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Desistência de empresa
deve atrasar instalação
da telefonia 5G em Goiás
Após conquistar outorga no valor de R$ 900 mil, a
empresa Fly Link desistiu do investimento alegando
que não conseguiu a compra de lotes estratégicos no
leilão do 5G. A operação seria feita nos municípios
goianos e em outros três estados. O lance fazia

parte do pacote regional, vendidos na sexta-feira (5),
que previam uma licença para operar na frequência de 26Ghz. Para explorá-la, haveria ainda uma
contrapartida de levar internet gratuita para escolas públicas de educação básica. Cidades 10

Articulação nacional
desafia Mendanha
na busca por partido

Política 2

Jota Eurípedes

Pontos de alagamentos
triplicaram desde 2018

Setor da moda
mantêm 3,6 mil
indústrias ativas
Em Goiás, o setor movimenta
quase 32 mil empregos e 3,6
mil indústrias ativas.
Cidades 11

Nos últimos três anos, o pontos de alagamento em Goiânia passaram de 57 para 176. A principal causa dessas inundações é a falta de áreas naturais para poder infiltrar a água da
chuva, que escorre pelas ruas em grande quantidade e muita velocidade. Cidades 9

Vereadores avaliam insatisfação Petróleo deve
de 74% dos goianienses com obras ficar mais caro
Pesquisa do instituto FoxMappin mostrou que mais de 1 milhão de goianienses
estão insatisfeitos com as diversas obras inacabadas espalhadas pela capital. Entre as obras atrasadas está a construção de um corredor exclusivo
para o bRt. Além dos transtornos, os atrasos geram prejuízos aos cofres
públicos. Na capital, esse prejuízo ultrapassou R$ 13milhões. Política 5

Afonso Cardoso

Fora de casa,
Dragão é derrotado
pelo Palmeiras

nos próximos dias

Ministro de Minas e Energia
fez o alerta sobre o aumento
no preço do combustível.
Economia 4

PL nacional define
ministro de Bolsonaro
ao Senado por Goiás

Xadrez 2

Jogando no Allianz Parque, na cidade de São Paulo, o time comandado pelo técnico interino
Eduardo Souza conheceu sua
terceira derrota consecutiva.
Desta vez, de goleada. 4 a 0 para
o Alviverde Paulista.

Econômica 4

Sociedade civil pede
que PGR apure crimes
apontados na CPI

Congresso vota PEC
polêmica que autoriza
trabalho de adolescentes

Escalada da inflação
vai derrubar salários e

comprometer economia

Esportes 7

Política 6

Goiás vence Coritiba

e volta ao G-4
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Euro: (Comercial) R$ 6,315 | Boi gordo: (Média) R$ 291,20
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Equipe esmeraldina vence vice líder
por 2 a 0 debaixo de chuva e volta a zona
de acesso pra Série A. Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 28º C

t 20º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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PL nacional deﬁne ministro de
Bolsonaro ao Senado por Goiás
Precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva

PEC dos
Precatórios
será analisada
pelo Senado
A câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (9),
em dois turnos de votação, a PEc dos Precatórios (PEc
23/2021, do Poder Executivo), que limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto
de gastos. A matéria será agora analisada pelo Senado.
De acordo com o texto aprovado, do relator hugo Motta (Republicanos-Pb), o limite das despesas com precatórios valerá até o fim do regime de teto de gastos (2036). Para
o próximo ano, esse limite será encontrado com a aplicação do iPcA acumulado ao valor pago em 2016 (R$ 19,6 bilhões). A estimativa é que o teto seja de R$ 44,5 bilhões em
2022 (veja tabela abaixo).
Motta afirmou que a proposta tem dois pilares: o limite para o pagamento de precatórios e a revisão do
teto de gastos.
— Desses dois pilares, sai o espaço fiscal para podermos
garantir o pagamento desse novo bolsa Família, que agora se chamará Auxílio brasil, para essas 17 milhões de famílias — disse.
Pelas regras atuais, dados do governo indicam um pagamento com precatórios de R$ 89,1 bilhões em 2022, frente aos R$ 54,7 bilhões de 2021. Outros R$ 47 bilhões de folga orçamentária serão abertos com a mudança no cálculo da correção do teto de gastos. Segundo o secretário especial do tesouro e Orçamento,

