordo com a lei
e de forma justa para garantir
os direitos e interesses do cidadão chinês”.
Embora já tenha sido julgado e condenado, Xu ainda
não recebeu a sentença, que
está a cargo de um juiz federal.
A pena máxima de detenção é
de 60 anos, além da possibilidade de receber uma multa no
total de US$ 5 milhões.
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CAnTinho PARTiCULAR
Decoração: Dicas para o home office que era temporário agora é uma tendência definitiva
Elysia Cardoso
Aquele home office que
você improvisou há mais de
um ano e meio, quando o isolamento social foi imposto
pela pandemia do novo coronavírus, parece que veio pra
ficar, e agora, ele faz parte do
seu lar. O fato é que agora
você tem um home office para
chamar de seu e quer deixálo, não só confortável e bonito, mas também funcional e
com a sua cara. A boa notícia
é que é possível fazer isso,
sem muito esforço.
A arquiteta e urbanista
karla Patrícia, sócia diretora
da Norden Arquitetura e responsável pela gerência de interiores do escritório, separou
oito dicas que vão ajudar a
dar aquele upgrade nesse ambiente que se tornou tão importante no lar.
Primeiramente ela lembra
que montar e decorar um
home office pode parecer algo
fácil, afinal “é só arranjar um
pequeno espaço na casa, colocar uma cadeira, uma mesinha bacana e um computador
e está tudo bem”. Ledo engano. Aliás, segundo ela, planejar espaços pequenos, como
um home-office, exige muito
cuidado e atenção. Veja as cinco dicas para seguir na hora de
montar o seu cantinho de trabalho dentro de casa.

Privacidade e silêncio

A primeira dica de karla
Patrícia é: escolha um lugar
que possibilite o mínimo de
privacidade. “O melhor é procurar um cômodo da casa
mais isolado, de preferência
que esteja longe da tV da
casa, em que transite menos
pessoas possível, como a varanda, por exemplo”, sugere a
arquiteta. Sobre os barulhos,
karla Patrícia diz não precisar
gastar com isolamento acústico do lugar onde será o

Não ter uma
aparelho de TV
próximo ao home
office ajuda na
concentração que o
trabalho precisa

home-office, a não ser que
queira montar um estúdio
em casa, ai é bem diferente.
“Para o problema do barulho
um bom headset ou fone de
ouvido com microfone já resolve”, diz a arquiteta.

Iluminação e ventilação

São duas coisas que parecem ser óbvias quando se
monta um home office, mas
que muita gente só percebe
quando passa a usar por várias horas do dia um determinado espaço da casa e descobre que falta mais luz e ar
naquele lugar. Conforme karla, uma boa iluminação e ventilação, naturais de preferência, são importantes principalmente para quem irá trabalhar em casa durante o dia.

Espaço aproveitáveis

Para a arquiteta karla Pa-

trícia, a falta de espaço não
chega a ser um grande problema para quem quer montar
seu home office. Ela frisa que
se não há na casa um cômodo
que foi destinado para isso, o
jeito é pensar nos espaços que
se tem disponíveis e qualquer
lugar pode ser usado, desde
que se tenha o mínimo de isolamento possível e que não
atrapalhe a circulação na casa.
“Salas e sacadas em apartamento são boas opções, desde
que não estejam perto de tV,
pois isso pode atrapalhar, daí
a necessidade novamente de
uso de headset”, sugere.

Investimentos
necessários

Custar caro ou não para
montar um home office, segundo explica a arquiteta
karla Patrícia, vai depender
do quanto a pessoa está dis-

posta ou tem disponível para
que este espaço lhe dê a melhor condição possível para
poder trabalhar. Ela diz que
dá para montar com o que se
tem em casa mesmo, sem gastar nada ou quase nada, mas
lembra que isso é válido para
quando o uso do home office
é temporário ou usado ocasionalmente.

