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iriS rezende ★1933 2021

‘O tocador de obras’ que amava
a política e conquistou multidões
Simplicidade, carisma e comunicador singular que sabia tocar corações e mentes das pessoas mais humildes. Assim era o homem público Iris Rezende, um líder que primava pelo
diálogo e que nunca abandonou a política,
mesmo quando sofreu algumas derrotas.

Será lembrando como ‘o homem dos mutirões’
que ousou construir mil casas em um dia e que
soube dar tempo ao tempo nas derrotas, e vitórias. Nos seus 62 anos de vida pública deixa um legado personificado não só em ações
de bom gestor, mas sobretudo como uma po-

lítica enxergava além do lugar comum. No começo da tarde de ontem, o prefeito foi velado no Palácio das Esmeraldas e seguiu para o
enterro, em cortejo por alguns pontos da capital. Iris foi sepultado no Cemitério Santana,
no Setor dos Funcionários. Páginas 5 e 9
Jota Eurípedes

Mensalidade escolar pode

rogério Cruz

iris rezende tem o jeito de
goiânia

aumentar cerca de 10% em 2022
Pais e responsáveis com crianças e adolescentes em escolas particulares na Capital deverão preparar o bolso para o aumento das mensalidades escolares no
próximo ano. Fatores como a retomada das atividades presenciais e a alta da inflação devem interferir diretamente no custo da educação privada. Sindicato das
Escolas particulares e Procon estimam que o reajuste seja em torno de 9,5%, abaixo da inflação projetada para 10,25% em 12 meses. Cidades 10
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Xadrez: Sem Iris Rezende e
Maguito, Daniel assume
protagonismo no MDB.
Política 2

Econômica: Produtos agrícolas respondem por 70,5% das
exportações das indústria.

Cidades 10

iSo de inovação: norma visa
estruturar, sem burocratizar
Opinião 3

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu ontem (9) manter a decisão individual da ministra Rosa
Weber que determinou a suspensão da execução dos recursos
das chamadas “emendas do relator” relativas ao Orçamento da
União deste ano.

Leia Nas CoLuNas

Jurídica: TRF1 se posiciona
contra preconceito aos
egressos do sistema penal.

AlexAndre Pierro

STF suspende
pagamento
de emendas

Empresa é investigada
por desrespeitar
descanso de pilotos

Economia 4

Opinião 3

Política 6

Ceia de Natal
magra devido
preços altos

Dólar: (paralelo) R$ 5,49 | Dólar: (comercial) R$ 5,495 |
Euro: (Comercial) R$ 6,370 | Boi gordo: (Média) R$ 267,85
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 322,48 | Bovespa: +0,72%

O aumento do preço dos alimentos pode impactar na ceia de Natal neste ano. Grande parte dos produtos típicos dessa época são importados e sofrem com a alta do dólar. Negócios 17

Com dúvida no ataque,
Atlético-GO encara o
Palmeiras, fora de casa

Esportes 8

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

Tempo em Goiânia
s 29º C

t 20º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

xadrez@ohoje.com.br

Sem Iris e Maguito, Daniel
assume protagonismo no MDB
Bolsonaro falou com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada

“Tá quase certo
com o PL”, diz
Bolsonaro sobre
novo partido
Alexandre Paes
Na manhã desta terça-feira (9/11) o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), justificou em entrevista ao Jornal da Cidade Online, a filiação ao Partido
Liberal (PL), sigla do bloco chamado Centrão.
Segundo o presidente, mesmo que inicialmente tenha rechaçado o bloco, ele foi obrigado a se aliar ao grupo político para tentar a reeleição ao Palácio do Planalto no próximo ano. “Se você tirar o Centrão, tem a esquerda, pra onde
é que eu vou? Tem de ter um partido se eu quiser disputar
as eleições de 2022”, disse.
Bolsonaro ainda questionou os críticos à filiação dele ao
partido. “Quer que eu converse com o PSol e PCdoB, que não
são Centrão? Tem 513 deputados e 81 senadores, essa é minha lagoa, esses são os peixes na lagoa que tenho de convencê-los a votar nas minhas propostas. Não tenho como sair
fora da lagoa”, salientou.
Pela manhã Bolsonaro falava com alguns apoiadores na
saída do Palácio do Alvorada, e disse que a filiação ao PL
está “quase certa”, uma vez que não conseguiu angariar
assinaturas necessárias para um partido próprio, que seria o ‘Aliança pelo Brasil’.
“Devo decidir esta semana. Tenho de ter um partido. Vão
me criticar. Eu não consegui fazer o meu, porque a burocracia cresceu muito e foi impossível ter um partido.” finaliza.
(Especial para O Hoje)

Com a morte de Maguito Vilela e Iris Rezende, o presidente do diretório estadual do
MDB, Daniel Vilela, assume o protagonismo no
partido prestes a completar 38 anos de idade e13
de vida pública, quando foi eleito, em 2008, vereador de Goiânia. Depois foi eleito deputado estadual e federal, para, em 2018, ser derrotado
pelo democrata Ronaldo Caiado, de quem agora é aliado. Por conta dessa composição política, anunciada a um ano do
pleito de 2022, o MDB vai
deixar de ser um dos
protagonistas na eleição
do ano que vem, abdicando de uma tradição
que vem desde 1982, com
Iris, Henrique Santillo e
Maguito. Desde a retomada de eleições
diretas, no início
da década de
1980, Iris foi a maior
estrela emedebista,
cuja responsabilidade
agora está com o filho
de Maguito.

Adversário
Com o partido rachado, Daniel foi anunciado vice na chapa a ser encabeçada por Caiado,
que deverá ter como adversário o prefeito de
Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que
deixou a legenda, insatisfeito com a aliança costurada por Daniel.

Legado

Ex-primeira-dama Iris de Araújo diz que é dever dela defender o legado de Iris Rezende, mas
não pensa em novamente se candidatar a cargo eletivo. Pelo menos por enquanto.

Letra e pingo

Dando pista de que não permanecerá no
MDB, o deputado Paulo Cezar Martins, que
rompeu com Daniel Vilela e se aliou a Mendanha, diz que não há MDB sem Iris. É aguardar.

Ponta do lápis

Presidente do diretório nacional
do PDT, Carlos Lupi contabiliza 11 votos contra a PEC dos Precatórios, incluindo o da deputada federal Flávia
Morais, que votou a favor da matéria
no primeiro turno. Dos 15 que acompanharam o governo, três estão em
processo de expulsão.

Dobradinha

Alinhado a Jair Bolsonaro, o deputado Delegado Humberto Teófilo
(PSL) aposta na dobradinha do presidente com Gustavo Mendanha em
2022. Ele é um dos entusiastas de
uma aliança entre os dois.

Projeção

Com apenas um representante na
Câmara de Goiânia e nenhum na Assembleia Legislativa, o PL tem expectativa de aumentar a sua representatividade política e conquistas cadeiras no
pleito de 2022.

Por Goiás

Em um ano como ministro do STF,
Nunes Marques, em uma das mais de 4
mil decisões judiciais, manteve a validade de decreto que ampliou o Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros
contra tentativa de proprietários rurais.

E agora?

A decisão do Supremo Tribunal
Federal contra o orçamento secreto levou o deputado federal Rubens Otoni
(PT) a indagar ao presidente da Câmara Dos Deputados, Arthur Lira, o
que fazer agora. Otoni celebrou.
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Tanto a Assembleia Legislativa
quanto a Câmara de Goiânia estão programando homenagens à memória de
Iris Rezende durante as sessões de hoje
em ambas às Casas Legislativas.

Iris deixa legado na política
e vê último desejo realizado
Morto no início da madrugada desta terçafeira (9), ex-governador de Goiás e ex-prefeito
de Goiânia marcou a história do estado
Marcelo Mariano
Aconteceu. Chegou o dia
que muitos achavam que nunca chegaria. Quase imortal, Iris
Rezende Machado, ex-governador de Goiás por dois mandatos e ex-prefeito de Goiânia
por outros quatro, morreu no
início da madrugada desta terça-feira (9) depois de ficar três
meses internado em São Paulo
devido a um AVC.
Em um momento em que
falar sobre mortes, infelizmente, tornou-se algo tão frequente, a de Iris, contudo, jamais poderia passar despercebida. A comoção entre a sociedade e demais personalidades
políticas esteve à altura do que
ele fez por Goiás.
Mais do que isso, em um
momento em que falar sobre
política e políticos acirra os
ânimos de grande parte dos
brasileiros, lembrar da trajetória de Iris é uma obrigação
para pensarmos em um futuro
mais otimista.
Considerado um político popular, das massas, o emedebista se caracterizou por ter um
perfil moderado, de conciliação
e adepto ao diálogo. “Iris sempre foi respeitoso e equilibrado,

respeitando os adversários”,
escreveu nas redes sociais o exgovernador Marconi Perillo
(PSDB), seu maior adversário
político.
Iris se foi, como todos um dia
se vão. Por outro lado, seu legado, esse sim, será imortal. O
que Iris deixa é uma herança de
defensor da democracia, inclusive durante a ditadura militar,
além de um político reconhecido como tocador de obras e
com preocupação social.
Em resumo, Iris é uma unanimidade. Independentemente de posicionamento ideológico, todos o respeitam e admiram. Afinal, ninguém sobrevive no meio político por
mais de 60 anos à toa.

Futuro do MDB

A história de Goiás, e especialmente de Goiânia, se confunde com a história de Iris. A
do MDB, então, nem se fala.
Sem ele, o partido, agora, terá
grandes desafios pela frente.
Na verdade, 2021 tem sido
um ano difícil para os emedebistas. Ainda em janeiro,
Maguito Vilela, outra figura
histórica do partido, morreu
em decorrência de complicações da Covid-19.

Daniel Vilela terá a responsabilidade, com base no legado de Iris e Maguito, de construir o futuro do MDB
Dessa forma, o MDB goiano
perdeu, em pouco tempo, dois de
seus principais líderes. Filho de
Maguito, o presidente estadual do
partido, Daniel Vilela, terá a responsabilidade, com base nos legados de Iris e seu pai, de construir o futuro emedebista.
E Daniel fará isso respaldado por Iris, que, antes de
morrer, viu o seu último desejo na política ser realizado:
uma aliança entre MDB e o governador Ronaldo Caiado
(DEM/União Brasil).
Adversários históricos, principalmente nos anos 1990, Iris
virou aliado de Caiado nos últimos anos. Eles estiveram na
mesma chapa em 2014, mas,

quatro anos depois, MDB e DEM
ficaram em lados diferentes.
Para 2022, Iris foi um dos
maiores entusiastas do acordo
que definiu Daniel como candidato a vice-governador na chapa
de Caiado. Aliás, vale lembrar,
nos cartazes do evento que sacramentou a aliança no final de
setembro, Iris aparecia no centro,
entre Caiado e Daniel.

Além da fronteira

Por fim, convém ressaltar
uma curiosidade sobre a
atuação de Iris, que era visto como um político provinciano no sentido de não querer viajar para o exterior
para conhecer exemplos de

gestão em outros países.
No entanto, Iris deixa um legado também na área internacional. Foi durante seu segundo mandato como governador (1991-1994) que Goiás assinou sua primeira parceria
de estados-irmãos, com a província chinesa de Hebei, após
missão oficial à China, liderada
pelo então vice-governador,
Maguito Vilela.
Além disso, em 2018, desta
vez como prefeito de Goiânia,
ele recriou o cargo de assessor
internacional na estrutura da
administração municipal. Definitivamente, para onde olharmos, veremos uma marca de
Iris. (Especial para O Hoje)
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Iris tem o jeito de Goiânia
Rogério Cruz
Poucas pessoas se identificam com uma cidade.
Pode ser metrópole ou um povoado. Em todo lugar
em que se juntam pessoas em busca de um desenvolvimento comum, há diferenças. No jeito de
agir, no comportamento, na visão de mundo. A vida
ensina que cada um deve colocar esse jeito nas coisas que são feitas diariamente. Daí, nasce o bem comum. E o jeito comum de fazer as coisas. Em Goiânia, não há pessoa que se identifique melhor com
a cidade do que Iris Rezende.
Iris veio cedo para Goiânia, traçando o caminho
comum das crianças e dos adolescentes da época. Os
recursos de educação e saúde eram poucos. Goiânia
acabou concentrando os esforços, os recursos e, por
isso, as pessoas. Iris conseguiu desenvolver a maior
liderança em nossa cidade, a partir de suas primeiras experiências de vida, trazendo o jeito da ajuda
mutua, refletida no mutirão. Com o mutirão, Íris identificou a sua ação política, justamente no esforço de
juntar os esforços de uma sociedade, seja do poder
público, seja da iniciativa privada, das entidades organizadas ou das pessoas comuns.
Assim, começou a história de um dos maiores
gestores do Estado e do país. Faltou dinheiro na prefeitura, entrou o mutirão, com a ajuda, pequena de
cada um, para construir o bem comum. Era o mesmo conceito que hoje pode ser chamado de parceria. Já estava lá atrás, no jeito de Iris.
Foi assim que Iris construiu a sua liderança
política, que o fez vereador, deputado estadual, governador, senador da República e ministro de Estado. Sempre com uma relação profunda com Goiânia, onde foi o maior prefeito.
Em quantidade e qualidade. Iris sempre foi o
gestor de pulso firme, que conseguiu fazer
muito com poucos recursos. É graças a esse esforço, pessoal e da sua equipe, que Goiânia, hoje,

tem condição de continuar crescendo, fazendo
obras e praticando justiça social, ao levar as
obras e os serviços a todos os cantos da cidade.
Foi pelo esforço de Iris, na ação para controlar
os gastos e na força para elaborar projetos e juntar pessoas que se fez a construção de algo muito positivo para a cidade. Foi o seu compromisso
com Goiânia que o torna lembrado diariamente.
Seja nas ruas da Vila Redenção, da Vila Coimbra
ou da Vila Mutirão. Seja no grito das crianças que
se divertem no Parque Mutirama. Seja no trânsito passando por ruas, avenidas e viadutos, abertos ou pavimentados em suas administrações. É
o gestor que está no espírito de um povo trabalhador e acolhedor. Iris sempre fez questão de manifestar esse compromisso, esse apreço com Goiânia. É um caso de amor, correspondido por uma
população que sempre reconhece o seu líder, com
suas obras e seus ensinamentos.
Sempre fica essa capacidade de reunir pessoas e ideias em torno de projetos que levem à
melhoria da nossa cidade. Goiânia sabe do que
Iris fez para que ela se transformasse nos últimos anos. Goiânia é grata. A minha gestão é grata. Todo momento é momento para lembrar isso.
Para que sejamos melhores e mais fortes. Para
que as gerações saibam fazer esse reconhecimento e usem as lições para construir mais. Para
que a gente nunca deixe de perder esse jeito, com
sotaque dos rincões do
interior e com olhos
abertos e atentos para
o futuro. Esse é o nosso jeito. O jeito de Iris.
O jeito do povo de
Goiânia. Com o espírito de gratidão. A cidaRogério Cruz é prefeito de
de já com saudade do
Goiânia
seu maior gestor.