A menos de um ano das eleições, a disputa pela
vaga de senador por Goiás fica ainda mais acirrada, depois que o presidente nacional do Partido Liberal, valdemar da costa Neto, anunciou o
nome do ministro da infraestrutura, tarcísio de
Freitas, como candidato em 2022. A indicação de
Freitas faz parte do acordo para a filiação do presidente Jair bolsonaro ao partido para disputar a reeleição.
Na última vez que veio a
Goiás, em setembro, o ministro revelou que tinha
mesmo a intenção de brigar por uma cadeira no Senado por Goiás. Ele deve se
filiar ao PL, em evento
previsto para
acontecer em
Goiânia, com a
presença de costa Neto, com domicílio eleitoral no Estado, segundo uma
fonte do partido.

Antecipação

Já vislumbrando a possibilidade de Freitas se
candidatar a senador por Goiás, o deputado Wilde
cambão (PSD) apresentou projeto para conceder cidadania goiana ao ministro, subscrito pelo bolsonarista Paulo trabalho (PSL).

Escalado

impossibilitado de ir a Pires do Rio para celebrar
o aniversário da cidade, o vice-governador Lincoln
tejota (cidadania) escalou o seu chefe de gabinete
Luiz Sampaio para representá-lo. Sampaio, que é presidente do partido em Goiânia, deixou a Agehab após
pressão de deputados.

Tá fora

Engajado na campanha para eleger Jair bolsonaro, em 2018, o deputado Major Araújo encaminhou pedido ao tRE de desfiliação do PSL, em função da fusão com o Democratas. Mas vai caminhar
com o presidente por outro partido.

Operação

Suplente de deputado estadual, Daniel Rodrigues deixa a Secretaria Executiva de Apoio institucional de Aparecida de Goiânia. com isso, Gustavo
Mendanha perde um apoio, pois Rodrigues deve compor com o presidente
do MDb, Daniel vilela.

Na área

E quem tem agenda hoje em Aparecida é o governador Ronaldo caiado,
para lançar projeto de revitalização de
salas especiais de atendimento a alunos
com deficiência motora e intelectual.

Medalha

Por iniciativa do vereador Anderson
bokão (DEM), a câmara de Goiânia vai
instituir a Medalha iris Rezende, a ser
conferida a quem se destacar em ações
em prol da cidade, em qualquer área. Ao
todo, serão 35 por ano, sempre no dia 9
de novembro.

Recuo

Agora tendo o ex-juiz Sérgio Moro
como pré-candidato a presidente pelo
Podemos, o presidente do partido em
Goiás, deputado federal José Nelto, votou
contra a PEc dos Precatórios, ao contrário do que tinha feito no primeiro turno.

Sem efeito

Ex-aliada do prefeito de valparaíso, Pábio Mossoró (MDb), a deputada tucana
Lêda borges destinou R$ 200 mil para a
área da saúde do município, por meio de
emenda ao orçamento do Estado. Só que
Mossoró não repercutiu o feito.

CURTAS
t

2 A orientação é do Pt nacional, si-

nalizada pela presidente Gleisi hoffmann. O partido deve procurar se
aproximar de dois redutos de bolsonaro: o segmento evangélico e caminhoneiros. Em todos os Estados.

Articulação nacional desafia
Mendanha na busca por partido
Sem pressa para definir seu destino,
prefeito de Aparecida de Goiânia
acompanha com atenção as
movimentações de Podemos e PL
Marcelo Mariano
O prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
(sem partido), tem, no momento, duas principais opções
de legenda para se filiar: Podemos e PL, como o jornal O
hoje mostrou recentemente.
Já foram feitos convites de
outros partidos, como o Ptc,
mas esses dois são os que
mais brilham os olhos de
Mendanha, que, de acordo
com pessoas próximas a ele,
não está com pressa para definir seu novo destino.
A tendência é que o prefeito
de Aparecida de Goiânia bata o
martelo só no ano que vem. O
prazo final é abril, época da janela partidária para quem tem
o objetivo de concorrer nas eleições de 2022, o que é o caso de
Mendanha, pré-candidato ao
Palácio das Esmeraldas em oposição ao governador Ronaldo
caiado (DEM/união brasil).
Publicamente, ele ainda
não admite a candidatura, mas
já tem até pesquisas internas
que o animam e, nos bastidores, é dado como certo que seu
nome estará nas urnas. Resta
saber por qual partido.