Organização sempre

Se no escritório convencional sempre foi exigido a
manutenção de um ambiente
limpo e organizado, ao se trabalhar num home office não
é diferente. Por isso, segundo
explica karla Patrícia, ter nesse seu cantinho do trabalho
em casa caixas ou compartimentos em que você possa, de
maneira fácil, organizar papéis e pastas é fundamental.
(Especial para O Hoje)
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LIVRARIA
t

“O eterno aprendizado
é o próprio ﬁm”, já
disse Jorge Vercillo
Ruy Guerra, poeta, compositor e
cineasta é homenageado pela premiação

Preservação
da memória
do audiovisual
Votação popular do 20º Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro já está aberta
Lanna Oliveira
O audiovisual conta a
história do País, da cultura
nacional, dos brasileiros e
revela grandes talentos em
meio a uma multidão. Preservar essa memória é o
intuito do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
que ocorre no dia 28 de novembro. A votação popular aberta esta semana por
meio do site da Academia,
gp2021.academiabrasileiradecinema.com.br, segue
até o dia 26 de novembro. O
evento que será realizado
de forma remota com transmissão ao vivo pela tV Cultura, promete homenagens
para retribuir os profissionais da área e suas obras.
O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro chega à 20ª
edição e terá como tema a
preservação e a memória do
audiovisual. A cerimônia
celebra não apenas a Cinemateca Brasileira, que pegou fogo, como também a
produção audiovisual nas
duas últimas décadas. O
grande homenageado da
noite é Ruy Guerra, poeta,
compositor, mas antes de
tudo e principalmente cineasta moçambicano radicado no Brasil, que completou 90 anos em 2021.
Essa movimentação relembra o legado de Ruy e de todos os envolvidos nesse mecanismo cultural.
Com grande importância, o evento não poderia
deixar de acontecer. Pelo
segundo ano consecutivo,
a Academia Brasileira de
Cinema e Artes Audiovisuais promove a premiação remotamente. As jornalistas Adriana Couto e Renata Boldrini, direto dos estúdios da tV Cultura, em
São Paulo, são responsáveis
por apresentar os vencedores. A abertura dos envelopes será ao vivo, auditada
pela PwC, a mesma empresa que faz a apuração do Oscar, e o troféu Grande Otelo será entregue direta-

mente na casa de cada um
deles, depois da premiação.
Ao todo serão anunciados
32 prêmios, em quatro grandes categorias: longa-metragem, curta-metragem e
séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado
por profissionais associados
à Academia Brasileira de Cinema. Além disso, todos os
15 longas-metragens indicados nas categorias drama,
comédia ou documentário
também concorrem ao disputado prêmio de Melhor
Filme pelo Júri Popular. A
votação está aberta no site
gp2021.academiabrasileiradecinema.com.br e vai até o
dia 26 de novembro.
Com roteiro do jornalista Hugo Sukman e direção de Lucas Rochetti, a
transmissão do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
passa por diversas imagens
de produções que marcaram o audiovisual nacional
e por apresentações musicais do pianista André Mehmari e da cantora Monica
Salmaso. Fazem parte do
repertório canções como
‘Odeon’, de Ernesto Nazareth; ‘Reza’, de Ruy Guerra
e Edu Lobo; ‘Perseguição’,
de Sérgio Ricardo; e ‘Passaredo’, de Francis Hime e
Chico Buarque.
A festa terá ainda a presença, virtual, de nomes
como Viviane Ferreira, diretora presidente da SP
Cine, diretora, roteirista,
produtora; Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e
Economia Criativa de São
Paulo; Jorge Peregrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais; e José Roberto
Maluf, presidente da tV Cultura. Em um ano dedicado à
memória, um Prêmio Especial de Preservação será
concedido ao movimento
que, liderado por profissionais de cinema, salvou a
Cinemateca Brasileira do
abandono: o S.O.S. Cinemateca. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Envolvida pela música de compositor nacional, brasiliense Keilla
Barreto estreia na literatura com romance sobre recomeços
femininos e os plot twists da vida
É como canta
Jorge Vercillo na
música ‘Eu E A
Vida’: “o eterno
aprendizado é o
próprio fim”. A
canção inspirou a
brasiliense keilla
Barreto no processo criativo do
romance ‘Entre
Decadência e Elegância’. A obra
conta a história
de Melissa, uma
mulher de 34
anos que decide
se divorciar após
descobrir que o
marido não era
quem todos pensavam ser e se vê
diante de um recomeço não programado.
Na primeira
noite de solteira
no Rio de Janeiro,
a protagonista encontra Enzo, sócio de seu único irmão, com quem tem um
envolvimento repentino. Um
novo caminho se abre na vida
de Melissa ao receber uma
proposta para trabalhar por
seis meses em uma editora
parisiense. Quando está à espera do voo que a levará até
a cidade luz, ela encontra o famoso ator inglês tom Miller.
Os dois vivem uma intensa
paixão, mas o iminente fim do
trabalho para o qual Melissa
foi designada a obriga a fazer
a difícil escolha entre a carreira e o romance.