OpiniãO

O mundo empresarial está sendo constantemente abalado pelas mudanças. Tanto é que
grande parte das empresas está buscando investir em inovação. O desejo é inovar para conquistar novos mercados, lidar com o que está se
transformando agora e conseguir crescer em um
mundo mais dinâmico e complexo. No entanto,
apesar do crescente interesse das empresas
brasileiras pelo tema, ainda há muitas dúvidas
sobre o que, de fato, é inovação. E, separar quem
realmente é inovador de quem está apenas se
apropriando indevidamente do discurso, era
uma tarefa quase impossível.
Hoje, já não é mais. Empresas de todos os portes e segmentos estão descobrindo a ISO 56002, um
modelo de governança internacional que visa estruturar processos inovadores, sem engessar ou burocratizar a geração de novos produtos, serviços
ou modelos de negócios. A nova norma já foi adotada por mais de 200 empresas em todo o mundo,
sendo seis só no Brasil.
A proposta da certificação via atestado de conformidade é criar uma política capaz de suportar
a organização no desenvolvimento de novos processos de inovação. Diferentemente de outras normas, essa se propõe a ser um guia de boas práticas,
um modelo de diretrizes e não de requisitos, o que
garante um sistema muito mais leve e ágil, como
demanda a inovação.
Resultado de 11 anos de estudos em um comitê
internacional que reuniu mais de 60 países, a ISO
56002 cria as bases para um bom sistema de gestão. Baseada em oito pilares – abordagem por processos, liderança com foco no futuro, gestão de insights, direção estratégica, resiliência e adaptabilidade, realização de valor, cultura adaptativa
e gestão das incertezas – a ISO defende que uma
inovação pode ser um produto, serviço, processo,
modelo, método ou a combinação de qualquer
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uma delas. Contudo, o conceito de inovação é caracterizado por novidade e valor. Em suma, isso
significa que ideias sem a manifestação de valor
não são inovações, e sim invenções.
Todos os tipos de empresa podem – e devem
– buscar a ISO 56002 para garantir que seus processos de gestão da inovação sigam as melhores práticas do mundo. Ao implementar a norma, é necessário definir os objetivos, o propósito, a estratégia, os indicadores de desempenho
e, os recursos que serão empregados na inovação – e não só os financeiros, como também
os recursos de pessoas, conhecimento, infraestrutura e até mesmo de tempo.
Além disso, a ISO 56002 trabalha fortemente
no gerenciamento de riscos, entendendo que
muitos deles, em vez de ameaças, podem representar oportunidades de inovação. Quando é
identificada uma ameaça, é preparado um plano
de ação contencioso. Quando é identificada uma
oportunidade, ela é automaticamente direcionada
para o funil de inovação, onde as ideias são classificadas e priorizadas de acordo com os interesses da empresa. As decisões são tomadas pelos indicadores, e não pelas pessoas.
Com isso, o empirismo com que a inovação vem
sendo tratada em muitas empresas, é deixado para
trás. Com a ISO 56002, não existe receita de bolo. A empresa precisa estabelecer onde pretende chegar e quais
esforços está disposta a
empregar para alcançar
suas metas. Nada de elaborar dezenas de documentos e tornar a inovação ineficiente. A proposta é criar uma base
sólida para que a inovação possa gerar ótimos
José Manoel Ferreira é engenheiro e presidente da
frutos para a empresa e,
Ferrofrente, Frente Nacional
consequentemente, para
pela Volta das Ferrovias
toda a sociedade.
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Decepção
Quero deixar aqui a minha decepção com os
goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento médico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto
a população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usando ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... Um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara.
Maria Odete
Aparecida de Goiânia

Incertezas
Está cada vez mais difícil para os micro e pequenos empresários conseguirem crédito junto às
instituições financeiras. Estão todos à própria sorte. Com restrições ao funcionamento do comércio,
que demorou para abrir e, quando houve o retorno, apenas sendo permitido funcionar com capacidade baixa de clientes. Por outro lado, os empresários são ‘vítimas’ novamente com custos extras para aquisição de equipamentos de segurança e higiene para conter a Covid-19.
Fábio Monteiro
Goiânia

CONTA PONTO

{

Iso de inovação: norma visa
estruturar, sem burocratizar
Alexandre pierro
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Iris foi referência.
Um homem que
governava com
ética, compromisso,
coragem e
principalmente
com o coração.
A tristeza hoje toma
conta, mas a vida de
Iris Rezende é um
aprendizado que
todos devemos
seguir: sempre
cuidar das pessoas
Ronaldo Caiado sobre a morte do exprefeito de Goiânia Iris Rezende que
faleceu 3 meses após sofrer um AVC.
O emedebista foi sepultado no começo da noite desta terça-feira.

INTERAJA CONOSCO
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@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
o Superior Tribunal de Justiça atendeu ao
pedido do senador e impediu a investigação de usar provas colhidas com autorização do juiz de primeira instância. Por
quatro votos a um, a Quinta Turma do STJ
considerou que o filho de Jair Bolsonaro
tinha foro privilegiado.

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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Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO
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ECONOMIA

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

Produtos de base agrícola respondem
por 70,5% das exportações da indústria

Crescimento é 47,6% maior em comparação com 2020

Banco do Brasil
tem lucro de
R$ 5,1 bilhões
no 3º trimestre
O Banco do Brasil (BB) registrou lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bilhões no terceiro trimestre deste ano,
um aumento de 47,6% em comparação com o mesmo período de 2020 e de 2% em relação ao segundo trimestre
de 2021. No acumulado do ano, o valor chega a R$ 15,1
bilhões, crescimento de 48,1%. O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (RSPL) encerrou o trimestre em
14,3% e, na visão acumulada, em 15%.
“Esse bom desempenho é explicado por menores despesas com provisões de crédito, maiores receitas, com crescimento da margem financeira bruta e das rendas com
prestação de serviços, e sólido controle das despesas administrativas”, informou comunicado do banco. O Índice
de Basileia atingiu 19,34%, sendo 13,17% de capital principal. O índice serve para avaliar a saúde financeira das
instituições. Quanto maior o Índice de Basileia, menor é
o risco. A recomendação internacional é um mínimo de
8%, mas no Brasil a exigência é maior, com mínimo de
11%, e para bancos cooperados é de 13%.
O banco também revisou suas projeções corporativas.
A previsão do lucro líquido ajustado para 2021, que era
de R$ 17 bilhões a R$ 20 bilhões, passou para R$ 19 bilhões a R$ 21 bilhões.

Carteira de crédito

A carteira de crédito ampliada alcançou R$ 814,2 bilhões em setembro, aumento de 6,2% na comparação com
junho de 2021, mês que encerra o trimestre anterior, e
11,4% frente ao mesmo período do ano anterior. A carteira apresentou crescimento em todos os segmentos, na
comparação interanual, com destaque para as operações
com o agronegócio (18,5%), micro, pequenas e médias empresas (24,6%) e pessoas físicas (14,2%).
“O agronegócio foi o principal vetor de crescimento
da carteira no trimestre. Além da elevada demanda, o
forte desempenho é resultado do histórico protagonismo que o BB tem com todos os níveis da cadeia do agro,
com atendimento especializado, profissionais dedicados,
conhecimento e relacionamento técnicos e capilaridade nacional”, destacou o banco.
Essa carteira cresceu 9,7% na comparação com junho,
com destaque para o custeio agropecuário (10,9%), para
as linhas de investimento e comercialização agropecuária,
(14,2% e 23,2%, respectivamente) e industrialização
(270,2%). Os títulos do agronegócio também tiveram performance positiva, ressaltando-se o certificado de direitos
creditórios do agronegócio (159,5%).
A carteira pessoa física ampliada cresceu 5,7% em relação a junho e 14,2% frente a setembro de 20, destacando-se a performance positiva nas linhas de crédito
consignado (16,4%), alcançando R$ 104,6 bilhões, empréstimo pessoal (40,1%) e cartão de crédito (41,3%) na
comparação anual. “Resultado da estratégia de alteração
do mix para linhas mais rentáveis”, disse o BB.
Na pessoa jurídica houve crescimento de 4,3% comparado a junho. Destaque para o crescimento da carteira
micro, pequenas e médias empresas (10%), influenciada pelos desembolsos de R$ 8,1 bilhões nas linhas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe).
Segundo o banco, a carteira de grandes empresas foi
impactada por liquidações e o direcionamento para alternativas no mercado de capitais, com crescimento nas
operações com empresas com faturamento entre R$ 200
milhões e R$ 800 milhões, “contribuindo positivamente para o mix da carteira”.
O índice de inadimplência acima de 90 dias da carteira total ficou em 1,82%, inferior ao patamar do Sistema Financeiro Nacional, com índice de cobertura de 323,3%.
Em setembro de 2021, a carteira de negócios sustentáveis atingiu um saldo de R$ 282,1 bilhões, expansão de 18,9% em 12 meses, destacando-se as boas
práticas socioambientais (16,3%) e agricultura de
baixo carbono (65,4%). “A sustentabilidade permeia a
estratégia do Banco do Brasil e nesse trimestre, a recém-lançada LCA [Letras de Crédito do Agronegócio]
Verde alcançou o volume de R$ 158,4 milhões captados”, informou o banco. (ABr)

A indústria de transformação em Goiás assumiu participação de 54,2% no total das exportações realizadas a partir do Estado entre janeiro e outubro deste ano, acima dos
50,7% registrados em igual período do ano
passado. O setor exportou 21,4% a mais, elevando suas vendas ao exterior de alguma coisa abaixo de US$ 3,550 bilhões para quase
US$ 4,309 bilhões, respondendo ainda por
praticamente 80% do crescimento acumulado
pelas exportações totais em relação aos dez
primeiros meses de 2020. O bom desempenho, no entanto, foi em grande parte assegurado pelo embarque de produtos de base
agropecuária, com destaque para carnes e farelo de soja, seguidos pelo açúcar.
Os dados reafirmam uma tendência histórica no setor, que tem sua atividade ligada
estreitamente à exploração e processamento de produtos da agricultura e da pecuária,
além de bens minerais, resultando numa indústria de baixa complexidade e sofisticação
tecnológica, com capacidade reduzida para
gerar empregos mais qualificados e produzir inovações, especialmente quando se trata da fronteira do conhecimento. Iniciativas
isoladas e desconectadas de políticas mais
amplas de promoção do crescimento industrial nitidamente não têm surtido efeitos mais
amplos sobre o setor.
As vendas externas de bens e produtos industriais de base agrícola experimentaram
avanço de 23,0% entre os primeiros dez
meses do ano passado e igual período deste
ano, subindo de praticamente US$ 2,470 bi-

lhões para US$ 3,038 bilhões. Sua participação nas exportações totais da indústria goiana de transformação elevou-se ligeiramente
de 69,57% para 70,51% segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em dólares, a variação correspondeu
a mais US$ 568,435 milhões agregados às exportações do setor industrial, o que assegurou uma contribuição de 74,91% para o
crescimento das vendas externas totais da indústria de transformação.

Os demais setores

O restante das exportações do setor
atingiu pouco menos de US$ 1,271 bilhão no
acumulado entre janeiro e outubro deste
ano, numa variação de 17,6% frente a US$
1,080 bilhão exportados em idêntico intervalo de 2020, numa variação de US$ 190,367
milhões. Mais da metade desse avanço, no
entanto, ficou na conta das vendas de ouro
ao exterior, que cresceram 41,5% naquela
mesma comparação, passando de US$
253,461 milhões para US$ 358,713 milhões
(quer dizer, US$ 105,252 milhões a mais). O
grupo ferro-ligas, que inclui ligas de cobre
e níquel, principalmente, registrou vendas
externas de US$ 651,529 milhões entre janeiro e outubro deste ano, recuando 0,45%
frente aos US$ 654,454 milhões exportados
nos mesmos dez meses do ano passado. Somados, ouro e ferro-ligas corresponderam
a 79,5% do restante das vendas da indústria
goiana lá fora, depois de excluídos os produtos de base agrícola.

BALANÇO
t

2 As importações da indústria de transformação em
Goiás anotaram forte crescimento até outubro, acumulando um total de US$ 3,516
bilhões desde janeiro deste
ano – algo como 80,8% do total importado pelo Estado.
Na comparação com igual
período do ano passado, as
compras externas do setor
cresceram 32,17%, abaixo
dos 60,7% registrados pelas
importações totais. Como se
recorda, esse aumento foi
influenciado vigorosamente
pelas compras de energia
elétrica de outros países para
enfrentar a crise hídrica aqui
dentro. Para comparar, a importação de energia saltou
66,2 vezes desde os dez meses iniciais de 2020, saltando
de apenas US$ 12,035 milhões para US$ 796,201 milhões. Isso explica porque a
fatia do setor de transformação ficou mais enxuta
neste ano, depois de ter alcançado níveis mais elevados
em 2020, superando levemente a marca de 98%.
2 A composição das importações da indústria mostra algum nível mais elevado
de sofisticação tecnológica,
mas apenas se comparado ao
perfil dos produtos exportados. Em torno de 55,66% das

importações do setor ficaram concentradas em produtos farmacêuticos (medicamentos e suas matérias
primas); veículos, acessórios
e partes; caldeiras, máquinas
e equipamentos mecânicos;
instrumentos médicos e de
ótica; máquinas e aparelhos
elétricos; produtos da indústria química; e obras de
ferro e aço. Esse conjunto
de segmentos importou US$
1,957 bilhão neste ano, até
outubro, crescendo 17,03%
em relação à importação de
US$ 1,672 bilhão em 2021.
2 A indústria de transformação ainda importou US$
918,047 milhões em adubos
entre janeiro e outubro deste
ano, num salto de 89,8% frente ao mesmo período de 2020
(US$ 483,685 milhões). O item
sozinho explicou 50,75% do
aumento das compras externas totais do setor industrial.
2 O superávit na balança
comercial da indústria de
transformação (exportações menos importações)
registrou baixa de 10,91%
na comparação com o acumulado entre janeiro e outubro de 2020, encolhendo de US$ 889,565 milhões
para US$ 792,493 milhões
(ou 22,05% do saldo comercial total do Estado).

2 O grosso do superávit na
balança comercial goiana continua concentrado na agropecuária, ainda que as exportações do setor tenham
registrado variação de apenas
1,35% quando comparados os
primeiros 10 meses de 2021 e
2020 (US$ 3,097 bilhões para
US$ 3,139 bilhões). As importações de produtos típicos da
agricultura e da pecuária, historicamente, mantêm-se em
níveis comparativamente
muito reduzidos e ainda sofreram baixa de 16,9% neste
ano, atingindo US$ 9,928 milhões entre janeiro e outubro
de 2021 frente a US$ 11,947
milhões no ano passado.
2 Esse número inclui apenas as compras externas de
produtos primários da agropecuária, excluindo importações de máquinas e equipamentos agrícolas, insumos e outros bens intermediários utilizados pelo setor. Por isso, o saldo comercial nesta área mantém-se
elevado, respondendo, neste ano, por 87,05% de todo o
superávit. Entre 2020 e 2021,
sempre considerando os dez
meses iniciais de cada exercício, o superávit da agropecuária oscilou 1,42%, saindo de US$ 3,086 bilhões para
US$ 3,129 bilhões.