Mendanha deixou o MDb
no final de setembro, após
anúncio da aliança que definiu
o presidente estadual do partido, Daniel vilela, como candidato a vice na chapa por
meio da qual caiado tentará a
reeleição no ano que vem.
Desde então, o prefeito de
Aparecida de Goiânia tem
analisado com cautela as suas
opções. Naquela época, porém, o cenário da política nacional parecia ter pouco peso.
Agora, ele pode ser determinante, pois tanto Podemos
quanto o PL devem ter candidatos a presidente.
hoje sem partido, Jair bolsonaro precisa de uma legenda para buscar a reeleição. Segundo suas próprias palavras,
está 99% fechado com o PL, o
que também é confirmado
pelo presidente nacional do
partido, o ex-deputado federal
valdemar da costa Neto, condenado no escândalo do mensalão em 2012.
Em Goiás, Mendanha tem
o apoio declarado da deputada federal Magda Mofatto, o
principal nome do PL em
Goiás e uma defensora de primeira hora de bolsonaro.

A tendência é que o prefeito de Aparecida de Goiânia bata o martelo só no ano que vem
Em relação ao Podemos,
este é o partido ao qual se filiou Sergio Moro, ex-juiz responsável por julgar em primeira instância os casos da
Lava Jato em curitiba e ex-ministro da Justiça e Segurança
Pública de bolsonaro, para
tentar tirar da Presidência o
seu ex-chefe.
Para Mendanha, a situação
do Podemos goiano, contudo, não é tão simples como a
do PL. Presidente estadual do
partido, o deputado federal
José Nelto ainda apoia caiado,
apesar de estar insatisfeito
com Daniel na vice.
Por outro lado, o prefeito de

Aparecida de Goiânia conta
com a articulação de seu secretário municipal de Relações
institucionais e presidente do
diretório regional do Podemos,
Felipe cortez, que tem influência junto à executiva nacional.
Diante desses cenários
do PL e do Podemos, Mendanha, que acompanha com
atenção as movimentações
dos dois partidos, terá que
rever sua posição sobre a
política nacional.
isso porque o prefeito de
Aparecida de Goiânia tem mostrado mais disposição em
apoiar um candidato a presidente considerado de centro,