De volta ao Rio, ela experimenta os dissabores do relacionamento à distância.
Quando acredita que apenas
a sua vida amorosa está em
declínio, é surpreendida com
o único acontecimento esperado por todos, mas cujo momento não pode ser previsto
por ninguém, o que abre as
portas para a chegada da pior
fase da vida da personagem.
Apesar de a vida amorosa
ser pauta no enredo proposto por keilla, a história não se
prende ao clichê e se aprofunda nas nuances da vida

real. Além de ser
inspirado em uma
canção, o romance traz a indicação de uma música na abertura de
cada capítulo para
proporcionar uma
experiência mais
imersiva ao leitor.
keila Barreto,
em ‘Entre Decadência e Elegância’, construiu ao
longo de 203 páginas uma obra sobre o crescimento
feminino. A autora enaltece a capacidade de constante evolução da
mulher e mostra
que as adversidades surgem para
todas, sem distinção de beleza,
classe social ou
qualificação profissional.

A autora

keilla Barreto tem 36
anos. Formou-se em Direito
em 2007, advogou em causas
cíveis e de família até ser
aprovada no primeiro concurso público em 2015.
Atualmente é Analista Judiciário do tribunal de Justiça
do Distrito Federal e territórios. É casada, tem um filho de dois anos e é apaixonada por cachorros, música,
livros e filmes de romance.
‘Entre Decadência e Elegância’ é a sua obra de estreia.

Keilla Barreto, com 36 anos, estreia na literatura com o livro ‘Entre Decadência e Elegância’

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

RESUMO de NoVelAs
t
Malhação - sonhos
sol e Pedro decidem conversar com os integrantes da
banda. João fica exultante
com seu namoro com bianca
e Vicki lamenta. Karina tenta
decifrar a senha do celular de
lobão. A Galera da Ribalta e
mari são os finalistas da batalha musical. Vicki alerta
João. Pedro pede apoio para
Karina e lobão concorda em
receber o menino em sua
casa.Karina descobre a senha do telefone de lobão.

nos Tempos do imperador
lupita e batista acodem
Quinzinho. Cândida prevê a
aproximação de Zayla e tonico.
luísa aconselha Gastão a amar
o brasil para se aproximar de
isabel. Caxias alerta Pedro sobre
o comportamento de Gastão na
Câmara. lupita e as crianças explicam a Vitória as armações de
Quinzinho. dolores afirma gostar de Nélio. diego beija Pilar.
lota impede que bernardinho
conte a batista sobre o beijo em
Quinzinho.

Coração indomável
Afonso diz a Clementina
que investigará a vida de maricruz, já que ela parece ser
uma mulher cheia de mistérios. ele completa afirmando
que mercedes não é uma mulher tão atraente como maricruz. Clementina completa dizendo que o bonito de mercedes é seu dinheiro. ele diz ter
sido comprometido com ela no
passado. Clementina diz a maricruz que sabe que ela sofre
pelo amor de um homem.

Gênesis
José fala que algo preocupante está a começar. Jacó fica
aflito com a falta de alimentos.
José ouve um pedido da mulher. os irmãos dele desembarcam no egito. menkhe admite algo. Asenate fica contrária a comportamento de
José. Adurrá e Neferíades padecem no deserto. Na frente
dos irmãos, José conta um segredo. Jacó dá adeus a benjamin. Jacó dá adeus a benjamin.
Kaires pede perdão a Kéfera.

um Lugar ao sol
Renato fica agitado ao se
lembrar do atropelamento
que causou. Ravi é acusado
de roubo. Renato é pego por
policiais depois de comprar
drogas no apartamento de
Rui. Christian se desespera ao
saber o valor da fiança para
tirar Ravi da cadeia. bárbara
paga a fiança de Renato e
põe fim ao relacionamento.
elenice deixa Renato apreensivo ao avisar que a situação
financeira da família está mal.
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Moda
o Feed dog brasil - Festival internacional de documentários de moda ocorre de
hoje (9) a 14 de novembro de
forma híbrida, online disponível para todo brasil, e presencial, no teatro Riachuelo,
no Rio de Janeiro. A mostra de