ONS suspende incentivo à
redução de consumo de energia
O Operador Nacional do
Sistema Elétrico suspendeu o
programa de Resposta Voluntária da Demanda (RVD). O
programa previa o pagamento
de compensação financeira a
empresas que se dispunham a
reduzir o consumo por períodos de quatro e de sete horas
por dia. O RVD foi anunciado
em agosto pelo governo; já a
suspensão foi anunciada na
semana passada.
Segundo a ONS, já existe garantia de suprimento de ener-

gia até o fim do ano, uma das razões da decisão de suspender o
programa junto com a chegada
das chuvas. “A melhora das
condições hidroenergéticas, a
efetividade dessas ações emergenciais e a garantia de suprimento de energia em 2021 são
os principais motivadores da
decisão do Operador”, explicou a ONS, em nota.
Ao mesmo tempo, a ONS
não descarta reativar o programa no ano que vem, caso
seja necessário. Também con-

tinuará acompanhando o atendimento do Sistema Interligado
Nacional (SIN). “O ONS reforça
ainda que o processo de RVD
gerou aprendizado relevante
para o uso e para a regulação
de Resposta da Demanda no
país e destaca que mantém
abertos os canais de comunicação para acompanhamento
das condições de atendimento
ao SIN e que informará oportunamente a reabertura das
plataformas de ofertas caso
seja necessário”.(ABr)
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Os passos de Iris na política
Por trás do nome
Iris Rezende existe
nada menos que
uma larga e
brilhante trajetória
política. Foram
mais de 60 anos de
vida pública
pautada pelos
diversos cargos e
mandatos
Felipe Cardoso
Ex-vereador, prefeito, governador, ministro da Agricultura e Justiça; ex-deputado
estadual e senador. O emedebista Iris Rezende Machado
foi, sem dúvidas, uma das
personalidades mais importantes e emblemáticas do cenário político goianiense,
goiano e brasileiro.
Por trás do nome de Iris
existe nada menos que uma
larga e brilhante trajetória política. Nascido em 22 de dezembro de 1933, em Cristianópolis,
iniciou à carreira política ainda
jovem, aos 25 anos. No ano de
1959, quando foi eleito o vereador mais jovem e mais bem votado da história da capital.
De lá para cá foram mais
de 60 anos mergulhados em
uma vida pública pautada pelos mais diversos cargos e
mandatos. Mais tarde, Iris se
tornou deputado estadual —
pelo então PSD, que seria extinto pela Ditadura Militar —
na quinta Legislatura, de 19631967. Logo de início, foi líder
do Governo Mauro Borges,
em 1963 e 64. No biênio seguinte, foi eleito presidente
da Assembleia Legislativa.
Conforme rememorado
pela Agência Assembleia de
Notícias, na condição de presidente, em janeiro de 1965,
comandou a eleição indireta
do marechal Emílio Ribas Júnior a governador de Goiás.
No período 1965-1966 veio a
cassação de Mauro Borges
pela Ditadura Militar.
Concorrendo com o ex-governador José Ludovico, elegeu-se prefeito de Goiânia em
1965. Ficou à frente do executivo municipal de 1965 a 1969,
quando também foi cassado
pela Ditadura Militar em 17 de
outubro de 1969. Teve cassado
seu mandato e seus direitos políticos suspensos por dez anos,
pela Junta Militar que governava o País. Quando cassado, dedicou-se por dez anos à advocacia, como criminalista, atuando no Serviço Jurídico Associado, com um grupo de colegas.
Na redemocratização, foi
eleito governador do Estado,
pelo então MDB em 1982, com
dois terços dos votos válidos, na
maior votação já alcançada
por um candidato a governador, até hoje não superada.
Em 1986, último ano de seu
mandato de governador, afastou-se do governo para assumir
o Ministério da Agricultura,
nomeado pelo então presidente José Sarney (MDB).
Seria novamente eleito governador, em 1990. Governou
de 1991 a 1994, quando se desincompatibilizou para candidatar-se ao Senado. Foi eleito senador em 1994 e licenciou-se do
mandato para novamente virar
ministro. Desta vez, assumiu o
Ministério da Justiça, na presidência de Fernando Henrique
Cardoso (PSDB).
Iris reassumiu seu mandato de senador em 1998 e se candidatou ao governo de Goiás
pelo PMDB, na eleição em que

Em sonelidade no Paço municipal em seu último mandato como prefeito, tendo o fundo Goiânia, cidade que ele tanto amava
2014, mas o prefeito acabou recuando embasado em um sentimento de “culpa” por ter renunciado à prefeitura na gestão anterior, em 2010.
Ao se despedir da vida pública, o então prefeito da capital agradeceu a todos os que
participaram diretamente e indiretamente da construção de
seu legado. Afirmou, na ocasião, estar deixando a política,
porém sob o compromisso de
continuar mantendo contato
com os goianos.
“Não quero me distanciar
de vocês. Não vou me candidatar mais; não vou ocupar
cargo público mais, mas quero conviver com a população.
(...) Vou ficar aqui atendendo
no meu escritório. Estando
em Goiânia, eu estou no escritório. Não vou fugir daqui
não. Vou atendê-los quando tiverem saudade ou interesse
em conversar comigo", disse o
emedebista à época.
Antes de comunicar publicamente a saída, Iris teria considerado a decisão amplamente amadurecida e, sobretudo,
“definitiva”. E aproveitou para
parafrasear o apóstolo Paulo ao
comentar o assunto: “Que ao final da minha vida pública que
se aproxima, possamos, juntos,
proclamar a mensagem do
apóstolo Paulo: ‘Combati o bom
combate, acabei a carreira,
guardei a fé’, com as bênçãos
de Deus”.

Na esteira

Prefeito de Goiânia em 1965, Iris

Militar em 17 de outubro de 1969.

Marconi Perillo (PSDB) foi pela
primeira vez eleito governador.
Em 2002 ainda perderia uma
eleição para o Senado e seria
derrotado para governador novamente em 2010 e 2014.
Numa volta às origens, foi
eleito mais três vezes prefeito de
Goiânia. Em 2004, 2008 e 2016.
Nos três mandatos de prefeito,
deixou o cargo com altos índices
de popularidade. Em 2020, último ano de seu mandato como
prefeito, anunciou aposentadoria da política.

Teve cassado seu mandato e seus

De saída

sempre conversava diretamente
com a população, ouvindo suas
demandas e oferecendo soluções.
Ficou à frente do Executivo
municipal de 1965 a 1969, quando
também foi cassado pela Ditadura

direitos políticos suspensos por dez
anos, pela Junta Militar que
governava o País

Precisamente, em dezembro de 2020, Iris comunicou
oficialmente o encerramento
de sua trajetória política de
mais de 60 anos — especificamente 62. O mesmo foi feito em

O ex-prefeito da Capital faleceu quatro dias depois dos
goianos enfrentarem a dor do
luto pela morte da cantora e
compositora goiana, Marília
Mendonça, uma das cinco vítimas fatais de um acidente
aéreo no último sábado. Ela
também, natural de Cristianópolis — assim como Iris Rezende — foi velada no estádio
Goiânia Arena que reuniu milhares de fãs para a despedida.
O emedebista, por sua vez,
estava internado há mais de
três meses. Ele se recuperava
de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido no último dia 6 de agosto, data em
que, além de passar por cirurgia, também foi entubado
pela primeira vez.
Em 21 do mesmo mês, Iris
teve uma convulsão e arritmia cardíaca e precisou voltar
para a UTI. Dez dias depois foi
transferido para tratamento
no Hospital Vila Nova Star, em
São Paulo, onde permaneceu
sob observação até seu falecimento, por volta das 00h30 da
última terça-feira (09/11). (Especial para O Hoje)
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Votação foi mantida apesar da suspensão das emendas

Regra de ouro
é mantida na
votação da PEC
dos precatórios
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a
blindagem de alteração da “regra de ouro”, em votação dos destaques à Proposta de Emenda à Constituição 23/21, a PEC dos Precatórios, impedindo que
o governo federal contorne o dispositivo por meio da
lei orçamentária.
Proposto pelo partido Novo, o destaque recebeu 303
votos favoráveis e 167 contrários. Para que o trecho fosse mantido no texto, eram necessários, pelo menos, 308
votos favoráveis.
A regra de ouro determina que o governo não pode
endividar-se para financiar gastos correntes (como a manutenção da máquina pública), apenas para despesas
de capital (como investimento e amortização da dívida
pública) ou para refinanciar a dívida pública.
O texto principal da PEC dos Precatórios foi aprovado
na madrugada de quinta-feira (4) em primeiro turno por
312 votos favoráveis e 144 contrários. Hoje, os deputados analisam os destaques ao texto, ou seja, propostas
de modificações de trechos da PEC que trata do pagamento de precatórios, as dívidas contraídas pelos governos, em todas as esferas, quando são condenados em
instância final pela Justiça a pagar a pessoas físicas ou
jurídicas. Para que a proposta seja aprovada são necessários, no mínimo, 308 votos, o correspondente a três
quintos dos 513 deputados. (ABr)

Existe hoje um “ativismo político do
Judiciário”. É o que diz o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR). Mas a base de
apoio ao Governo de Jair Bolsonaro está
firme para as votações nas comissões e
no plenário da Casa, garante ele à Coluna. O deputado pontua que, independentemente de qual partido o presidente Bolsonaro irá se filiar, “no momento,
o importante é não perder o apoio dos
partidos que não forem escolhidos para
filiação”. Mesmo que entre no PL, a base
está mantida forte no Congresso, acreditam os palacianos. A conferir.

Alvo

Barros é alvo do Conselho de Ética –
acusado de tráfico de influência na
compra da vacina Covaxin. O relator, deputado Cezinha (PSD-SP), votou pelo
arquivamento.

Punição

A possível punição dos 15 deputados
que votaram a favor da PEC dos Precatórios ganha força no PDT. O presidente, Carlos Lupi, pressionou deputados para que
recuassem no 2º turno.

Porta é serventia

Aos que mantiveram a posição favorável à PEC que viabiliza o Auxílio Brasil,
a Executiva vai cuidar de seus futuros: um
convite a deixar o PDT.

PT do Frete

O plano do PT para pavimentar a candidatura do ex-presidente Lula em 2022
passa pela tentativa de atrair o apoio e os
votos de setores que elegeram Jair Bolsonaro, em 2018, como evangélicos e caminhoneiros. A presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), protocolou uma PEC que propõe um valor mínimo para o frete rodoviário, principal reivindicação dos caminhoneiros que ensaiaram nova greve, sem adesão.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Reza de dois lados

A estratégia de reaproximação do PT
com evangélicos tem à frente a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e o ex-ministro Gilberto Carvalho, dos governos de Lula e Dilma. São eles que intermediam os encontros
de Lula da Silva com bispos e pastores,
mesmo com os declarados “bolsonaristas”.

Você nunca vai..

As causas da queda dos serviços do Facebook, que causou transtornos para usuários e prejuízos para empresas, são mantidas sob sigilo pelo Ministério da Justiça
e pela empresa. Após a pane, em 4 de outubro, a Secretaria Nacional do Consumidor do MJ notificou o grupo para prestar
esclarecimentos no prazo de 10 dias.

..saber por que

A resposta do Facebook só chegou no
último dia 27. A Coluna solicitou acesso
aos esclarecimentos e a Senacon respondeu: “Estão com acesso restrito porque (...) constam informações do modelo
de negócio (segredo industrial) o que
atrai a restrição fundamentada no art.
195, inciso XIX da lei 9.279/1996”. Facebook não se pronunciou.

Enrolação oficial

Enquanto o procurador-geral da República, Augusto Aras, mantém em “banhomaria” a análise das conclusões da CPI da
Pandemia do Senado, a Procuradoria da
República do Estado de São Paulo cita os
trabalhos da comissão em um inquérito civil público aberto para investigar a postura
das principais redes sociais e aplicativos de
mensagem no Brasil no enfrentamento
às fake news e à violência digital.

Inbox judicial

As empresas responsáveis pelo Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube terão que esclarecer
como estão atuando contra práticas organizadas de desinformação que colocam em
risco a saúde da população.

Maioria do STF mantém decisão
que suspende emendas do relator
O Senado se
manifestou na
ação e também
defendeu a
revogação da
suspensão
A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem (9) manter
a decisão individual da ministra Rosa Weber que determinou a suspensão da execução
dos recursos das chamadas
“emendas do relator” relativas
ao Orçamento da União deste
ano. Além disso, no prazo de 30
dias, o Congresso e o Executivo deverão dar ampla publicidade aos documentos que embasaram a distribuição dessas emendas nos exercícios de
2020 e de 2021.
Até o momento, além de
Rosa Weber, relatora da ação,
seguiram o entendimento a ministra Cármen Lúcia e os ministros Luís Roberto Barroso,
Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes.
O julgamento continua para a
tomada de mais quatro votos.
A liminar foi proferida
pela ministra na sexta-feira
(5) e está em julgamento em
sessão do plenário virtual,
que vai até as 23h59.
Na decisão que suspendeu
esse tipo de emenda, Rosa Weber entendeu que não há critérios objetivos e transparentes

Verbas eram
utilizadas para
comprar apoio de
parlamentares em
votações como a
PEC dos
Precatórios

para a destinação dos recursos.
A ministra considerou que há
ausência de instrumentos de
prestação de contas sobre as
emendas do relator-geral, que,
ao contrário das emendas individuais, são distribuídas a partir de critérios políticos, em geral, somente para parlamentares que apoiam o governo.
Anteontem (8), o presidente
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apresentou
um recurso formal ao STF para
derrubar a decisão da ministra.
O presidente argumentou que

o Judiciário não pode indicar
que o Legislativo adote determinado procedimento na lei orçamentária. Além disso, a questão trata de matéria interna
do Congresso e não cabe interferência de outro poder.
De acordo com Lira, a suspensão das emendas do relator pode provocar a suspensão de serviços públicos. O Senado se manifestou na ação e
também defendeu a revogação da suspensão.
“O efeito da suspensão sistemática de todas as progra-

mações marcadas com o identificador RP 9, incluídas por
emendas de relator, será o
de impedir a continuidade de
inúmeras obras e serviços em
andamento, na maioria das
vezes objeto de convênios
com outros entes da federação, o que traria grande prejuízo às políticas públicas em
execução e que foram regulamente acordadas no âmbito do Congresso Nacional com
o Executivo, além de outras
consequências jurídicas e administrativas”, afirmou Lira.
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Só a vitória contra o Coxa

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Goiás tenta
quebrar sequência
de empates contra
o Coritiba, na
Serrinha; resultado
negativo pode
ocasionar em saída
do G-4
Victor pimenta
Depois de sete rodadas o
Goiás voltou a ficar fora do G4, mas tem a chance de retornar nesta quarta-feira (10),
quando enfrentam o vice-líder
Coritiba, às 21h30, no estádio
Hailé Pinheiro. Para isso, precisam vencer o confronto
diante dos paranaenses se
quiserem retornar aos quatro
melhores da Série B há quatro
rodadas do fim.

Goiás

Os últimos resultados não
foram benéficos para a equipe
esmeraldina. Nos últimos cinco jogos, quatro empates, sendo dois em casa, fazendo com
que o time que ocupava a terceira colocação, agora caiu
para quinto, ficando fora do G4. Diante do Coritiba, a vitória
é importante para retornar
aos quatro melhores que sobem para a Série A de 2022.
“A gente pensa em ganhar o
jogo, claro respeitando a equipe do Coritiba, sabemos que vai
ser um jogo muito difícil, mas
temos nossas pretensões no
campeonato que é voltar ao G4 e tenho certeza que faremos
um grande jogo amanhã com o
apoio do nosso torcedor e conseguir sair com essa vitória”,
disse Élvis.
No confronto desta quarta-

Equipe esmeraldina precisa vencer confronto para retornar ao G-4 da competição faltando quatro rodadas
feira (10), o treinador Gláuber
Ramos não poderá contar com
o lateral-esquerdo Hugo. O jogador recebeu o terceiro amarelo diante do Operário Ferroviário e cumpre suspensão
contra o Coritiba. Seu substituto Artur entra na posição.
Por outro lado, o técnico
pode ter a volta de Caio Vinícius, mas ainda assim, ele deve
começar no banco de reservas.
O jogador não atuou contra a
Ponte Preta, mas recebeu o
terceiro amarelo no banco e
cumpriu suspensão contra o
Operário Ferroviário, ficando
agora disponível contra o Coritiba. No ataque, a dupla Alef
Manga e Nicolas deve ser mantida, porém, após boas atuações
de Dadá Belmonte, o atacante
corre por fora para beliscar
uma vaga entre os titulares.
Pendurados no time esmeraldino estão: o zagueiro Iago
Mendonça, o volante Fellipe

Bastos, os meias Élvis e Diego e
os atacantes Bruno Mezenga,
Dadá Belmonte e Wellinton.
Após o confronto contra o
Coritiba, o Goiás terá mais três
jogos restantes visando o acesso para a Série A: Remo (fora de
casa), Guarani (fora de casa) e
Brusque (em casa).