sendo que bolsonaro e Moro
são claramente de direita.
E, dependendo do rumo
que seguir, Mendanha pode
perder o apoio do PSb do deputado federal Elias vaz, que
não aceitaria caminhar ao lado
do prefeito de Aparecida de
Goiânia caso ele esteja no mesmo palanque de bolsonaro.
A decisão de Mendanha,
dessa forma, tende a levar em
consideração não só as articulações regionais, mas também
as nacionais. vale lembrar que,
até abril, alguns cenários podem mudar, inclusive aparecer
um novo partido para ele se filiar. (Especial para O Hoje)
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Por que os nossos dados
pessoais são tão valiosos
Juliana Callado Gonçales
A tecnologia permite o processamento de milhares de informações em poucos segundos e diminui a distância física, o tempo e o espaço, além
de ter dado origem à sociedade da informação ao
elevá-la à condição de elemento central não só da
economia, mas da organização e interação social
como um todo.
cada vez mais, a qualidade das informações é
considerada como um fator determinante na geração de riquezas. Gradativamente, as empresas
se conscientizam de que converter a
informação em conhecimento garante melhores resultados.
A informação vira conhecimento para o setor empresarial a partir
da análise dos dados pessoais dos
consumidores. conhecendo melhor
os gostos, hábitos e tendências do
consumidor, é possível entregar
serviços e produtos com maior receptividade no mercado.
convertida em conhecimento, a
informação pode ser considerada
como um ativo estratégico da atividade empresarial. Esta é a razão de
a análise dos dados pessoais dos cidadãos ter ganho papel de destaque
na publicidade e marketing das empresas. O consumidor deixou de ocupar uma posição meramente receptiva e passou a ter uma participação
ativa na produção do bem de consumo, ainda que
a sua total revelia ou consciência.
todos os usuários da internet, ao acessarem
sites, alimentarem as suas redes sociais, compartilharem a sua geolocalização e realizarem
compras online, acabam construindo uma biografia digital pois, pela análise do seu histórico
de navegação, é possível traçar o perfil bem assertivo dos seus gostos, tendências, interesses e
hábitos. Essa nossa biografia é utilizada por diversas empresas para que cheguem até nós a publicidade dos produtos e serviços mais relacionados com os nossos interesses.
Se de um lado esta prática aumenta o êxito das
vendas e reduz os custos com ações publicitárias
por direcionar os produtos e serviços de forma
mais assertiva aos potenciais consumidores, por
outro lado, ela expõe cada vez mais o consumidor, muitas vezes anulando a sua privacidade e
até o seu direito de escolha.
Na internet prevalece o acesso livre e gratuito às redes sociais, softwares, e-mails e sites
e o lucro destes negócios gira em torno da aná-

lise e venda dos nossos dados pessoais para a
publicidade direcionada.
Ou seja, a contraprestação para o acesso à
maioria das páginas virtuais é o fornecimento dos
nossos dados pessoais. A grande questão é a seguinte: nos negócios tradicionais, trocamos uma
determinada quantia em dinheiro por um produto ou serviço e, portanto, sabemos exatamente o preço daquele bem. O mesmo não ocorre com
o fornecimento dos nossos dados pessoais em razão das inúmeras possibilidades de uso que podem ser feitas com um dado pessoal por tempo
indeterminado.
Até as nossas emoções estão sendo utilizadas como estratégia de
publicidade para aumentar as vendas dos produtos e serviços. A Microsoft, Apple e o Google têm investido no patenteamento da tecnologia de direcionamento de anúncios com base nas emoções e projeções capazes de captar nossas expressões faciais diante da tela.
Ou seja, somos submetidos a uma
constante vigilância e, muitas vezes,
sem que haja qualquer informação
ou transparência de como os nossos
dados pessoais são utilizados.
Este é apenas um dos cenários
que impulsionaram a publicação da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
e que validam a importância do tema. Não se nega
os benefícios da publicidade direcionada e até
mesmo da análise dos nossos dados pessoais. Porém, é necessário encontrar um equilíbrio entre
este benefício e o direito à privacidade e liberdade
dos titulares de dados pessoais.
Por isso, a importância das políticas de privacidade que estão sendo desenvolvidas pelas
empresas: para que os consumidores consigam
mensurar o real preço do produto ou serviço que
estão adquirindo por meio do fornecimento
dos dados pessoais, entendam como os seus dados pessoais são utilizados, com quem são
compartilhados e os
riscos envolvidos.
Muitos aplicativos e
sites já estão adequados
à Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais e permitem ao titular resJuliana Callado Gonçales é
tringir a coleta dos daespecialista em Direito Tributário e em Proteção de
dos pessoais e preservar
Dados
mais a sua privacidade.