O espetáculo ‘Cartas Libanesas – A Imigração na Formação do
Brasil’ ganha temporada online até o dia 21 de novembro
filmes, as oficinas e os debates tratam desde temas urgentes e necessários até o
trabalho de grandes criadores
como Christian louboutin,
criador do icônico sapato de
sola vermelha, Karl lagerfeld, dries van Noten, Fause
haten, Vivienne Westwood, a
história do icônico tênis Air
Jordan, etc. A cerimônia de
abertura ocorre às 20h, com
a exibição de ‘Yellow is Forbidden’, de Pietra brettkelly,
sobre a estilista chinesa Guo
Pei, responsável pelo icônico
vestido amarelo de Rihanna
no met Gala em 2015. Quan-

do: Até 14 de novembro.
onde: feeddog.com.br. horário: 20h.
Educação
Nesta terça-feira (9), às
18h, ocorre a última edição
deste ano do ‘Café com libras’, projeto idealizado pelo
Núcleo de educação e Relacionamento do itaú Cultural.
Participam sempre dois convidados, um surdo e outro
ouvinte. o ensino de arte
para crianças é o tema da
conversa desse mês. estão
presentes Ana Regina Campello, surda, professora e

débora Rosa, ouvinte, mestra em arte e história da
cultura. Gratuito, como todas as atividades do itaú
Cultural, estes encontros
ocorrem pelo Zoom e para
participar é necessário fazer
inscrição prévia, no sympla.
Quando: terça-feira (9).
onde: Zoom. horário: 18h.
Espetáculo
o espetáculo ‘Cartas libanesas – A imigração na Formação do brasil’ ganha nova
temporada online até o dia 21
de novembro. idealizada e
estrelada por eduardo mossri,
a peça conta a história de miguel, um jovem libanês que
vem para o brasil com o intuito de prosperar e voltar à
sua terra, onde deixou a esposa grávida. Ao mesmo tempo em que se encanta com o
País, ele precisa enfrentar o
preconceito, as dificuldades
com a língua e a saudade da
família. As apresentações
ocorrem de sexta a domingo,
com distribuição gratuita de
ingressos pela plataforma
sympla. Quando: Até 21 de
novembro. onde: cartaslibanesas.com.br.

Masp tem seminário online
sobre histórias indígenas
O Museu de Arte de São
Paulo (Masp) realiza nesta
terça-feira (9) o seminário
‘Histórias Indígenas’. Ele é
transmitido gratuitamente
pela página no Youtube do
museu. A atividade antecipa
a programação temática da
instituição para 2023. Das 11h
às 16h30 são abordados, por
oito convidados, diversos temas relacionados tanto à cultura indígena, como a questões ligadas à luta dos povos
originários por direitos.
Pela manhã, Dirce Jorge, liderança espiritual da
terra Indígena Vanuíre, localizada no município de
Arco-Íris (SP), apresenta os
aspectos da espiritualidade
que sustentam os modos de
ser e pensar do povo kaingang. também vai falar sobre as considerações que
devem ser feitas sobre os
elementos do sagrado trabalhados por museus.
Na parte da tarde, o curador e escritor Pablo José Ramírez apresentará reflexões
sobre a ancestralidade e contemporaneidade. Ramírez é

Rovena Rosa/ABr

Este é o quarto seminário que antecipa o programa dedicado às
‘Histórias indígenas’ em 2023
curador adjunto para povos
originários e arte indígena do
tate, museu de arte moderna
e contemporânea do Reino
Unido. A programação completa pode ser vista na página
do Masp (masp.org.br).