Coritiba

No lado do alviverde paranaense, o treinador Gustavo
Morínigo já iniciou a preparação visando retornar a liderança da competição. Após perder para o Náutico por 2 a 1 e
ver o Botafogo golear o Vasco
por 4 a 0, o Coritiba saiu do primeiro lugar após dezessete rodadas seguidas.
Assim, o treinador já começou a preparação de sua
equipe visando o confronto
desta quarta-feira (10), às
21h30, no estádio Hailé Pinheiro. O Coxa conta com bai-

xas e retornos. O meia Gustavo Bochecha foi expulso diante do Náutico e cumpre suspensão na rodada.
O volante Willian Farias
segue no time titular diante
do Goiás e espera saber do
professor Morínigo, quem
será sua dupla na partida desta quarta-feira. Val retornou
de suspensão e começou o

jogo diante do Timbu, enquanto Matheus Sales tenta
recuperar a posição.
Depois do Goiás, o Coritiba
terá mais três confrontos pela
frente visando confirmar seu
retorno à Série A do Brasileiro.
Encaram o Brasil de Pelotas
(em casa), CSA (em casa) e Ponte Preta (fora de casa). (Especial para O Hoje)

FICHA
TéCniCA
t
Goiás

x

Coritiba

Data: 10 de novembro de 2021. Horário e local: 21h30, estádio
Hailé Pinheiro. Arbitragem: Paulo Cesar zanovelli da Silva (Mg);
Assistentes: Felipe Alan Costa de oliveira (Mg) e Celso luiz da
Silva; Quarto árbitro: rubens Paulo rodrigues dos Santos (go)
Goiás: Tadeu; Apodi, david duarte, reynaldo, Artur; rezende, diego, Fellipe Bastos, élvis; Alef
Manga e nicolas
Técnico: gláuber ramos

Coritiba: Wilson; natanael, Henrique, luciano Castán, guilherme
Biro; Willian Farias, Val (Matheus
Sales), robinho; Waguininho, léo
gamalho e igor Paixão
Técnico: gustavo Morínigo

FUTEBOL

VILA NOVA

Prefeitura de Goiânia libera 100%
de público em estádios da Capital

Higo diz que Guarani foi

O prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos), divulgou um decreto
liberando a presença de
100% do público em estádios de futebol da capital.
A prescrição foi publicada
nesta terça-feira (09) e já
entra em vigor para o duelo entre Goiás e Coritiba,
na Serrinha, nesta quartafeira (10), e para demais
eventos esportivos.
“Fica autorizada a realização de competições esportivas com a presença de
público, desde que obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos em Nota
Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, autorizada a lotação de 100% da
capacidade”, diz o decreto.
No duelo do Goiás, serão
colocados à venda 7,3 mil
ingressos. Para assistir a
partida, o torcedor precisará ainda apresentar o comprovante de vacinação completa ou teste PCR negativo
para Covid-19.
Anteriormente, a volta
gradual do público aos es-

tádios já vinha acontecendo
juntamente com a campanha de vacinação contra o
coronavírus. A Prefeitura,
em setembro, liberou a capacidade de 30% das praças
esportivas e, em outubro, a
capacidade dobrou para
60%. Além de Goiânia, a liberação de 100% da capacidade dos estádios segue
uma tendência de outras
grandes capitais, como Belo
Horizonte e São Paulo.
O Goiás atuará também
em casa diante do Brusque, na última rodada da
Série B. Antes do fim da
temporada, o Vila Nova
jogará na capital goiana
contra o Vasco e Londrina,
e pelo menos mais um
jogo na Copa Verde.
Além disso, o Atlético-GO
também poderá jogar em
casa com 100% da capacidade do estádio liberada
até o fim do ano. Pela Série
A, o Dragão enfrentará o
Santos, Ceará, Juventude,
Bahia e Flamengo. (Maria
Paula Borges, especial
para O Hoje)
Breno Modesto

Diante do Coritiba, o Goiás colocará 7,3 mil ingressos à venda

feliz em empate com o Tigre
No último domingo (7), o
Vila Nova somou mais um ponto importante na luta pela permanência na Série B. Jogando
diante de seu torcedor, o time
comandado pelo técnico interino Higo Magalhães empatou
em 2 a 2 com o Guarani.
Apesar do resultado ter sido
importante para aumentar a
sequência de invencibilidade
do Tigre na temporada, o resultado poderia ter sido outro, já que a equipe vilanovense chegou a abrir dois gols de
vantagem para o Bugre, mas
viu os paulistas empatarem.
Para o comandante colorado, o mérito do placar final é
todo do Guarani, que, segundo
ele, foi feliz nas alterações que
fez no decorrer do confronto,
principalmente na entrada do
atacante Lucão do Break, ex-jogador do Goiás, que balançou
as redes de Georgemy.
“(O empate) foi mérito do
adversário. O Guarani começou a fazer as substituições e
era natural que começassem a
arriscar mais. Com certeza, o
adversário foi ganhando confiança. E o Lucão (do Break)
que entrou muito bem no
jogo. Fez dois gols (sendo um
invalidado). Então, ele foi muito feliz nas finalizações. Não
podemos deixar de enaltecer
o que o adversário fez, até
porque é um duelo. Quando
você duela, há momentos do
jogo em que o adversário também manda na partida”, analisou Higo Magalhães.
Contra o time campineiro, o

Thomaz Marostegan/Guarani EC

No domingo (7),
no OBA, o Vila
Nova abriu 2 a 0,
mas acabou
sofrendo o
empate do
Guarani

VAR não funcionou, o que motivou a ira dos visitantes após um
lance, no finalzinho do jogo, onde
Lucão do Break fez um gol que
daria a vitória ao Guarani.
Sem o equipamento, a decisão da bandeira Maíra Mas-

tella Moreira de anular o tento, por impedimento, foi mantida. Para Higo, quando o aparelho não se encontra disponível, toda e qualquer equipe se
apegará a isso para criticar a
arbitragem e suas decisões.
“Gera dúvida em todo gol
que é concretizado. Todo mundo se apega ao fato de não ter
o VAR. Antes, quando não tinha
o VAR, era tomada a decisão do
árbitro e não gerava dúvida nenhuma em situações indiscutíveis. Porém, não é um erro da
estrutura do nosso clube, está
acontecendo em todos os lugares. Em muitas rodadas, antes do início, a arbitragem tem
passado à comunicação que
não tem o apoio do VAR para
comandar o jogo. Então, eles tomam as decisões deles lá dentro de campo”, finalizou Higo.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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OutrO finaliSta à vista

Bruno Corsino/Atlético CG

Depois de jogar
contra o Flamengo,
Atlético-GO
enfrenta o
Palmeiras, outro
finalista da
Libertadores, fora
de casa
Breno Modesto

Depois de cinco dias, o Atlético-GO volta a campo pelo
Campeonato Brasileiro. Nesta
quarta-feira (10), o time comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza enfrenta o Palmeiras, fora de casa. Vindo de
derrota para o Flamengo, o
Dragão encara um Alviverde
que chega para o confronto
com cinco vitórias consecutivas
na competição nacional.
Enquanto mandantes devem realizar um último treinamento antes do início do
confronto, o time rubro-negro
fez sua última atividade na
manhã de ontem, ainda em
solo goiano. De acordo com
Eduardo Souza, sua equipe
tem duas ou três formas de
atuar, independentemente dos
atletas selecionados para iniciarem as partidas. Diante disso, o comandante ressalta que
pensará um pouco mais antes
de definir os 11 titulares.
“Com essas semanas que tivemos, hoje nós temos duas ou
três formas de atuar, independentemente dos atletas
que estejam em campo. Vamos
pensar mais um pouco. Temos algumas possibilidades
para esse jogo contra o Palmeiras. A partir de amanhã
(quarta), teremos nove jogos

Depois de 233 jogos, Formiga retorna à Seleção Brasileira para fazer sua despedida
em 27 dias. E é onde vai se decidir o campeonato, então, vamos levar isso em conta. Mas
o mais importante é que os
atletas saibam o que fazer
dentro de campo, independente da formação e do estilo
de jogo que for utilizado”, comentou Eduardo Souza.
O treinador citou ainda a
importância de ter variações
dentro de um mesmo jogo, já
que, por estar na reta final de
uma competição longa, todos
os times já tenham ideia de
como jogam seus adversários
“Vai chegando no fim do
campeonato, todas as equipes
se conhecem. Então, é importante você ter variações dentro
dos jogos. Por isso, também é
fundamental ter atletas que
conseguem fazer mais de uma
função. Acredito que nós estamos bem servidos para variar

de um jogo para o outro, principalmente de acordo com o
adversário, com o grau de dificuldade”, disse Eduardo.

Palmeiras

Para encarar o Dragão, o
técnico Abel Ferreira terá dois
desfalques certos. Isso porque
o zagueiro Gustavo Gómez e o
lateral-esquerdo Piquerez, que
foram titulares no último domingo (7), na vitória diante do
Santos, se apresentaram às seleções paraguaia e uruguaia,
respectivamente, e estão fora
do jogo de hoje. A tendência é
de que o comandante da equipe paulista opte por Renan e
Jorge para serem os substitutos.

Histórico

A partida desta quarta-feira será a 18ª da história entre
Palmeiras e Atlético-GO. Com

nove vitórias, quem tem o retrospecto do confronto a seu
favor é a equipe paulista. Os
goianos triunfaram em seis
oportunidades. Além disso,
empataram em outros dois jogos. O último encontro aconteceu no primeiro turno da

FICHA
TéCniCA
t
Palmeiras x Atlético-GO
Data: 10 de novembro de 2021. Horário: 20h30. Local: Allianz Parque, em São Paulo. Árbitro: Anderson daronco (FiFA/rS). Assistentes: rafael da Silva Alves (FiFA/rS) e Michael Stanislau (rS)
VAR: rodrigo dalonso Ferreira (FiFA/SC)
Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Wanderson, éder e igor
Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e André luís; Janderson, zé roberto e João Paulo (ronald).
Técnico: eduardo Souza

Palmeiras: Weverton, Marcos
rocha, luan, renan (Kuscevic)
e Jorge (Victor luis); Felipe
Melo, zé rafael (danilo), raphael Veiga e gustavo Scarpa;
dudu e rony.
Técnico: Abel Ferreira

Série A

FUTEBOL FEMININO

Formiga é convocada por Pia e fará sua

despedida em amistosos em Manaus
No fim da manhã de ontem,
a técnica Pia Sundhage anunciou o nome das 23 atletas convocadas para defender a Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Futebol Feminino, que acontecerá em Manaus, entre os dias 22 de novembro e 1° de dezembro.
A competição acontecerá
na próxima Data FIFA. Nela, as
Guerreiras do Brasil enfrentarão Venezuela, Índia e Chile.
Todos os jogos acontecerão na
Arena Amazônia. Para uma
das jogadoras chamadas por
Pia, o campeonato terá um
significado diferente. Atleta
mais experiente da Seleção
Brasileira, a volante Formiga,
de 43 anos, que já atuou em
233 jogos representando o Brasil, vestirá a camisa amarelinha pela última vez.
Grande recordista, a jogadora foi a única a participar
das sete edições de Olimpíadas
que contaram com o futebol feminino em seu calendário,
além de disputar mais sete Copas do Mundo. Atualmente,
ela defende o São Paulo, clube
em que deu início à carreira.
Marta, que também foi relacionada, recebeu elogios da
treinadora, que chegou a comparar a camisa 10 ao jogador

atual edição da Série A. No Estádio Antônio Accioly, o Alviverde bateu o Dragão por 3 a
0, com gols de Éder, contra,
Gustavo Scarpa e Breno Lopes.
O duelo foi válido pela 12ª rodada do Brasileirão. (Especial para O Hoje)

Sam Robles/CBF

Depois de 233 jogos,
Formiga retorna à
Seleção Brasileira
para fazer sua
despedida

Ibrahimovic, que é um dos
principais nomes do Milan.
“Ela é a chave e traz o melhor das outras jogadoras.
Fico feliz por ela ainda atuar

em alto nível. Da última vez
que conversei com ela, citamos os campeonatos que estão por vir. Falei: 'veja o Ibrahimovic, ele tem 40 anos, e
daí? Continue a jogar maravilhosamente como você
joga’. Estamos satisfeitas com
ela. ”, disse Pia Sundhage.
O Brasil estreia no Torneio
Internacional diante da Índia,
no dia 25 de novembro. Na sequência, a Seleção Brasileira
enfrenta a Venezuela, no dia
28, e encerra sua participação
diante do Chile, no dia 1º de dezembro. Este será o último
compromisso da Seleção Feminina em 2021. (Beatriz Monna, especial para O Hoje)

AtLetAS CONVOCAdAS PARA O tORNeIO INteRNACIONAL de FuteBOL FeMININO
Goleiras

Bruninha (santos)

letícia (Benfica)

antonia (madrid)

lorena (Grêmio)

Daiane (madria)

Defensoras

Katrine (Palmeiras)

Tamires (Corinthians)

Tainara (Palmeiras)

Yasmin (Corinthians)

lauren (são Paulo)

erika (Corinthians)

meio-CamPisTas
ary Borges (Palmeiras)
angelina (ol reign)
Duda (são Paulo)
Thais (Palmeiras)
Julia Bianchi (Palmeiras)
adriana (Corinthians)
ana Vitória (Benfica)

formiga (são Paulo)
aTaCanTes
Kerolin (madrid)
Debinha (north Carolina Courage)
marta (orlando Pride)
Geyse (madrid)
Giovana (levante)

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

Times

P

J

V

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

65
55
54
49
48
47
44
42
39
39
38
38
37
37
36
35
30
30
29
15

30
30
29
31
30
30
30
31
31
30
30
30
29
30
30
30
31
29
30
31

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

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

D

Gp GC SG AP%

5
9
7
6
10
7
8
11
8
7
14
10
10
9
12
11
15
11
17
18

47
47
54
47
39
32
38
29
28
28
36
29
24
23
33
26
17
27
26
26

D

Gp GC SG AP%

8
7
9
12
7
8
9
12
13
9
14
10
13
12
16
16
14
18
12
19

51
44
40
43
41
42
47
47
39
41
32
30
35
34
29
39
25
35
24
22

22
35
28
35
33
26
31
32
29
30
39
31
28
28
39
36
28
36
38
52

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

72.2
61.1
62.1
52.7
53.3
52.2
48.9
45.2
41.9
43.3
42.2
42.2
42.5
41.1
40
38.9
32.3
34.5
32.2
16.1

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

Times

P

J

V

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

62
61
58
55
55
54
53
49
47
46
45
44
43
42
41
38
38
35
34
23

34
34
35
35
34
34
34
35
34
35
35
34
34
34
35
35
34
35
34
34

18
17
16
16
14
14
14
13
13
10
12
10
11
10
11
11
9
9
6
4

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

28
28
29
33
28
35
37
47
42
40
41
30
37
36
39
54
37
47
28
44

23
16
11
10
13
7
10
0
-3
1
-9
0
-2
-2
-10
-15
-12
-12
-4
-22

60.8
59.8
55.2
52.4
53.9
52.9
52
46.7
46.1
43.8
42.9
43.1
42.2
41.2
39
39
37.3
33.3
33.3
22.5
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O homem que construiu
mil casas em um domingo
Moradores da Vila Mutirão se emocionam ao relembrar vida e obras de Iris Rezende Machado
Fotos: Jota Eurípedes

Yago Sales
Quando o som da sirene do
Corpo de Bombeiros se aproximou do Palácio das Esmeraldas carregando o corpo de
Iris Rezende Machado, de 87
anos, o encarregado da obra do
Consórcio BRT, José Alves das
Neves, de 60, pediu para desligar o maquinário.
José se emocionou ao falar
do dia em que pediu emprego
ao Iris e nunca mais deixou o
setor público. “Eu moro na
Vila Mutirão, onde Iris construiu mil casas. Ele era o político do povo”, diz.
Nas ruas próximas da Praça Cívica, centenas de eleitores e admiradores de Iris se
emocionaram à espera da liberação da fila que os levaria
à despedida do homem que
permaneceu mais de 60 anos
na vida pública. Ele foi vereador, prefeito de Goiânia
por quatro mandatos, senador, governador e ministro da
Agricultura e Justiça.
Por duas horas e meia, políticos, empresários e ex-auxiliares quando ele foi prefeito
e governador, ouviram, atentos, à fala emocionada de dona
Iris. Ao contrário da filha, Ana
Paula, que usou uma tribuna
para falar do pai, dona Iris se
posicionou ao lado do caixão.
“Eu estou te vendo ir embora”,
lamentava-se ela, olhando
para o marido com quem foi
casada por 57 anos.
Acompanhada pela imprensa, uma celebração foi feita por Dom Washington Cruz e
pelo Pastor Marcos, que prega
em uma igreja de Campinas,
que era frequentada pelo político. “Iris sempre passava a virada de ano em nossa congressão”, contou o pastor.
Enquanto cânticos tenta-