Informação
vira
conhecimento
para o setor
empresarial

com dos dados

OPiniãO

As mudanças causadas pela pandemia nos últimos dois anos não deixam dúvidas de que o
mundo mudou completamente. É certo dizer que,
em alguns meses e de maneira rápida, diversos
segmentos de mercado tiveram que se adaptar,
repensar sua forma de trabalho e até mesmo de
atuação, saindo do presencial para o digital. Muitos já estavam nessa caminhada. Mas para outros,
foi uma transformação imediata e, principalmente, cultural.
com o aumento do consumo por meio digital,
a tecnologia foi, sem dúvida, o ponto-chave para as
empresas que precisavam se manter no mercado
e inovar. com isso, a adoção do home office, que
há muito tempo era falada, foi rapidamente implementada. trabalhar de qualquer lugar se tornou
possível graças a recursos tecnológicos: computadores, acesso à internet, ferramentas de videoconferência, além do tão importante compartilhamento de arquivos na nuvem. Nunca foi tão simples nos conectarmos virtualmente.
Especialistas afirmam que a maioria das plataformas de conversas online teve aumento exponencial de acessos. E o mais interessante é que, exponencialmente, houve um incremento na produtividade, algo que sempre foi uma dúvida para os
gestores, em relação ao tema e que causava certa resistência. A mudança chegou e foi para melhor!
No setor de saúde, o atendimento via telemedicina se tornou tão importante que foi liberado
pelo conselho Federal de Medicina (cFM) , em caráter excepcional, durante a pandemia. com este
movimento, o mercado estimulou o surgimento de
novas healthtechs - startups que desenvolvem soluções com foco no setor de saúde. Durante este período, essas empresas cresceram 316%, segundo da-
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dos do Saúde Digital brasil, entidade que reúne operadores privados de telemedicina.
como os hábitos e as necessidades mudaram,
a demanda por determinados tipos de serviços
também aumentou, fazendo com que as pessoas
consumissem mais e online. A entrega de produtos em casa se tornou um serviço obrigatório para
qualquer estabelecimento que estivesse funcionando. O que antes era uma tendência que não havia chegado em todos os lugares, virou necessidade imediata. Os números mostram que o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de
75% em 2020 se comparado ao ano anterior. isso
se deu, sobretudo, após o início do isolamento social e ainda revela que o hábito de comprar online não deve mudar nos próximos anos.
Assim como o e-commerce, outros setores
também mudaram completamente sua trajetória, como a educação e o entretenimento que ganharam novas configurações, tudo graças às plataformas que levaram o mundo físico para o ambiente digital.
As instituições de ensino, por exemplo, tiveram que rapidamente se adaptar e migrar parar
nuvem ou aprimorar as soluções em uso, a fim
de atender a alta demanda de seus alunos. A
pandemia nos trouxe de lição que as mudanças
foram difíceis, mas de forma geral acelerou em
dois anos, o que em
muitos setores de mercado levaria 20 para
evoluir. um grande
avanço. Precisamos
ver este cenário como
o início de uma caminhada. É a tecnologia,
Patrícia Mazzonetto é diretora de Marketing e
mais uma vez, como
Produtos
grande aliada.
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CARTA DO LEITOR

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por conta da pandemia. Emprego esse que adorava, me sentia completamente segura. cheguei até pensar em
fazer faculdade para tentar o cargo de gerência, mas
aconteceu o que aconteceu. Desde pequena, por influência de minha mãe, gostei de confeitaria. Para
mim é indescritível o cheirinho de bolo assando e
café da tarde. Foi então que decidi fazer bolo para
ajudar nas contas. Me senti bem mais calma e confiante, porque era só eu e os ingredientes. Minha
família e amigos adoraram tanto, que acabaram me
aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Vírus desigual
A pandemia do novo coronavírus expôs, em
traços realçados, as fraturas sociais e econômicas do mundo, há séculos expostas. Pelo menos,
mais 200 milhões de pessoas serão empurradas
para a miséria e dela a maioria não sairá antes
de 2030. Em contrapartida, os mil detentores das
maiores fortunas do planeta recuperaram, em
nove meses, as perdas com o colapso no mercado de ações, provocado pelo vírus. O apoio dos
governos para recuperar o mercado foi excepcional e sem precedentes, o que elevou a riqueza dos bilionários, enquanto a economia real enfrenta a mais profunda recessão de um século,
revela o relatório. Esse é o vírus da desigualdade. Não basta rever os percentuais que serão destinados à união e aos governos estaduais e municipais. Emerge com indispensável a criação de
uma renda social, que assegure meios dignos de
sobrevivência aos que pouco ou nada têm, assegurando-lhes acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico e segurança.
Maria Júlia de Almeida
Goiânia

CONTA PONTO

{

Transformação digital:
20 anos em dois
Patrícia Mazzonetto

n

A responsabilidade
sobre a saúde,
educação e programas
sociais vem,
indiscutivelmente,
alicerçada por aquilo
que vocês produzem e
pelo que pagam em
forma de impostos
O governador Ronaldo Caiado durante a posse do novo presidente da
Adial Zé Garrote. Nova gestão diz que
vai trabalhar em união e que industrialização tem um efeito só: trazer
desenvolvimento e contribuir com o
social, gerando emprego e bem estar.