O museu

O Museu de Arte de São
Paulo (MASP) é um museu
privado sem fins lucrativos,
fundado em 1947 pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand, tornando-se o
primeiro museu moderno no
País. Chateaubriand convi-

dou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi para
dirigir o MASP, e Lina Bo Bardi para desenvolver o projeto arquitetônico e expográfico. Mais importante acervo
de arte europeia do Hemisfério Sul, hoje a coleção do
MASP reúne mais de 11 mil
obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias,
vídeos e vestuário de diversos
períodos, abrangendo a produção europeia, africana,
asiática e das Américas.
Primeiramente instalado
na rua 7 de Abril, no centro

da cidade, em 1968 o museu
foi transferido para a atual
sede na avenida Paulista,
icônico projeto de Lina Bo
Bardi, que se tornou um
marco na história da arquitetura do século 20. Com
base no uso do vidro e do
concreto, Lina Bo Bardi concilia em sua arquitetura as
superfícies ásperas e sem
acabamentos com leveza,
transparência e suspensão. A
esplanada sob o edifício, conhecida como ‘vão livre’, foi
pensada como uma praça
para uso da população.
A nova missão do museu, estabelecida em 2017
diz: “O MASP, museu diverso, inclusivo e plural, tem a
missão de estabelecer, de
maneira crítica e criativa,
diálogos entre passado e presente, culturas e territórios,
a partir das artes visuais.
Para tanto, deve ampliar,
preservar, pesquisar e difundir seu acervo, bem
como promover o encontro
entre públicos e arte por
meio de experiências transformadoras e acolhedoras”.

CELEBRIDADES
Giulia Be é internada após
desmaiar e bater a cabeça.
saiba o estado de saúde
da cantora
Giulia be bateu a cabeça
após ter um desmaio súbito
na última sexta-feira (05). A
cantora passou o final de semana internada para averiguar se houve algum trauma
craniano durante a queda.
"ela foi internada por motivos
de doença neurológica de
perda súbita da consciência
seguida por trauma cranioencefálico, com contusão
cerebral", diz o laudo. (matheus Queiroz, Purepeople)
Traído por Jojo Todynho,
Márcio Felipe engata namoro com Cariúcha
depois que Jojo todynho
admitiu que traiu márcio Felipe durante sua passagem por
Paris e decidiu terminar o namoro, o rapaz engoliu em seco,
mas também seguiu adiante.
ele engatou um novo namoro
e assumiu o romance com Ca-
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Brunno Martins

Teatro
o 3º Festival de Artes do
Fim do mundo apresenta
nesta terça-feira (9), às 17h,
a adaptação do livro 'oskar e
a família das cordas', de Joana Nogueira. diretamente
de Portugal, a novidade é
destinada para o público infantil e ainda traz a autora
para o espetáculo. essa obra
faz parte de um projeto que
tem por objetivo a criação de
vários contos que retratam
os instrumentos de uma orquestra de forma lúdica e pedagógica. No mesmo dia, às
20h, será exibido 'Akllasumaq, la elejida por su beleza', de la outra Vuelta Artes
escenicas, da Argentina.
Quando: terça-feira (9).
onde: youtube.com/ciaapocaliptica. horário: 17h.

n

Murilo Huff lembra término com Marília
Mendonça e garante: 'Estaria naquele avião'
Murilo Huff detalhou os quase 4
anos que passou ao lado de Marília
Mendonça e não poupou elogios à
cantora. Segundo o sertanejo, se ainda estivessem juntos, ele com certeza estaria no avião que caiu com a artista. O cantor revelou que o término do relacionamento aconteceu há
dois meses. "Foi logo depois que a
gente voltou de viagem", disse, citando o período em que passaram
juntos em tulum, no México. (Carmen Moreira, Purepeople)
riúcha, que ficou conhecida
após viralizar com a entrevista
que deu ao “Profissão repórter”, anos atrás, ao participar
do concuso “Garota da laje” e
soltar o bordão “sou toda natural, bonita para caramba”.
(Flavia Almeida, ofuxico)
Maraisa mostra última

mensagem enviada à Marília Mendonça: 'Que dor'
maraisa compartilhou as
últimas mensagens trocadas
com marília mendonça antes
de sua morte após acidente de
avião na última sexta (05). A
cantora tem sido aberta nas redes sociais quanto ao luto e dor
que vem sentindo neste mo-