Cláudio Santos Costa mostra ao jornal O Hoje lembrança do dia em que mutirão definiu legado de Iris Rezende Machado
vam aliviar a dor de familiares,
que choravam e se abraçavam,
uma multidão se organizava
em uma fila que passava pela
sala Dona Gercina.
Emocionados com a cobertura da morte do político
pela televisão, o casal Maria
Lúcia da Silva, de 57 anos, e
Domingos Furtado de Oliveira, de 59, mostram a casa que
moram desde o dia 20 de outubro de 1983, na Vila Mutirão. A residência é uma das
mil unidades construídas, em
apenas um dia, quando Iris
acabara de assumir o governo
de Goiás. O governador, à
época, pegou a enxada e carpiu e demarcou lotes. Tudo
isso em um domingo calorento que levou Goiás às man-

chetes nacionais. Como poderia, num período de crise financeira, um político conseguir dar mil casas ao seu
povo? De qualquer forma, a
construção coletiva ganhou
reconhecimento e entrou
para o livro dos recordes.
A audácia do político que
andava pelas ruas de Goiânia
com constante inconformismo
e vontade de fazer mais conquistou a todos que, mesmo
que apenas nas ruas, conheceram a jovialidade e necessidade de sempre construir uma
trajetória que influenciasse a
vida do povo goiano.
“Era cuidado com as pessoas”, diz Maria. Merendeira de
uma escola no bairro que, evidentemente, se tornou o maior

reduto eleitoral de Iris, ela se
emociona. “Iris nos deu um
lugar para viver.” O marido
dela complementa: “Além de
doar as casas, Iris mandou um
caminhão ir lá na invasão que
a gente morava e buscar nossas
coisinhas”, lembra.
O irmão de Maria, o feirante João Batista Silva Filho,
que mora em frente à casa
dela, chora. Ao falar de Iris,
ele lembra imediatamente
da mãe, que morreu há alguns anos e tinha em Iris a
própria esperança. “Minha
mãe dizia que Iris era sempre a forma que o povo encontrava para mudar de
vida”, declara ele.
A menos de um quilômetro dali, a Padaria do Povo,

uma das primeiras panificadoras da região, guardava
nos fundos um enorme quadro com imagens históricas.
Fotos aéreas da chegada de
milhares de toneladas de concreto que ergueram as mil residências naquele domingo.
Proprietário do estabelecimento, Cláudio Santos Costa,
de 46 anos, resume bem a popularidade do político que
mais visitava o bairro. “Aqui,
Iris era o nosso político favorito. Não sabemos se outro
vai voltar tanto quanto ele
por aqui”, afirma, limpando o
quadro. “Com a morte de Iris,
vou procurar uma forma de
restaurar. É uma grande lembrança”, diz ele. (Especial
para O Hoje)

Legado de mutirões do ‘político que andava com o povo’
Alzenar Abreu
Apesar de não abarcar todos os que queriam dar o último adeus ao ex-governador, senador, ministro e ex-prefeito de
Goiânia, Iris Rezende, o Palácio
das Esmeraldas, ontem (9) recebeu e velou o corpo de um
dos maiores líderes políticos da
história de Goiás.
Tido como ex-assessores e
pessoas simples entrevistadas pelo O Hoje, Iris era um
político que “conversava
olhando nos olhos” de quem
fosse. Sendo rico ou pobre. E,
aliás, poderia contar a história
mais sem graça do mundo”,
ele parava e dava atenção”,
lembrou o ex-assessor dele,
por mais de 15 anos, o carioca Vilmar Batista. Ele foi diretor de várias autarquias do
governo do ex-prefeito.
Até o Palhaço Preguinho,
Aluibartone Machado, 58, foi
prestigiar a despedida do amigo. “Eu trabalhei por cinco
anos no Mutirama. Animando
a meninada. Hoje, sem levar
o riso, choro a falta de um
amigo que me tratava como
celebridade. Quantas vezes
eu chegava e beliscava o rosto dele, gente! imagina! E dizia: ‘- Esse é meu menino’. E
ele ria. Achava bom”.
Aluibartone portava bandeira de Iris da última campanha e carregava, com orgulho, nas mãos, várias fo-

Multidão chorava morte do político que, durante 60 anos, promoveu mudanças na vida de seu povo
tos que tirou com ele.
Para Roseli Silveira, que
acompanhou a trajetória do
ex-prefeito desde os dois anos
de idade, Íris era ídolo do
povo. O líder dos mutirões
lembra um momento memorável com o político goiano em
1966. “Desde às 6h da manhã
ele roçando o dia todo, junto
com a população no bairro
para construir casas no setor
Sudoeste. “Ele almoçava e jantava na minha casa”.
Para a amiga da família e
assessora de Dona Iris, Fabia-

na Machado, Iriz Rezende era
alguém que gostava de pessoas. “Eu aprendi muito com
ele. Tudo o que sei sobre política. Que é estar no meio da
população”, diz.

Momentos

“Eram 2h30 da manhã. Depois de um temporal. O Iris me
ligou porque estava preocupado. Precisava ver o que tinha
acontecido com a cidade. Saí
com ele para fazer uma ronda
e visitarmos os pontos de maior
estragro”, diz Denes Pereira,

atual presidente da Indústria
Química do Estado de Goiás
(Iquego). Denes trabalhou diretamente com Iris, por vários
anos, à frente da Comurg.
Para o prefeito de Catalão
Adib Elias do podemos, Goias
perdeu o maior líder político de
sua história. “Ele que escreveu
essa história para o Brasil”.

Adversário Cordial

Para o Deputado Estadual
pelo MDB, Humberto Aidar,
Iris deixou um histórico de
grande popularidade, de con-

trução e edificação política
que pontuará, para sempre,
a história em Goiás e no Brasil. “Chegamos a ser adversários políticos. Mas ele sempre me tratava com decoro.
Depois que filiei-me ao MDB
ele ficou feliz comigo. Ele
respeitava os adversários”,
diz.“Ele tinha história de homem de trabalho, de energia.
Que saiu da roça para ser um
dos ícones da política de
Goiás”, completou.
Marlúcio Pereira, ex-deputado estadual pelo PRB, contou
um momento memorável quando Iris contou para ele que,
ainda vereador, teve a missão
de entregar uma placa de homenagem ao presidente que
tomaria posse, Juscelino Kubitschek. “Ele não sabia que
precisava de credenciamento.
Fretou um ônibus e levou vários
vereadores. E, ao chegar lá, foram todos barrados. Ele achou
um jornalista de Goiás e gritou
o nome dele. Não pensou duas
vezes, pediu ajuda e entregou a
homenagem. Ele sempre foi de
se reinventar”, conta.
Para o primo Oswaldo de
Souza, que não conseguiu
entrar no velório, devido ao
protocolo sanitário, diz que
só resta, agora, recordar.
“O primo cheio de vigor que
não tinha cerimônia e abraçava a todos da família e era
amigo do povo”disse. (Especial para O Hoje)
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TRF1 se posiciona contra preconceito
aos egressos do sistema penal

Aumento deve ser igual ou abaixo da inflação do ano

Mensalidade
escolar pode
aumentar cerca
de 10% em 2022
Maiara Dal Bosco
Pais e responsáveis com crianças e adolescentes em
escolas particulares na Capital deverão preparar o bolso para o aumento das mensalidades escolares no próximo ano. Fatores como a retomada das atividades presenciais e a alta da inflação devem interferir diretamente
no custo da educação privada. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (SEPE), o
Procon Municipal escolas da Capital, acreditam que o reajuste em 9,5%, índice abaixo da inflação acumulada nos
últimos 12 meses, que, segundo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) chegou a 10,25%.
Thiago Oliveira, diretor de uma das escolas que
já definiu o reajuste para 2021, garante que o cálculo
de aumento está definido. “Estamos praticando
um reajuste de 9,5% para o próximo ano. Apesar de
estar acima dos anos anteriores, o valor está abaixo
da inflação”, afirmou.
O diretor do Colégio Integrado destacou ainda que a
instituição decidiu colocar um índice abaixo da inflação
acumulada para auxiliar as famílias. “Esse é um cenário que não poderia deixar de ter um aumento. Os custos aumentaram consideravelmente. Contudo, optamos por não repassar todos os aumentos e diminuir a
margem de lucro, sem que isso impactasse na qualidade do ensino ofertado”, ressaltou.

Planilhas de custo

Segundo o Sindicato, as escolas devem apresentar as
planilhas de custo do próximo ano com até 45 dias anteriores à data de início das aulas. “As instituições são
obrigadas a apresentar a planilha de custo, em que detalha se já definiu o valor da mensalidade e o número
de vagas que serão ofertadas, por exemplo”, afirma Flávio Roberto de Castro, presidente do SEPE.
O presidente explicou ainda que não é possível fazer
uma média de quanto será o reajuste das mensalidades,
uma vez que as escolas têm realidades diferentes. “As realidades são muito distintas. A escola que oferece ensino
infantil é diferente da que oferece ensino fundamental,
e ensino médio, por sua vez, então se calculada uma média, a mesma fica prejudicada também devido aos portes distintos das escolas”, afirma.
O Sindicato ressalta ainda que a planilha a ser apresentada pelas escolas particulares segue a Lei nº 9.870,
que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares.
“Essa anuidade deve ser dividida, no mínimo, em 12 vezes, mas há variação de escola por escola. Estamos em
um momento de inflação crescente e não há orientação
do Sindicato sobre qual percentual deve ser dado porque depende da escola, da proposta pedagógica e da respectiva fase de ensino”, destaca Flávio.
Segundo ele, aumentos já anunciados como o do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e os reajustes
nas folhas de pagamento dos colaboradores das escolas
têm grande impacto sobre o custo das instituições. “É um
conjunto de valores. Somos prestadores de serviços, e o
maior impacto é a folha de pagamento e os impostos que
vêm em conjunto. É uma luta muito grande desde 2020
para mantermos a clientela, muitas vezes tentando diminuir os custos para não repassar o aumento para que
as famílias consigam manter os filhos na escola particular”, pontua o presidente da SEPE.

Fiscalização

No último dia 05, o Procon Goiânia iniciou a fiscalização em 12 escolas particulares da Capital para verificar
o aumento nos valores das mensalidades do ensino infantil,
fundamental e médio para o ano de 2022. Neste primeiro momento, as instituições foram notificadas para apresentar no prazo de 10 dias úteis documentações que expliquem o reajuste da mensalidade para o ano que vem.
Ao jornal O Hoje, o Procon Goiânia afirmou que o Jurídico do órgão segue analisando os documentos enviados pelas escolas, e que ainda não há dados sobre possíveis reajustes abusivos. (Especial para O Hoje)

A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) negou provimento à
apelação da União da sentença que determinou a homologação de certificado de
conclusão do Curso de Reciclagem em Formação de Vigilante realizado pelo impetrante; entendeu o magistrado sentenciante que não havia mais antecedentes criminais em nome do requerente, tendo ele apresentado certidão de antecedentes criminais. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, sustentou que fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade negar a homologação do certificado em razão ter o autor
sido condenado pela prática de “conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência”, quando tal conduta não tem relação com o exercício da profissão de vigilante. O magistrado ressaltou
que a conduta praticada pelo apelante não
se presta para aferir a idoneidade dele, ou
a sua incompatibilidade com o exercício da
atividade de Vigilante por ele pretendida. O desembargador federal salientou que,
muito embora o art. 16, inciso VI, da Lei
7.102/1983 tenha previsto como um dos requisitos para o exercício da profissão de vigilante, a inexistência de antecedentes criminais registrados, tal exigência “deve ser
relativizada, diante dos fatos delineados nos
autos, em que o impetrante cumpriu integralmente as penas que lhe foram impostas,
com a execução declarada extinta”.

Não há insalubridade
A Quarta Turma do TST
excluiu da condenação imposta à uma empresa de
construção com ramificações em Goiás ao pagamento de adicional de insalubridade a um auxiliar de produção. Para o órgão, o manuseio de cimento não gera
direito à parcela, por ausência de previsão em lei ou

em normas reguladoras. O
relator do recurso, ministro
Caputo Bastos, explicou que,
conforme a Súmula 448 do
TST, para que o empregado
tenha direito ao adicional,
além do laudo pericial, é necessário que a atividade seja
classificada como insalubre
na relação oficial elaborada
pelo Ministério do Trabalho.

Sem vileza da Lei Aldir Blanc
Artistas e gestores culturais pediram o apoio do
Parlamento para a aprovação de políticas públicas
de incentivo ao setor e
para a reversão do que
chamam de “vilanização”
da cultura no atual governo federal. Foi apresentada
uma agenda prioritária de

propostas em tramitação
no Congresso a fim de recuperar “perspectivas de
futuro” e diretrizes para a
retomada da articulação
intersetorial da cultura. O
debate se dá em torno dos
benefícios disponibilizados pela Lei Aldir Blanc de
incentivo à cultura.

Hipoteca sobre imóvel não
deve ser precedida em dinheiro
Para a Terceira Turma
do STJ, em execução por
quantia certa, em que é direito do exequente receber
dinheiro, não se pode impor
unilateralmente que o credor receba coisa distinta daquela estipulada na decisão
judicial provisória ou definitivamente executada, sob
pena de absoluta subversão
da lógica processual que
orienta a execução. Com esse
entendimento, o colegiado
negou o recurso de um es-

pólio que, no cumprimento
provisório de sentença condenatória ao pagamento de
quantia certa (R$ 1,7 milhão), depositou um imóvel (e não o valor cobrado)
como forma de se isentar da
multa e do pagamento de
honorários advocatícios
previstos no artigo 523, parágrafo 1º, do CPC/2015, que
se aplicam às execuções
provisórias por força do artigo 520, parágrafo 2º, do
mesmo código.

Importante
iniciativa em
defesa da
população
LGBTQIYZ+
A Associação Brasileira
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais
e Intersexos (ABGLT) ingressou no STF com a Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF),
com pedido de liminar, para
que órgãos e entidades do
poder público (União, estados e Distrito Federal) adequem formulários, procedimentos e sistemas de registro às conformações familiares homoafetivas e
transafetivas. O relator é o
ministro Nunes Marques.

RÁPIDAS

t

2 Direitos Humanos - O Se-

nado aprovou a realização de
sessão especial para o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro.
2 TJSP – Aplica-se o princípio
da insignificância para a absolvição de réu preso que é flagrado com três cartuchos de
munição.

Goiás investe R$ 106 milhões
em laboratórios móveis
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Educação (Seduc), disponibilizará 783 laboratórios
móveis de Informática para as
escolas da rede pública estadual de Educação. A iniciativa visa possibilitar o uso da
tecnologia em sala de aula e
atenderá, prioritariamente,
as unidades escolares que
não possuem laboratórios físicos de Informática.
Ao todo, serão investidos R$
106.968.420,00 na aquisição dos
novos laboratórios. Cada um
deles será composto por um armário para armazenamento e
recarga de eletrônicos e comporta 36 equipamentos.
A ideia é que, ao invés de
os estudantes se locomoveram até o laboratório de Informática, os equipamentos
sejam transportados até às
salas de aula e demais ambientes escolares. Dessa for-

ma, reduz-se a necessidade de
deslocamento dos alunos e
possibilita-se o uso dos computadores fora do ambiente
do laboratório.
Esse impacto será maior
nas 200 escolas da rede estadual de Educação que, de
acordo com um levantamento feito pela Superintendência
de Tecnologia da Seduc, ainda
não contam com um laboratório de Informática. O objetivo é que, a partir da ação, essas unidades possam garantir
a conectividade a seus professores e estudantes.
Para o superintendente
de Tecnologia da Seduc, Bruno Marques, a iniciativa promoverá maior dinamicidade e praticidade ao cotidiano
das escolas estaduais. Segundo o superintendente, a
intenção é que, em 2022, todas as escolas da rede pública estadual de Educação con-

tem com, ao menos, um laboratório móvel para uso.
A aquisição de laboratórios móveis é mais uma ação
do Governo de Goiás que visa
ampliar a conectividade e o
acesso à tecnologia nas escolas da rede pública estadual.
Em maio deste ano, foi lançado o programa Conectar
Goiás, que destina às escolas
estaduais recursos para a contratação de um link de Internet com velocidade capaz de
atender todos os seus alunos
e professores.
Por meio do programa, o valor de custeio da Internet é repassado mensalmente às unidades e varia de acordo com a
quantidade de estudantes matriculados na instituição. O valor mínimo repassado é de R$
233,00, para escolas com menos
de 210 alunos e o máximo é de
R$ 300,00 para as escolas com
mais de 1700 estudantes.
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Aparecida de Goiânia registra
6,6 mil casos de dengue
O Estado tem a
maior média do
País em casos de
dengue por 100 mil
habitantes
Daniell Alves
A cidade de Aparecida de
Goiânia registrou cerca de 6,6
mil casos de dengue neste
ano. Apesar do quantitativo
alto, o número indica uma
redução se comparado ao ano
passado. Com um mês para
acabar o ano, os dados representam 66% do total de casos
registrados em 2020. Após o
aumento das chuvas nos últimos dias, as chances de proliferação do vetor da dengue ficam maior e a população deve
ficar em alerta.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) do
município, desde 2018, as confirmações da doença transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti têm diminuído no município. A SMS atribui o resultado positivo ao permanente trabalho de combate e
prevenção realizado na cidade, associado ao contexto de
pandemia, mas alerta a população para reforçar os cuidados preventivos principalmente quando se aproxima o
início das chuvas.
O secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, fala sobre
as medidas preventivas contra
o mosquito, principalmente
neste período. “Todos devem
impedir que recipientes como
garrafas, vasos de plantas e
pneus armazenem água da
chuva, além de manter as calhas limpas e as caixas d’água
cobertas”, frisa o secretário.
Nesse sentido, o coordenador de Vigilância Ambiental

Após o aumento das
chuvas nos últimos
dias, as chances de
proliferação do
vetor da dengue
ﬁcam maior

acondicionar corretamente o
lixo, fazer a manutenção preventiva em calhas e tapar caixas d’água e cisternas, dentre
outros cuidados indispensáveis. Cada pessoa deve fazer a
sua parte pelo bem de todo o
município”.