INTERAJA CONOSCO

L

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

M
N

@ohoje
“Típico dos idiotas seguidores da seita do palhaço Bozo”, comentou a internauta sobre o
ataque que o Ifood sofreu neste feriado.
jo_maartins
@jornalohoje
O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro
participou, nesta quarta, de ato para marcar
sua filiação ao Podemos. Em seu discurso no
evento, que aconteceu em Brasília, Moro não
revelou qual cargo pretende disputar nas eleições de 2022. O ex-juiz também falou sobre
seus projetos de combate à corrupção, além
de citar problemas na economia no país.

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

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

Desvalorização do real é apontado como causa

Ministro diz
que preço do
Petróleo ainda
vai subir mais
O ministro de Minas e Energia, bento Albuquerque,
disse que o preço do petróleo deve subir mais com a
chegada do inverno no hemisfério Norte e o consequente aumento do consumo. Em audiência pública das
comissões de infraestrutura e temporária para discutir
as causas da crise energética do Senado ele justificou
a alta de preços dos combustíveis em 2021. "Por que
houve aumento? Principalmente pela alta do petróleo,
60% só em 2021, e com tendência, com a chegada do
inverno no hemisfério norte, de subir um pouco
mais", declarou Albuquerque.
Aos senadores, Albuquerque destacou que embora
a produção de petróleo no brasil tenha aumentado em
2021, no restante do mundo, ela diminuiu, o que teria
gerado uma crise de oferta e demanda. Ao citar o preço do barril de petróleo, outro fator destacado pelo ministro para a alta da gasolina e do diesel, foi a desvalorização do real em comparação ao dólar. “O preço
saiu de uS$ 66, em janeiro de 2020, e o valor subiu,
hoje está em uS$ 84. E se formos ver a desvalorização
cambial, o dólar saiu de R$ 4 em janeiro de 2020 e hoje
está em R$ 5,55. isso tudo leva a aumento nos preços
dos combustíveis".

Alternativa

Albuquerque defendeu a atual política de preços e negou interferência do governo federal neste setor da Petrobras e lembrou que, sendo uma empresa pública de
economia mista, a estatal não pode sofrer interferência
do governo na fixação dos preços dos combustíveis.
Sem dar detalhes da proposta e nem de quando será
oficialmente apresentada, bento Albuquerque, adiantou
aos senadores que o governo estuda criar um "colchão
tributário" e uma reserva estabilizadora de preços para
conter a alta nos preços. uma proposta nos mesmos moldes já havia sido sugerida pelo Fórum de Governadores
ao Ministério da Economia, Paulo Guedes.
Ainda segundo bento Albuquerque, a redução de tributos para resolver o problema dependerá de compensações. "Alguns tributos já foram reduzidos, outros
estão em análise, tem que haver compensação. O colchão
tributário, que é uma medida que pode permitir, ao longo do tempo, que essas variações dos preços do petróleo e também dos combustíveis sejam compensadas de
alguma forma. E uma reserva estabilizadora de preço,
que seria uma reserva de capital que pudesse ser aplicada quando houvesse uma volatilidade muito grande",
resumiu o ministro.

ANP

Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás
e biocombustíveis (ANP), na média nacional, a gasolina foi
vendida a R$ 6,71 por litro, alta de 2,2%, ainda com repasses
do último reajuste promovido pela Petrobras, de 7%, no fim
de outubro. Em bagé, no Rio Grande do Sul, o litro do combustível é o mais caro do país, cerca de R$ 7,999. O valor
é recorde desde que a agência começou a compilar os preços dos combustíveis em 2002. O diesel também teve alta
e custa, em média, R$ 5,339 por litro. O valor é 2,4% superior
ao praticado na semana anterior.