mento e chegou a detalhar
como a mãe de marília está lidando com a situação. "Amiga.
te amo! Amo muito você, não
esquece disso", diziam as mensagens de maraisa à marília
mendonça, que respondeu na
hora com audios curtos de 2 segundos, às 4 da manhã. (Raphaela Fernandes, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia pede entrega, paixão e coragem. Você pode começar algo novo. mesmo que não
haja nada de novo, é como se houvesse, pois a vida traz uma energia de renascimento. Você pode
receber novas notícias. Cuidado
com medos indefinidos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer movimento,
inclusive não está descartada algum passeio. o dia é propício
para progressos mentais: você
pode iniciar um curso ou estar em
reuniões ou palestras que abrirão
sua mente de alguma forma. Podem acontecer conversas interessantes e renovadoras.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia pede que você faça
mudanças radicais e profundas.
Pode ser preciso lidar com desafios que mexem com seu ego,
como abrir mão de algo ou se deparar com alguma situação que
exija amadurecimento. tome cuidado com desejos fúteis.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje o dia pede equilíbrio e
uma boa dose de diplomacia. o
positivo deste dia é que ele pode
trazer ajuda para finalizar uma tarefa importante. Você pode conseguir novos clientes ou novos trabalhos. As relações estão ativadas,
mas cuidado com as brigas, que
podem causar separações.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje o dia pode trazer divergências de opiniões e será importante ter paciência. Podem
surgir algumas dúvidas, por isso é
interessante se abrir com alguém
de confiança. Você pode ter coragem para se libertar de algo que
está te oprimindo.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje o dia pode trazer a oportunidade de você se desculpar
com alguém de quem gosta muito ou dar a volta por cima após
uma situação difícil. Cuidar bem de
si mesmo é indicado, portanto
saiba impor limites a pessoas invasivas. Cuidado com o desânimo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode se sentir indisposto hoje, então é bom repousar.
Pessoas doentes na família também podem causar preocupação.
Cuidado com as ideias obsessivas
e com a teimosia de fazer as coisas do seu jeito. o indicado é se
abrir para novas possibilidades.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
tome cuidado com o excesso
de pensamentos: hoje é importante dar vazão ao ócio criativo ou
se permitir ter mais liberdade e
menos tensão sobre tudo. Quem
buscar controlar tudo hoje pode
sentir uma estafa. Cuidado que a
sua raiva pode sair pela sua voz.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje o dia pode trazer oportunidades, mas nem todas de
confiança, por isso vale a pena se
certificar de tudo previamente.
Você pode cair em algum golpe ou
acreditar em mentiras. o dia pode
trazer produtividade, inclusive
com alguma sorte para o bolso.
Vale a pena se cuidar.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje o dia pode trazer uma
ajuda. seu trabalho pode avançar
muito e seu dia pode ser produtivo. Cuidado com o autoritarismo,
mas mantenha sua autoconfiança
e sua força de liderança. Pode ter
um dia muito positivo. Além disso,
aposte na sua intuição hoje.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje o dia pode trazer um
pouco de caos, mas também avanços. mantenha o foco no que importa. suas ações podem estar
cheias de força e isso fará toda a
diferença. Cuide bem da sua saúde física. exercícios físicos podem
ajudar a enfrentar a ansiedade.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Você pode viver um dia de vitórias e popularidade ao lado das
pessoas que conhece. seus planos
estão favorecidos, portanto você
pode alcançar um resultado se tiver empenho e foco no que quer.
tenha coragem de fazer mudanças, ainda que sejam difíceis.
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Novas possibilidades
na cirurgia plástica
Aparelho recém chegado em Goiânia
promove uma retração da pele de
até 50% após a lipoaspiração
Lanna Oliveira
O Brasil lidera o ranking
mundial de realizações de cirurgias plásticas, e mesmo com
as restrições hospitalares, teve
um aumento de 30% na procura entre os meses de setembro e outubro de 2020. Segundo o médico cirurgião plástico
Fernando de Nápole, a maioria
dos procedimentos realizados
são em mulheres adultas, entre 35 a 50 anos. Ainda assim,
ambos os sexos possuem interesses parecidos: a lipoaspiração, por exemplo, aparece
como uma das cirurgias mais
desejadas, cotadas e realizadas.
Os números refletem a relação que os brasileiros possuem com a imagem. Pensando nisso, o médico cirurgião
plástico Fernando de Nápole
avaliou o mercado goiano e
constatou a importância de se
ter um olhar mais apurado
acerca das necessidades de
seus pacientes. Assim, tornando-se referência no Estado, ele entende que um procedimento estético vai além,
ele interfere na autoestima e
na autoaceitação. “Eu prezo
pela harmonia estética dos
meus resultados e também
no seu impacto emocional e
psicológico”, conta Fernando.
Para entregar os melhores
resultados e manter a excelência do seu trabalho, o cirurgião foi em busca de aprimorar e modernizar suas manobras. Especialista em uma
das mais modernas tecnologias
do mundo quando o assunto é
tratamento de flacidez de pele,