Maior média do país

da SMS, Iron Pereira acentua
que “quando a combinação de
calor e chuva favorecem a proliferação do Aedes aegypti, é essencial lembrar que qualquer
recipiente, por menor que seja,
pode acumular água e ser um
berçário para o inseto. Por isso,
sempre repetimos que em 15
minutos por semana é possível
fiscalizar o quintal e a casa,

O Estado tem a maior média do País em casos de dengue por 100 mil habitantes, segundo levantamento do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (MS). Até o último mês, foram registrados
mais de 43 mil casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O quantitativo fica atrás do Acre (AC),
estado com média quase três
vezes maior.
A Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) alerta os municípios goianos para
o controle ambiental e químico de combate à proliferação do mosquito Aedes ae-

gipty, transmissor da dengue,
zika e chikungunya, doenças
chamadas de arboviroses e
endêmicas em Goiás e toda a
Região Centro-Oeste. Com o
início do período chuvoso, o
mosquito se reproduz com
maior facilidade e o número
de casos tende a aumentar.
“É importante que os gestores municipais priorizem
ações de controle sanitário,
como a limpeza urbana, a fiscalização de pontos estratégicos, como borracharias e
ferros-velhos e visitas dos
agentes de saúde aos domicílios. Essas rotinas têm que
ser intensificadas diante do
possível aumento de casos
nesse período”, explica a superintendente de Vigilância
em Saúde, Flúvia Amorim.

Preocupação

Goiás apresenta mais de 60
mil casos notificados de dengue, uma queda de 26% em relação ao mesmo período do

ano passado (semana 39), com
18 óbitos confirmados. Já os casos notificados de zika somam
80 até a mesma semana.

Febre chikungunya

Outro motivo de atenção é
a febre chikungunya. Goiás
registrou 726 casos notificados
da doença, um aumento de
168% em relação ao mesmo
período do ano passado. São
306 registros confirmados em
24 municípios goianos, com a
presença autóctone (transmissão local) do vírus.
Por apresentar sintomas
muito debilitantes e maior risco de sequelas, principalmente nas articulações, a doença é
motivo de preocupação das
autoridades sanitárias. “O engajamento de toda população
no combate aos focos do mosquito é importante. Assim
como a dengue, a chikungunya
pode levar a quadros graves de
internação e óbito”, reforça
Flúvia. (Especial para O Hoje)

MARÍLIA MENDONÇA

Empresa será investigada acerca de descanso de pilotos
O Ministério Público do
Trabalho de Goiás (MPT) irá
investigar a PEC Táxi Aéreo,
empresa proprietária do avião
que caiu e causou a morte de
cinco pessoas, entre elas a
cantora Marília Mendonça. O
MPT informou que já havia
um inquérito instaurado neste ano para apurar possíveis
desrespeitos a jornadas de
trabalho e descanso.
Quanto ao caso que envolve o acidente aéreo que levou
a óbito a cantora Marília Mendonça e outros, em específico,
o órgão irá apurar, no âmbito
do citado inquérito, se houve
ou não desrespeito a essas e
outras normas trabalhistas, já
que, no caso do piloto, caracteriza-se acidente de trabalho.
Segundo o MPT, serão requeridos mais documentos à
PEC e ouvidas testemunhas
e/ou representantes da empresa. Os laudos produzidos
pelos demais órgãos envolvidos na investigação do acidente também irão subsidiar
o inquérito conduzido pelo
MPT em Goiás. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
confirmou, no sábado (06),
que recebeu, em março deste
ano, uma denúncia anônima
sobre a PEC Táxi Aéreo.
Procurada pela reportagem, a PEC Táxi Aéreo afir-

O documento destaca ainda que as partes da aeronave
e os motores já foram entregues aos órgãos competentes
para que possam fazer as averiguações necessárias, esclarecendo assim possíveis causas e fatores contribuintes
para o acidente.

Fiação

MPT irá investigar a
empresa aérea que
transportava Marília
Mendonça

mou, em nota, que a aeronave PT-ONJ, modelo C90A, de
propriedade da empresa, estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido, conforme
Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), e com todas as
manutenções em dia. A empresa destacou que a tripulação era “extremamente experiente e treinada e estava
apta a voar, com suas horas
dentro da jornada permitida
e regulamentada pela legislação aeronáutica e traba-

lhista”, diz o comunicado.
Segundo a PEC Táxi Aéreo,
todos os esclarecimentos iniciais foram prestados e documentos solicitados entregues
prontamente. “Assim que tomou conhecimento do acidente, a empresa prontamente deu início aos trâmites exigidos, notificando os órgãos
competentes - CENIPA (Centro
de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos),
ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil) e a Polícia Civil
de Minas Gerais”, afirmou.

O avião em que viajava
Marília Mendonça e outras
quatro pessoas e que caiu na
última sexta-feira (05), foi encontrado pela Polícia Civil de
Minas Gerais com cabos enrolados nas hélices. Os destroços da aeronave foram retirados do local no último domingo (07), e os pedaços serão
levados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no
Rio de Janeiro. Já os dois motores foram encaminhados
para Sorocaba, no interior de
São Paulo, onde atua um perito especializado nesse tipo
de trabalho.
As investigações sobre as
causas do acidente serão realizadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas (Cenipa), do Comando da Aeronáutica. A ANAC acompanhará as investigações que
estão em curso. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)
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OMS alerta sobre nova
fase de Covid na Europa
Continente
Europeu
representou mais
da metade dos
casos globais na
semana passada
O diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial da
Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou que a batalha da Europa
contra o novo coronavírus é
uma "chamada de alerta" para
o resto do mundo.
"É muito importante refletir
sobre o exemplo da Europa,
que representou mais da metade dos casos globais na semana passada, mas essa tendência pode mudar" disse
Ryan. "Basta olhar para a curva epidemiológica da montanha-russa para saber que,
quando se desce a montanha,
geralmente se está prestes a subir outra", acrescentou.
No início deste mês, o mundo ultrapassou 5 milhões de
mortes desde o inicio da pandemia, marca que o secretáriogeral da Organização das Nações Unidas (ONU), António
Guterres, chamou de "novo limiar doloroso".
A circulação do vírus não
cessou, e o aumento registrado
de novas infeções dentro do
território europeu demonstra a
tendência: há uma nova onda
de covid-19 a propagar-se. Com
a aproximação do inverno, estação propícia à disseminação
do SARS-CoV-2, a vigilância dos
novos casos está na agenda dos
governos europeus. Vários países estão se preparando para retomar as medidas restritivas
aplicadas antes do verão.

França

A Europa voltou a ser o epicentro" da circulação do vírus,
disse o porta-voz do governo
francês, Gabriel Attal. O presidente Emmanuel Macron
determinou que seja dada a

Organização diz que
chamada vale para o
resto do mundo

dose de reforço da vacina aos
franceses, de acordo com a imprensa local. Desde outubro,
o país assinala um aumento
das infecções, com taxa de incidência de 62 casos por 100
mil habitantes, acima do limite de alerta.
O Parlamento aprovou definitivamente, na sexta-feira, a
prorrogação do passe sanitário
até 31 de julho. O prolongamento da validade do passe de
saúde dependerá da campanha
de vacinação de reforço.

Alemanha

A Alemanha é outro país europeu a registrar um aumento
de novos casos da doença. Em

um esforço para conter a transmissão, o ministro da Saúde
alemão, Jens Spahn, anunciou
que todos os cidadãos no país
serão elegíveis para a dose
de reforço da vacina, logo que
se passem seis meses da segunda dose. "A quarta onda da
covid-19 no país está agora em
pleno vigor", afirmou Spahn
em entrevista.
Nessa segunda-feira (8), a
taxa de infecção diária de covid-19 na Alemanha subiu
para 201,1 casos por 100 mil
pessoas, a maior desde o início da pandemia.

Leste Europeu

A nova onda na Alemanha
reflete um aumento de casos da
variante Delta em toda a Europa, com a situação especialmente preocupante no leste do
continente, onde a cobertura de
vacinação é mais baixa.
A Romênia e a Bulgária vacinaram totalmente apenas 40%
e 27% dos adultos, respectivamente. As novas infeções também atingem níveis recordes na
Rússia, Ucrânia e Grécia.

Áustria

Na Áustria, foi anunciado
na última sexta-feira 5) que
as pessoas que não foram
vacinadas contra a covid-19
serão impedidas de entrar
em cafés, restaurantes e cabeleireiros. Qualquer evento
com mais de 25 pessoas, a
partir do final da próxima semana, passa a ser ilegal.
É a resposta das autoridades ao aumento de novas
infecções para o nível mais
alto em 2021.

Dinamarca

A Dinamarca propôs restaurar o uso do "passe corona" digital. O documento deverá ser apresentado pelos
dinamarqueses para entrar
em bares e restaurantes. A
medida está sendo retomada
para conter a terceira fase da
pandemia de covid-19 que
atinge o país.
O número de infecções
diárias aumentou de forma
constante para 2.300 nos últimos dias, depois de, em
setembro, registrar apenas

cerca de 200 casos.
A Islândia também reintroduziu máscaras e regras de
distanciamento social após o
aumento de casos.

Reino Unido

Desde o final do verão que
o Reino Unido tem resistido à
implementação de medidas
como uso de máscaras ou passes de vacinas, que se tornaram
a tendência em toda a Europa,
apesar do grande aumento de
infecções por covid-19 no país.
O Reino Unido registrou
mais 57 mortes em 28 dias e
outros 32.322 novos casos de
covid-19, de acordo com os dados mais recentes do governo.
Os dados representam queda
nas infecções de 16,6% na semana passada, enquanto as
mortes aumentaram 8,2%.
O Reino Unido está "muito
longe" de pensar num confinamento de inverno, disse um
assessor do governo de Boris
Johnson. Ele alertou, no entanto, que é vital que qualquer pessoa elegível receba
sua vacina de reforço. (ABr)

CLIMA

Calor extremo pode afetar 1 bilhão de pessoas
Pelo menos 1 bilhão de pessoas serão afetadas pelo calor
extremo se as temperaturas
globais aumentarem 2ºC, alertaram os especialistas na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
(COP26). Se não formos capazes
de evitar que o aquecimento do
planeta exceda os 1,5ºC, o número de pessoas que serão expostas a estresse térmico extremo – uma combinação potencialmente fatal de calor e
umidade – pode aumentar até
15 vezes, comparativamente
aos dias de hoje.
"O número de pessoas que
vivem em áreas afetadas por
estresse térmico extremo aumenta de 68 milhões hoje para
cerca de 1 bilhão", diz estudo
publicado no Met Office e divulgado na COP26.
O principal objetivo da cúpula climática, que ocorre em
Glasgow, no Reino Unido, é conseguir limitar o aquecimento
global a 1,5ºC, mas os delegados
têm advertido de que "há muito trabalho" ainda a ser feito
para alcançar essa meta.
Um aumento de 4ºC, alerta

Alerta é feito por especialistas que participam da COP26
ainda o estudo, "pode fazer
com que quase metade da população mundial viva em áreas
potencialmente afetadas".
O estresse térmico é definido como uma temperatura global do chamado bulbo úmido
(padrão internacional para medir o estresse de calor a que as
pessoas são sujeitas) acima dos
32ºC, uma medida que avalia a
combinação de fatores como a
temperatura, a umidade, a velocidade do vento e a radiação
solar. Quando essa medida atinge os 35ºC, o corpo humano não
consegue arrefecer com o suor

e até as pessoas saudáveis que
estejam à sombra podem morrer em apenas seis horas.
Nessas condições, as pessoas sujeitas a esse estresse
térmico extremo podem sofrer com exaustão pelo calor e
com sintomas que incluem sudorese intensa e pulso acelerado, que pode sobrecarregar
o coração e outros órgãos, levando à falência do organismo.
"Acima desse nível, as pessoas passam a estar em risco
extremo. Os membros vulneráveis da população e quem tiver trabalhos físicos ao ar li-

vre corre maior risco de efeitos adversos à saúde. Atualmente, a métrica é usada em
vários locais, como regiões da
Índia, mas a nossa análise
mostra que com um aumento
de 4ºC, o risco de calor extremo pode afetar pessoas em
grandes áreas da maioria dos
continentes do mundo", explicou no documento Andy
Hartley, líder de Impactos Climáticos do Met Office.
O calor é o impacto mais óbvio do aquecimento global, estando o calor extremo em várias regiões do mundo a triplicar nas últimas décadas. No verão de 2020, mais de um quarto da população dos Estados
Unidos, por exemplo, sofreram os efeitos do calor extremo, com sintomas que incluíam náuseas e cólicas. Pelo
menos 166 mil pessoas morreram devido a ondas de calor
nas duas décadas até 2017, de
acordo com a Organização
Mundial de Saúde.
O estudo do Met Office baseou-se na pesquisa do projeto
Helix, financiado pela União
Europeia, que também mapeia

os riscos crescentes de inundações, incêndios florestais,
secas e insegurança alimentar. De acordo com essa análise, praticamente todo o mundo
habitado é afetado por, pelo
menos, um desses impactos.
Os países tropicais, incluindo o Brasil, a Etiópia e a Índia,
são os mais atingidos pelo estresse extremo de calor, com algumas regiões atingindo temperaturas para lá do limite da
capacidade humana. Albert
Klein Tank, diretor do Met Office Hadley Center, alertou que
essa pesquisa demonstra que
são várias as regiões do mundo onde se prevê que ocorram os impactos mais graves.
Qualquer um desses impactos climáticos, afirmou
Andy Wiltshire, chefe do Sistema Terrestre e Ciência da
Mitigação, "apresenta uma visão assustadora do futuro".
Por isso, segundo ele, é urgente que sejam reduzidas
rapidamente as emissões poluentes. "Se quisermos evitar
as piores consequências das
alterações climáticas não mitigadas". (ABr)
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Lanna Oliveira
A boa gastronomia oferece
mais do que uma comida saborosa. Ela começa na escolha
do ambiente, passa pelo drink
bem harmonizado e termina
na degustação de bons pratos.
A comida conta uma história,
revela sentidos além do paladar e proporciona uma verdadeira experiência. Oportunizar essa vivência gastronômica é o que move o projeto Restaurant Week, que pela primeira vez passa por Goiânia.
Até o dia 28 de novembro, o
goianiense pode visitar as mais
de 21 casas participantes que
tem menu especial para o evento gastronômico.
O mercado gastronômico
goiano tem se fortalecido com
a chegada de bons restaurantes e seus chefs renomados
que apresentam novos prazeres. Em Goiânia já existe um
circuito que enche os olhos e
saliva a boca, com cardápios
que vão de comida regional à
internacional. O chef Geórgio
Rocha, que está à frente do restaurante Viela Gastronômica,
participante do festival, confirma que Goiânia tem um
mercado gastronômico grande, mas ainda muito promissor. “A cada dia aumenta a
qualidade dos restaurantes,
do atendimento e da culinária”, revela o chef.
Muitos goianos ainda desconhecem o trabalho dos chefs
que atuam na capital goiana.
Tendo isso em vista, a primeira edição do Restaurant Week
em Goiânia apresenta os melhores restaurantes da cidade
com preços acessíveis. “Temos
certeza de que os goianos vão
adorar o formato do nosso festival, pela oportunidade que ele
proporciona para as pessoas
conhecerem diferentes restaurantes a partir de um menu
com preço fixo, além de ajudar
na fomentação da economia
gastronômica da cidade”, afirma Fernando Reis, organizador
do evento.
O festival gastronômico
apresenta duas opções de cardápio a preço fixo em formato
presencial, delivery e take out.
São elas: Menu tradicional Restaurant Week: R$ 46,90 almoço e R$ 58,90 jantar; Menu
Plus Restaurant Week: R$ 55,00
almoço e R$ 69,90 jantar. Como
dito acima, parte importante
do menu é a boa harmonização com a bebida. Por isso, a Eisenbahn completa o cardápio
com cervejas que podem ser