ele apresenta o Renuvion –
Reshaping Whats. Um equipamento que após a lipoaspiração é capaz de promover
uma retração de até 50% da
pele, com jato de plasma e radiofrequência, proporcionando assim menor probabilidade
de flacidez após uma lipo.
O Renuvion – Reshaping
Whats com jato de plasma e
radiofrequência é utilizado
no mundo todo desde o seu
lançamento, em 2018, tido
como um dos maiores avanços tecnológicos em cirurgia
estética e rejuvenescimento
nos últimos vinte anos. De
acordo com Fernando de Nápole, cirurgião plástico há 13
anos, o procedimento atua
em dois planos: na pele e no
subcutâneo. “Ele é indicado
para todo e qualquer paciente que têm alguma queixa de
flacidez corporal no abdome,
braços, região interna da coxa,
costas e papada”, revela.
Marcilene Pereira, administradora de 47 anos, passou
pela lipoaspiração recentemente e usou o Renuvion
como estratégia para a flacidez
que muito a incomodava. “Eu
já queria fazer a cirurgia a algum tempo, mas soube do
aparelho na consulta. Quando
soube dessa possibilidade, fiquei mais confiante no resultado”, revela a paciente. Muitas pessoas ainda não sabem
que a tecnologia já está disponível em Goiás, por isso a
importância de procurar profissionais de excelência e que
estão sempre atualizados.
Fernando diz que o resul-

O Renuvion –
Reshaping Whats é
um dos maiores
avanços
tecnológicos em
cirurgia estética nos
últimos vinte anos

tado final vai de acordo com o
tipo de pele do paciente, mas
sempre com um aspecto melhor do que qualquer outro
tratamento. Marcilene ficou
satisfeita com o processo do Renuvion. “Passei pela cirurgia,
pós operatório e resultados da
melhor forma”. O cirurgião reforça que o pós operatório depende de cada organismo, mas

que o resultado será satisfatório. “Busco entregar aos meus
pacientes um corpo harmônico, saudável e feliz. Então busque tecnologias que agreguem
e mais do que isso, profissionais responsáveis”, finaliza.

Como é feito o
procedimento?

O handpiece é introduzido
e posicionado logo abaixo da
pele, na subderme, onde é
acionado, havendo liberação
de gás hélio e radiofrequência
para criar um fluxo preciso de
energia, que é o plasma. Ele
produz calor suficiente para
alcançar temperaturas superiores a 85º C nos septos do
subcutâneo, e 42º C na pele.
Gera calor suficiente para
contrair a pele enquanto, ao
mesmo tempo, o excesso de
gás hélio resfria a área de

tratamento evitando queimaduras na pele. Essa combinação de energia contrai
os tecidos logo abaixo da pele,
o que faz tensionar e retrair.
Esse equipamento consegue estimular a retração de
pele de 30 até 50% . Segundo
os médicos, essa variação dos
resultados está relacionada
principalmente à qualidade
da pele e à quantidade de colágeno existente em cada paciente. Pessoas jovens, sem
estrias e com tecido subcutâneo firme, são as que têm
melhor poder de retração. A
recuperação e as incisões são
semelhantes ao da lipoaspiração tradicional, porém o
tempo cirúrgico aumenta em
média 30 minutos para tratamento de uma área específica.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

CINEMA
t
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, 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

Marighella é um filme brasileiro de 2021, dirigido por
Wagner Moura, baseado na vida de Carlos Marighella
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, chegar 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.

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
Empresa goiana
especialista no
mercado de
tecnologia é uma
das que,
recentemente,
incorporou o
negócio no estilo de
atacado

Para alcançar clientes, ‘atacado’
se espalha por diversos segmentos
Já em expansão por
meio de supermercados, o atacarejo é
uma nova forma de
conquistar o público com preços mais
atrativos
Nathan Sampaio
Segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em abril deste ano, o
preço do conjunto de alimentos
básicos aumentou em 16 capitais se comparado ao mês anterior, o que diminui o poder
de compra do consumidor. Os
brasileiros passaram a buscar
por economia para abastecer a
despensa de casa. Com isso, o
formato dos atacarejos está
cada vez mais popular no Brasil e ganhou força no período
desde o início da pandemia
do novo coronavírus.
O crescimento desse formato de negócio chegou a ser
maior que dos supermercados
e hipermercados convencionais. De acordo com a Associação Brasileira de Atacadistas
de Autosserviço (ABBAS), o
Brasil tem atualmente 151 operadoras de atacarejo, responsáveis por quase 1.400 lojas. O
setor fatura R$ 130 bilhões ao
ano. Os números expressivos
explicam por que os investimentos estão avançando, com
grandes redes varejistas expandindo as operações para o
formato atacarejo. Segundo a
instituição, a expectativa é que
as mudanças de consumo trazidas pela pandemia levem
cada vez mais clientes para lojas onde comprar seja mais fácil – e mais barato.
Outro fator de importância é que enquanto o volume
de vendas do comércio varejista brasileiro registrou crescimento de apenas 1,2% em
2020, de acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC),
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
setor atacadista e distribuidor
brasileiro registrou crescimento de 5,2% em 2020. Em
termos nominais isso significa
um faturamento de R$ 287,8 bilhões, ou seja, participação de

cerca de 51,2% do montante geral de R$ 562,3 bilhões movimentados, tanto no varejo,
quanto no mercado atacadista,
segundo a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD).
O resultado negativo das
vendas do varejo coincide
com o registro da maior taxa
mensal de inflação dos últimos 20 anos. tal fato lança
dúvidas sobre a capacidade
do varejo em sustentar o ritmo de reação. Por outro lado,
os atacarejos são os que mais
cresceram, influenciados pela
dinâmica de abertura de no-

vas lojas, preços mais competitivos e por estarem abertos desde o início da pandemia, enquanto outros tipos
de comércio permaneceram
fechados. O crescimento da
modalidade entre 2019 e 2020
foi de 24,9%, atingindo faturamento de R$ 64,7 bilhões.
A queda de performance
no setor varejista também coincide com a diminuição da renda média do brasileiro. De
acordo com dados de outubro
de 2021 da Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias
(ICF), encomendado pela Federação do Comércio do Esta-

do de Goiás (Fecomércio-GO),
47,5% das famílias residentes
em Goiânia consideram que a
renda diminuiu em até 10% se
comparado ao mesmo mês do
ano passado. 58,5% consideram que estão comprando menos do que outubro de 2020.
Dado os números, além do
atacarejo de hipermercados,
outro segmento que promete
muito sucesso é o focado em
produtos de tecnologia, algo
até então inédito no País. De
olho nesse segmento em expansão no exterior, a Fujioka
saiu na frente e lançou a Fujioka Distribuidor, que tem investido neste formato de negócio
desde 2018. A venda por atacado, por exemplo, já representa
cerca de 80% dos negócios, com
uma carteira de mais de 30 mil
clientes com CNPJs ativos com
entregas efetivadas para 70%
dos municípios brasileiros. Esses números posicionam a marca entre as mil (1.000) maiores
empresas do mercado, com R$
2,1 bilhões em volumes de vendas somente em 2020.
De acordo com Dvair Borges Lacerda, diretor comercial
do grupo, o novo conceito surge com foco no atendimento do
consumidor CNPJ que busca

produtos de tecnologia que outras lojas de varejo não têm,
principalmente de informática
e automação. “Não existe hoje
no Brasil uma loja de atacado
voltada a produtos de tecnologia e temos itens que tradicionalmente o consumidor tem dificuldade de encontrar. É como
se uma pessoa que pretendesse abrir ou fazer a modernização de seu negócio, nos procurasse para ter toda a solução
desejada”, ressalta.
A empresa pretende inovar ao inaugurar nova loja
conceito, do tipo atacarejo, especializada em soluções em
produtos de tecnologia — telefonia; informática; televisores,
câmeras; projetores; cuidados
pessoais; áudio; ar-condicionado — com ênfase em informática, na Praça tamandaré
em Goiânia, a única no País do
gênero. “Percebemos que formatar o nosso negócio para o
atendimento especializado à
demanda de consumidor com
CNPJ por produtos de tecnologia é a tendência do momento
que foi impulsionado drasticamente pela pandemia”, explica Francisco Rainer, diretor de Distribuição do Fujioka.
(Especial para O Hoje)