Experiências
gastronômicas
A primeira edição do Restaurant Week em Goiânia apresenta
cardápios em mais de 20 restaurantes até o dia 28 de novembro

O chef Geórgio Rocha acredita no conceito do festival como um impulsionador da gastronomia local
harmonizadas com todos os
pratos selecionados do festival
gastronômico.
Inspirado pelas riquezas e
vivências do cerrado brasileiro, a Restaurant Week decidiu
homenagear e chamar atenção para as histórias e convidar o público a explorar os frutos que o bioma proporciona,
como pequi, buriti, baru, cagaita, murici e cajá-manga. A
proposta é desafiar os chefs de
cozinha dos restaurantes a
elaborarem menus inéditos e
criativos com o que há de melhor no cerrado. Vale lembrar
que a aderência ao tema é
uma sugestão da organização
do evento, mas os restaurantes
têm liberdade para criação e
seleção do menu.
O chef Geórgio Rocha optou
por aliar o básico, saboroso e
italiano com ingredientes locais
na elaboração dos pratos. “Aqui
temos, com uma pegada ita-

liana e goiana, o Osuply de
Linguiça Caseira. Um bolinho
de arroz cremoso com linguiça
artesanal, temperado com pimenta de cheiro e aioli de
coentro (uma maionese bem
saborosa) que traz sabores da
terra. Além do peixe pirarucu
grelhado, com purê de banana
da terra e farofa de castanha de
baru. Uma das sobremesas é a
ambrosia com calda de jabuticaba”, conta.
Presente em mais de 16 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 14 anos,
um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos
do mundo. Além de criar acessos a boa gastronomia e movimentar o mercado regional,
o festival ainda agrega ações
sociais. Os clientes podem ainda acrescentar um real por
menu, que serão arrecadados
e doados para a Organização
Não Governamental (ONG) Te-

rapeutas da Alegria, que auxilia pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Além do Viela Gastronômica, os restaurantes 1929 Trattoria Moderna, A Casa Bairrada,
Alabama Chopperia e Restaurante, Bahrem RP, Balada Mix,
Belissimo, Boteli, Cão Véio, Caseratto, CheeseHouse, Dom Rosso by Clarion Hotel, Esquina
Mercatto, Grá Bistrô, Hattori, Iz,
Juá, Paris 6, Same Same but
Different, Sky Gurumê, Tolentino, entre outros, participam do
festival. Para conhecer mais
restaurantes, menus participantes e demais informações
acesse restaurantweek.com.br
ou o Instagram @restaurantweekbrasil.

Chef Geórgio Rocha
mais de perto

O chef Geórgio Rocha começou sua carreira na gastronomia no Estados Unidos

por necessidade, mas logo se
apaixonou. Voltou ao Brasil
para se aprimorar e desde
então viajou o mundo como
chef em cruzeiros. Geórgio já
passou por restaurantes
como Íz e Kabanas, chegou
ao Viela Gastronômica em
2017 e permaneceu três anos.
Até que colocou o pé na estrada novamente e passou
dois anos na Bahia. “Usei
esse tempo na Bahia para
descansar, mas nunca parei
de estudar. Retornei ao Viela
este ano em junho e aqui
permaneço”, relembra.
Sua rotina fora do Restaurant Week é também bem agitada. “Funcionamos no almoço de quarta a domingo e jantar de quarta a sábado. Pelo
visual e localização da casa,
também atendemos eventos
menores, mini weddings, comemorações de aniversários,
batizados, entre outros”, explica o chef. Ele define seu trabalho no restaurante como
clássicos revisitados, procurando sempre imprimir lembranças em seus sabores. “Em
dias comuns costumo ficar
quase todos os horários à
frente do salão, prezo muito
pelo excelente atendimento”.
Como um verdadeiro incentivador da cena gastronômica de Goiânia, Geórgio
acredita piamente que o festival é um ótimo material de
divulgação para restaurantes
locais. “Me sinto muito importante e agraciado, por fazer parte deste evento em
âmbito nacional, que valoriza muito a cultura local,
onde podemos mostrar um
pouco mais do nosso trabalho”. Desde que o evento começou, no dia 28 de outubro,
ele diz que a procura e a
prospecção de clientes tem
aumentado, principalmente
em dias menos movimentados normalmente.
Ele finaliza a entrevista ao
Essência dizendo que essa inserção de Goiânia no cenário
gastronômico nacional valorizou a cidade. “Muitos não sabem, porém nossa Capital se
destaca no quesito sabor e qualidade. Aqui tem excelentes
chefs e uma qualidade muito
boa de restaurantes, que às
vezes é pouca vista até mesmo
pelos que vivem aqui”. O chef
Geórgio Rocha acredita em
uma comida bem feita, às vezes
simples, porém bem feita. Feita com cuidado e com amor.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)
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Projeto
audiovisual
Jefferson Moraes lança EP ‘Quem
Não Chora Faz Bico’ e clipe com
participação de Guilherme & Benuto
Elysia Cardoso
O cantor Jefferson Moraes apresenta nesta sextafeira (29), pela Som Livre, o
EP ‘Quem Não Chora Faz
Bico’. O lançamento é a primeira parte de um projeto
audiovisual homônimo, e
chega às plataformas de
áudio com quatro faixas,
além de um clipe da música de trabalho ‘Última Satisfação’, feat com a dupla
Guilherme & Benuto.
Completam o EP as faixas ‘Estações’, que também
traz um feat, com Matogrosso & Mathias, ‘De Frente pro Bar De Costas pro
Mundo’ e ‘Tô Mal’. Acostumados a se apresentarem
para grandes multidões e
ter à frente o público cantando suas letras, os artistas
tiveram que se reinventar
durante a pandemia. Foi
neste cenário que Jefferson
Moraes começou a gravar
vídeos cantando as tradicionais músicas sertanejas,
conhecidas como ‘Modões’.
Dia após dia, Jefferson
gravava uma música na
frente do seu celular, dentro do estúdio que montou
em sua casa e postava nas
suas redes sociais. O resultado ao longo desse período
foi surpreendente: os vídeos tiveram muitas visualizações e o público que
adora uma boa música sertaneja começou a pedir
para o artista preparar um
show com esse repertório.
Foi quando Jefferson Moraes pensou em gravar um
projeto audiovisual inspirado neste formato. Assim
que foi liberado o retorno
aos palcos, o cantor não
pensou muito e partiu para
preparar o projeto que ele
batizou de ‘Quem Não Chora Faz Bico’, realizado em
agosto de 2021 na Estância

Nobel, em Goiás.
Gravado no formato
acústico, entre as participações especiais estão a
tradicional dupla sertaneja Matogrosso & Mathias,
conhecidos pelos sucessos
de ‘Modão’ que deixam os
fãs apaixonados. Além do
sertanejo tradicional, Jefferson fez questão de ter
ao seu lado neste projeto
amigos de duplas da atualidade como Guilherme &
Benuto, Bruno & Denner,
Clayton & Romário, o cantor e compositor Raffa Torres, e Conrado, que faz dupla com Aleksandro, que fizeram participações emocionantes e que não deixou
uma só pessoa parada durante a gravação.
"Este projeto pra mim é
o melhor que já idealizei.
Durante toda a pandemia, a
única companhia que estava na frente do meu celular
eram meus fãs, e poder trazer isso para o palco, e ainda com grandes amigos e
com os meus ídolos Matogrosso & Mathias, é um sonho que estou realizando e
quero compartilhar com
meu público agora neste
lançamento e também nos
shows que vou levar para
estrada", disse emocionado Jefferson Moraes.
O projeto audiovisual
‘Quem Não Chora Faz
Bico’ conta na íntegra com
19 músicas escolhidas
pelo artista ao longo da
pandemia. A direção é de
André Caverna e conta
com Light designer de Fernando Vilela, com conceito cenográfico de Cosme
Santana e Dyego Lopes,
execução cenográfica da
Pentáculo Entretenimentos e direção musical do
próprio Jefferson Moraes
e Marcos Gustavo. (Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

História de ex amor
Obra prefaciada por Luis Fernando Verissimo, roteirista e
escritor Léo Luz encerra ciclo com a ex namorada em novo livro

Escritor carioca Léo Luz também é roteirista de clássicos da TV brasileira
Logo na introdução de
‘Cartas para Anna ou crônicas
de um amor que não deu certo’, o roteirista e escritor Léo
Luz alerta que o título não se
trata de uma pegadinha: a
obra, de fato, é sobre uma história real com um fim real.
Neste novo livro, ele reúne
cartas, bilhetes e e-mails que
escreveu para Anna durante
e após o fim do relacionamento. Intensos, explosivos,
sem censura e com uma pitada de sofrimento, os textos
narram a história do casal.
Por se tratarem de conteúdos acumulados ao longo
de vários anos, o roteirista de
projetos como ‘Até que a Sorte nos Separe’, ‘Vai que cola’ e
‘Parafernalha’ preocupou-se
apenas com a introdução e o
encerramento da obra, as palavras mais difíceis já escritas
por Léo. “O livro tem nome,
tem capa, mas falta um último
texto. Estou há oito dias travado neste último texto. E
você sabe bem que eu nunca
travo. Mas travei”, confessou
o autor para Anna, a quem se
dirige ao longo da produção,
e também para o leitor.
O autor reforça que cada
palavra é real: não é um livro
de fofoca, é um ponto de vista, um lado, com tudo o que
foi escrito por uma das partes

da relação para a outra antes,
durante e depois do fim do relacionamento até a publicação. Nos agradecimentos
quem recebe destaque é ninguém menos que o cupido, o
culpado de todo o relacionamento ter acontecido e, consequentemente, da publicação de Cartas para Anna.
O lançamento de Léo Luz
faz parte de uma nova fase
na vida do escritor. O expurgo necessário, como afirma o roteirista,
representa o fim
do ciclo com a
ex-namorada.
Para o leitor,
a obra pode
ser um lembrete que
sim,
o
amor existe mesmo
quando
não dá
certo, e

que cada um tem uma forma
de superá-lo.

Sobre o autor

Léo Luz é carioca. Roteirista de projetos como 'Até
que a Sorte nos Separe', 'Vai
que cola' e 'Parafernalha', é
autor de 'Amor, otário
amor', livro prefaciado por
Luis Fernando Verissimo.
'Cartas para Anna' é o novo
livro do autor.

NOTA AO LEITOR
Lançamento é a primeira parte de um projeto audiovisual

t

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

RESUMO de noVelAS
t
Malhação - sonhos
Karina desconfia de que ernesto seja funcionário do laboratório que foi realizado o exame. gael conversa com Bianca
sobre seu namoro. Tomtom
pede para assistir à apresentação de Pedro. roberta confessa
a Marcelo sua vontade de ter
um bebê. dalva passa mal e
duca a leva para o hospital.
Heideguer e lobão pensam em
uma forma de convencer duca
a entrar em seu esquema de
apostas. lobão descobre que
Karina está com o celular de Pedro. dalva precisa de cirurgia e
gael sugere que duca peça ajuda a Heideguer.

Nos Tempos do imperador
luísa afirma que será amiga de Pedro para sempre. Tonico permite que dolores viaje com nélio. Pedro desabafa
com Caxias sobre luísa. Pedro
teme uma guerra contra Solano lopez. Solano planeja fazer uma surpresa a Pedro.
zayla descobre que Pilar e Samuel estarão na Bahia ao
mesmo tempo. Vitória desiste
de revelar as mentiras de
Quinzinho para lota. Samuel
revela a guebo que é irmão de
Tonico. Pilar e dolores se reconciliam. Solano provoca Pedro ao presentear isabel. Solano se apresenta a Tonico.

Gênesis
José fala que algo preocupante está para 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. Jacó dá
adeus a Benjamin. na frente
dos irmãos, José conta um segredo. Kaires pede perdão a
Kéfera. Sheshi põe a vida em
risco diante de um objetivo.
José toma uma atitude de respeito. Jacó está pronto para
um encontro inesquecível.

Coração indomável
Clementina diz a Maricruz
que a apresentará um homem
milionário e pede que ela espere um momento. Maricruz
se retira e vai para uma parte
do clube onde não pode ser
encontrada. Para se livrar de
Mercedes, Afonso pede a otávio que a tire para dançar.
Afonso vai até doris e faz comentários desagradáveis a
ela, que se surpreende ao ver
otávio. doris e otávio saem
para conversar. Maricruz volta ao salão da festa e Afonso
se oferece para levá-la embora. doris pede que otávio esqueça o passado.

um Lugar ao sol
Christian vai atrás de renato, que constata que a mãe
mentiu ao dizer que o irmão e
o pai haviam morrido. renato
furta produtos do supermercado de Bárbara. Christian
conta a renato está jurado
de morte pelos traficantes e
precisa deixar a cidade. Bárbara liga furiosa para renato,
que justifica sua ausência no
jantar por causa de um imprevisto. Christian escuta o
recado deixado por lara em
seu celular, dizendo que geize o viu subindo o morro.
Christian deixa o apartamento de renato levando a chave.
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AGENDA CulTurAl
t
Podcast teen
na próxima quarta-feira
(10), às 12h30, Fefe, Ve Collen
e isa Paoli recebem a cantora
e influencer Bibi Tatto como
convidada do podcast 'Ñ é
TPM'. As Changuinhas conversam sobre acontecimentos
da vida pessoal e também
sobre pautas importantes do
cotidiano. o programa passa
ao vivo na Chango TV, no
Youtube. Quando: quarta-feira (10). onde: (www.youtube.com/c/changotvdigital).
Horário: 12h30.
Trilhas sonoras
As trilhas sonoras para
campanhas publicitárias são
o principal tema do próximo
Conversa de Música, da innSaeiTV, na quarta-feira (10),
às 19h. Conduzido por Sérgio
Martins, crítico e jornalista

Fefe, Ve Collen e Isa Paoli recebem Bibi Tatto
como convidada do podcast 'Ñ É TPM' de hoje (10)
Palestra social
Com o propósito contribuir para a reflexão de questões relevantes e necessárias para a sociedade, com
reflexo no mundo dos negócios, a Votorantim apresenta mais uma edição do
Vototalks, hoje (10), às 11h.

exibição de clássicos
o clássico infanto-juvenil
Jumanji, lançado em 1995,
vai ao ar na quarta-feira (10),
às 21h45, no Sony Channel e
conta com robin Williams,
Kirsten dunst e Bradley Pierce no elenco. no mesmo dia,
o canal exibe os filmes 'Sem
Sentido', 'American Pie – A
Primeira Vez é inesquecível',
'Ace Ventura 2: um maluco
na África e os Flintstones'.
Quando: quarta-feira (10).
onde: (br.sonychannel.com/).
Horário: 21h45.

Abertas as inscrições para o ‘Morce-GO
Vermelho – Goiás Horror Film Festival’
Estão abertas até o dia 20
de novembro as inscrições
para a 5ª edição do MorceGO Vermelho, festival que
ocorre de forma online do
dia 9 ao dia 12 de dezembro.
Nesses quatro dias vai acontecer a votação do público e
os filmes premiados serão
exibidos por 30 dias na plataforma de streaming Cinebrac. As inscrições para o
festival de produções de terror estão sendo feitas pelo
site: (www.morcegovermelhofestival.br).
Podem se inscrever filmes do mundo todo, basta
essa produção ter sido feita a
partir de 2018. Na categoria
curta, o filme deve ter até 25
minutos e na longa, acima de
40 minutos. É imprescindível
que a temática seja de terror,
suspense ou horror.
Além das mostras competitivas de filmes, o evento
terá concurso de cosplay e
debates. O intuito desta 5ª
edição é superar a marca

sandy estreia programa de
culinária e admite pouca
prática na cozinha
Sandy topou um novo desafio ousado na carreira: ser
a estrela de um programa
de culinária. em ‘Sandy +
Chef’, que estreia na próxima quinta-feira (11) na plataforma de streaming HBo
Max, a cantora prepara refeições diferentes com o auxílio de chefes famosos da
gastronomia brasileira. "Cozinhei alguns pratos que jamais imaginei fazer. e isso só
foi possível com a ajuda dos
renomados chefs. Muito obrigada pela paciência com a
novata da culinária!", escre-
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia muito cheio
de trabalho, mas também com
bons resultados. Suas ideias podem ser aceitas pela maioria, então você pode exercer uma liderança positiva. As amizades mais
antigas ou com pessoas mais velhas podem fazer a diferença.
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TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje o dia pode trazer uma
necessidade de desobstrução,
ou seja, de resolver problemas
ou buscar ajuda para uma resolução em conjunto. Pode ser um
dia de muitos esforços, mas se
mantiver a coragem, poderá sair
desse dia recompensado.
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GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pode trazer algum
aborrecimento vindo de pessoas
próximas, inclusive não é indicado sair contando seus projetos
e planos, por causa do risco de
atrair energia invejosa. Além disso, tome cuidado com a falta de
tato ao se pronunciar.
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CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia pode trazer uma
necessidade de fazer economia
tanto financeira quanto de energia mental e física. Será um dia
com melhores resultados se
mantiver seu foco apenas em
uma coisa por vez e não ter
pressa para resolver nada. Mantenha seu ritmo.
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LEÃO
(22/7 - 22/8)
o desafio deste dia será manter a calma. As relações podem
ser difíceis, então tome cuidado
com discussões. Será importante
manter a diplomacia e a flexibilidade. Você pode cometer alguma
injustiça, portanto se mantenha
em posição de observação.
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Inscrições para o festival de filmes do gênero terror e afins vai até o dia 20 de novembro
de inscritos do ano passado,
que foi de 600 filmes. Ao
longo da sua trajetória, o
Morce-GO Vermelho tem estimulado mais produções
goianas e atraído filmes do
Brasil e do mundo.
A expectativa é manter a
chama do gênero de terror,
horror e fantástico em Goiás
mesmo com as adversidades.

“O Morce-GO se tornou ponto
de referência para cineastas
do mundo todo como um espaço importante para exibição
de filmes no centro-oeste e,
principalmente, com a participação local de cosplayers
que vêem o festival como uma
janela de celebração da arte”,
contextualiza o diretor do festival, Cristiano Sousa.

Para o diretor, a realidade que estamos vivendo, tanto política, social e de saúde
pública definem a vida e a
morte. Com isso, surgem automaticamente novas narrativas no gênero inspiradas no nosso dia a dia e nas
possibilidades empíricas que
o audiovisual apresenta em
sua linguagem.

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz muito movimento e
produtividade: ainda que seja difícil, você irá até o fim nas suas obrigações e tarefas. Poderá ter um
dia de muitas resoluções, inclusive pode receber ajuda de amigos
ou colegas de trabalho. Tome cuidado com a sobrecarga.
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LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pode trazer contentamento amoroso ou profissional.
o seu dia promete uma boa dose
de felicidade e sensação de dever
cumprido. Pode ser um dia até
bem criativo, mas tome cuidado
com excessos, principalmente
de trabalho ou de gastos.
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CELEBRIDADES
Paolla oliveira assiste ao
show de Diogo Nogueira
escondida nos bastidores
Paolla oliveira prestigiou o
show do namorado diogo
nogueira na noite desta segunda-feira (8), em um teatro
de São Paulo. A atriz, que, recentemente, publicou fotos
na cama ao lado do amado,
dispensou a plateia e preferiu
assistir à apresentação da coxia. no entanto, o espaço
onde Paolla se instalou ficava
visível para parte da plateia,
que fotografou e acenou para
a famosa. Simpática, ela retribuiu aos acenos e distribuiu sorrisos para os fãs de
diogo, com quem assumiu
namoro em julho. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
o evento é uma plataforma
de diálogo aberta ao público, e o convidado desta edição é Adam grant, psicólogo organizacional e palestrante do Ted. Quando:
quarta-feira (10). onde:
(linktr.ee/academia_votorantim). Horário: 11h.

musical, a atração terá Serginho rezende. durante o batepapo rezende comenta os
desafios em criar uma música para um comercial com
Joel Santana e o andamento
da produção. Quando: quarta-feira (10). onde: (innSaeiTV). Horário: 19h.

n

Luan Santana dá detalhes da relação com
Izabela Cunha após oficializar namoro com modelo
Luan Santana contou que conheceu a
namorada, Izabela Cunha, pela rede social.
O encanto, segundo o sertanejo, foi imediato ao se deparar com uma foto da estudante de Moda na internet. Depois de algum tempo trocando mensagens, veio o
primeiro encontro. O artista e a mineira
de 25 anos não se desgrudaram mais, mudando os planos do músico, que pretendia
ficar mais tempo solteiro após 12 anos de
relacionamento com a ex-noiva, Jade Magalhães. "Não esperava encontrar um
amor. Pensava em curtir a minha vida de
solteiro. Ela chegou e mudou tudo. Nos entendemos no olhar. Temos os mesmos gostos, valores e ideais", disse o cantor à ‘Caras’. Luan oficializou o romance com Izabela no dia 3 de novembro, mas os dois já
estão juntos há mais de um ano, de ma-

veu. A pouca experiência
com a cozinha é, exatamente, o diferencial que fez Sandy ser convidada para comandar a atração. A falta de
contato se intensificou com
a maternidade. "Quando eu
não tinha filho, eu ia um
pouco mais pra cozinha e eu
fazia mais doce, como bolos
e sobremesas. não era muito frequente, mas eu fazia.
Hoje, quando eu vou pra cozinha, é pra improvisar algo
rápido para a janta", afirmou a intérprete. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o ambiente doméstico
pode trazer sobrecarga: existe
trabalho extra em casa ou preocupação com algum ente querido. Suas atividades profissionais
também podem ser cansativas.
Tome cuidado com os excessos.
Vale a pena descansar.
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SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode ser bem agitado,
mas com bastante alegria e comemorações ao lado de pessoas
amigas ou familiares. Valerá a
pena resolver os problemas
usando sua boa comunicação,
pois hoje, em especial, você estará eloquente e bem simpático
com todos.

neira discreta, longe dos holofotes. "Ela é
contagiante, extrovertida, me põe para
frente e me faz muito bem. A inteligência
dela me admira. Iza sabe conversar sobre
tudo. Ela não é de se deslumbrar com as
coisas assim como eu também não sou",
elogiou. (Patrícia Dias, Purepeople)

Postura de Naiara azevedo
em tributo a Marília Mendonça divide web
naiara Azevedo participou das homenagens a Marília Mendonça no ‘domingão com Huck’ no último domingo (7) e a forma como se
expressou durante o tributo
dividiu a web. A artista estava sorridente e mostrou
energia na performance da
canção ‘eu Sei da Cor’, um
dos sucessos de Marília. em
determinado
momento,
naiara pediu que a câmera a
acompanhasse até a plateia

e cantou ao lado dos fãs que
também compareceram ao
programa. no Twitter, houve
quem criticasse a sertaneja.
"naiara Azevedo tá feliz em
uma festa ou numa despedida?", questionou um.
"naiara Azevedo está sendo
completamente desprezível.
rindo, puxando coro, querendo aparecer, roupa sexy,
ficando em pé, claramente
querendo foco da câmera",
opinou outra. Ao mesmo
tempo, diversos espectadores defenderam a paranaense. (Patrícia dias, Purepeople)

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode ser pautado
por uma dificuldade de foco. Tome
cuidado com a dificuldade de impor limites. Algum relacionamento amoroso pode tirar você do seu
eixo, então fique atento com as
paixões ilusórias. Bom dia para organizar sua vida financeira.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode ser bem cansativo
e trazer sobrecarga. Valerá a pena
descansar da metade do dia em
diante, pois será difícil levar o dia
todo num ritmo acelerado. é importante cuidar bem da sua saúde e priorizar suas necessidades.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia tem uma energia de
sorte e prosperidade se você
conseguir ter fé e deixar o fluxo
do acaso te surpreender, portanto o excesso de controle pode
ser negativo e o resultado pode
ser o inverso. A sua criatividade
pode estar alta também.

16
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Essência

Riscos de procedimento estéticos
Médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Victor Cutait explica casos que a contraindicação deve ser feita
Elysia Cardoso

pus- e também a faixa etária
do paciente são situações que
deverão ser cuidadosamente
analisadas e, se for o caso,
contraindicar.
O médico informa que
quando ocorre as situações
acima, o profissional deve conversar com o paciente e explicar os motivos da contraindicação e abordar que a saúde
do paciente é mais importante naquele momento do que a
questão estética. "Sendo assim, o profissional indica o
que o paciente precisa e não o
que ele quer", pontua.

A procura por mais autoestima e melhorias estéticas
cresce a cada ano, o que leva
muitas pessoas às intervenções cirúrgicas, sendo até um
sonho para muitos. Entretanto, em casos específicos, o desejo pode ser interrompido
por uma contraindicação do
próprio médico cirurgião.
É responsabilidade do cirurgião plástico analisar cada
caso e prevenir possíveis riscos
da cirurgia que o paciente deseja se submeter. O médico cirurgião plástico e membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica, Dr. Victor Cutait, explica
que é dever do profissional
adiar a realização do procedimento em determinadas situações, quando achar necessário.
"A interrupção é feita
quando exames laboratoriais
mostrarem resultados que
não são positivos e seguros
para seguir com a cirurgia. Há
casos também em que o paciente está em tratamento
com psicólogos ou psiquiatras e estes não autorizam o
procedimento estético. Nestas
situações, o cirurgião plástico
não só pode contraindicar,
como deve", analisa Cutait.
Há situações mais raras, em
que há a disformia corporal, um
distúrbio que envolve a obsessão sem limites em melhorias
estéticas corporais. Nestes casos,
o profissional tem uma conversa clara com o paciente e o
encaminha para profissionais
focados na saúde mental.
Além disso, gravidez e período pós-parto, como também casos de doenças crônicas - que inclui diabetes e lú-

Boa relação entre médico
e paciente é fundamental

A relação entre ambos começa já na primeira consulta
e é fundamental para que na
primeira conversa o médico
entenda os motivos que levam o paciente à cirurgia.
"O primeiro diálogo no consultório é um bate papo para
conhecer tanto a rotina do paciente, quanto os motivos que
o levam a fazer o procedimento estético. E, caso eu identifique que o paciente quer agradar o cônjuge ou outra pessoa,
eu exponho que a chance do
paciente se frustrar é grande.
Isso porque cirurgia plástica
não faz milagres e nem salva
casamentos. A cirurgia é apenas uma das ferramentas para
aumentar ainda mais a autoestima e a auto segurança
daquele paciente", finaliza Cutait. (Especial para O Hoje)

Dr. Victor Cutait afirma
que não só pode, como
deve em casos específicos

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

esTReia
Alerta Vermelho (red notice,
2021, euA). duração: 1h55min.
direção: rawson Marshall Thurber. elenco: dwayne Johnson,
ryan reynolds, gal gadot. gênero: Ação, aventura, policial.
num mundo de crimes internacionais, quando a interpol
emite o alerta vermelho, o melhor investigador do FBi, John
Hartley entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do
mundo, ‘o Bispo’, a ladra mais
bem sucedida em roubos de
obras de arte do mundo inteiro e a mais procurada também. Cineflix Aparecida: 19h30.
eM CaRTaZ

Animação da Disney 'Ron Bugado' fala sobre amizade e a relação com a tecnologia

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 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. elen-

co: 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

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
Grande parte dos
produtos típicos
dessa época são
importados e
sofrem com a alta
do dólar

Natal com prateleiras cheias,
mas com preços salgados
Da ceia aos enfeites, as comemorações do fim de ano
pesam no bolso das
famílias
Alexandre Paes Silva
Nos supermercados, o panetone, bacalhau e as frutas
secas já começam a dar as caras, mas os preços assustam
os consumidores. A inflação
mundial de produtos alimentares, junto ao aumento do
custo da energia e do gás de
cozinha vai-se refletir na ceia
de Natal neste ano.
Alguns produtos alimentares, como derivados de trigo, óleo ou cereais, já estão
mais caros desde o início de
2021, e o preço vai continuar
a subir, pelo menos até março de 2022. As prateleiras não
vão ficar vazias, mas a reposição vai ser mais difícil.
Com o crescimento do número de vacinados e a liberação de eventos, desta vez a
data vai ser marcada pelos
reencontros das famílias, que
vão se reunir para aproveitar
ao máximo o tempo perdido.
Os altos preços fazem com que
as festividades do fim de ano
pesem no bolso, e, por isso, especialistas alertam para que o
consumidor fique atento aos
preços buscando economizar,
pois terão que arcar com as
contas do início de ano.
“Nessa época do ano muitos integrantes da família aca-

bam recebendo os benefícios
trabalhistas como o 13° salário
ou mesmo pagamento das férias, mas, muitas pessoas têm
que adotar posturas prudentes para economizar e arcar
com o material escolar, o IPTU
e as demais contas no início
do ano”, comenta o advogado
e economista Danilo Orsida.
Pedro Henrique Braudes é
comerciante e fabricante no
segmento country, e ele considera que a revogação de alguns protocolos sanitários,
onde não ocorriam eventos
ou reuniões, possa alavancar
positivamente as vendas locais. “Estamos apreensivos,
mas o comércio em geral nessa época é movimentado devido as festividades do fim de

ano, temos ótimas expectativas”, afirmou.

O jeito é pechinchar e
baixar os preços

As decorações natalinas
estão ganhando cada vez mais
espaço nas lojas. E quem precisa colocar a mão no bolso já
começou a se preparar para
garantir o presente de Papai
Noel para a garotada. A secretária Fabiana Antunes disse que todos os anos pesquisa
e vai em busca dos melhores
preços para garantir a decoração da árvore de Natal e os
presentes da família.
“Andei pechinchando, e temos que buscar sempre aquele desconto. Cheguei a encontrar brinquedos com 10 a

15 reais de diferença entre lojas aqui do centro; todos os
anos compro com antecedência e acho que o certo é começar a pesquisar para comprar o produto bom e barato”,
disse a consumidora.
Além do ramo de brinquedos, o comércio lojista de
roupas continuou a produção, e mesmo com aumentos
constantes na matéria prima
(tecidos, malha, aviamentos),
o comércio teve que quebrar
a cabeça para estipular preços
que fizessem o número de
vendas crescer e gere lucro.
“Estamos sofrendo alterações em preços de compras, e
isso afeta todo mercado comercial. com o poder de compra reduzido de muitos brasileiros devido aos aumentos, isso pode ser um problema futuro”, comentou o comerciante que vem driblando
os impostos.
Pedro destacou que fez
mudanças na administração
financeira de sua loja para
permanecer vendendo e gerando renda para o início do
ano, que acaba sendo uma
época mais parada. “Uma das
maneiras para não impactar
na redução das vendas e abaixar o preço do produto, é aumentar o valor dos produtos
com maior liquidez, e congelar ou até reduzir o valor de
produtos com menor liquidez no mercado”, concluiu.

Faça um planejamento
de compras

De acordo com o econo-

mista, especificamente esse
ano, a alta da moeda estrangeira implica um maior custo.
“Haverá coisas que as pessoas não irão conseguir, e, ao
mesmo tempo, muitas dessas
coisas deverão ser possíveis
de substituir por outras”, citou Danilo Orsida.
O jeito mais fácil de economizar na hora de montar a
ceia e decorar a casa para receber a família, é trocar itens
que nessa época do ano acabam se tornando mais caros
devido a ‘lei da oferta e demanda’. Por isso siga as dicas:
Como um mesmo produto
pode ter preço diferente conforme o supermercado, o consumidor deve pesquisar as
ofertas concedidas em locais
variados. Abra mão de comprar nozes e castanhas, pois
com a alta do dólar os impostos de importação tornam-se
os vilões da ceia.
Planeje as compras, e a internet é uma boa ferramenta
para a compra de presentes.
Caso o consumidor faça um
planejamento mais objetivo,
ficará mais fácil de evitar as
compras por impulso e agradando ao seu bolso.
No fim das contas, Fabiana
está certa em pesquisar e pechinchar os preços, e ela comenta que vai permanecer
nisso. “Não comprar o produto logo de cara faz o dinheiro render e já garante a
felicidade de todos, tanto minha quanto dos comerciantes
de quem eu comprei”, finaliza. (Especial para O Hoje)