ICMS

Em outubro, a câmara aprovou um projeto que
muda a regra sobre o icMS (imposto estadual) de combustíveis. Pelo texto, para baratear o preço da gasolina,
o tributo deve ser aplicado sobre o valor médio dos últimos dois anos. A proposta, alvo de críticas de governadores, está parada no Senado.

Energia

O ministro também foi cobrado a falar sobre o alto custo da energia elétrica no país. As tarifas, ressaltaram os senadores, pressionam a inflação e prejudicam principalmente as famílias de baixa renda, além de atrapalharem
a retomada econômica do brasil no pós-pandemia.
O relator da comissão temporária, senador José Aníbal (PSDb-SP), destacou que há um sentimento comum
de que houve falhas do governo no planejamento do setor, resultando numa situação de emergência, com forte impacto na vida das pessoas.
Em resposta, bento Albuquerque disse que o preço
da energia cresceu no mundo todo e, nos últimos meses,
o país tem enfrentado a pior estiagem dos últimos 91
anos, principalmente nas regiões Sudeste e centroOeste. Apesar do quadro adverso, o ministro disse que
as medidas tomadas pelo governo desde outubro do ano
passado permitem garantir que não haverá racionamento e nem apagões em 2022. (ABr)

Escalada da inflação vai derrubar
salários e comprometer a economia
A se confirmarem as apostas mais recentes do mercado financeiro, que espera taxas de inflação de 0,60% em novembro e de
0,66% em dezembro, e mantido o cenário observado até aqui, com desaceleração na
velocidade de alta das tarifas de energia, a
inflação de 2021 tende a se aproximar dos
dois dígitos. Pouco mais da metade da taxa
geral de variação dos preços deverá ser explicada pelos aumentos da gasolina, do etanol do óleo diesel, do gás de botijão, sob impacto da política de preços adotada desde
2016 pela Petrobrás e da desvalorização do
real, epelo salto nas tarifas de energia, influenciado pela crise hídrica.
O relatório Focus, por meio do qual o banco central (bc) apura as projeções do setor
financeiro (e calibra a política de juros),
ainda estimava, na sua edição mais recente,
divulgada na segunda-feira, dia 8, uma inflação de 9,33% para este ano. O itaú bbA calibrou sua previsão para 10,1%. Mas, considerando-se que a inflação acumulada nos 12
meses encerrados em outubro atingiu
10,67%, na melhor das hipóteses a taxa de
todo o ano deverá ser apenas levemente mais
baixa do que aquele índice, subindo para perto de 10,4% frente a 4,52% em 2020, quer dizer, mais de duas vezes maior.
Não se trata de mero detalhe. Mesmo que
as diferenças fiquem para o “depois da vírgula” no fechamento do ano, o relevante é
que os preços atingiram novo ritmo desde o
quarto trimestre do ano passado e não se
acomodaram ao longo da segunda metade
deste ano, como se esperava – em grande
parte por conta da tendência persistente de
alta das commodities nos mercados inter-

nacionais, com destaque para o petróleo e
seus derivados, com repasses quase imediatos dessas altas, no caso dos combustíveis,
para os preços domésticos, e ainda pelas turbulências produzidas em série pelo desgoverno em brasília, que levaram a fortes oscilações nas cotações do dólar.

Arrocho inflacionário

A inflação nitidamente tem subido muito mais do que os salários, achatando o poder de compra das famílias, especialmente
daquelas de renda mais baixa, até porque,
os custos da alimentação no domicílio dispararam nos últimos 12 meses, acumulando alta de 13,95% até outubro, como mostra
o Índice Nacional de Preços ao consumidor
Amplo (iPcA), do instituto brasileiro de
Geografia e Estatística (ibGE). Os resultados
dessa corrosão dos salários sobre a capacidade de consumo das famílias vão trazer
para baixo as vendas, como já vem ocorrendo principalmente nos supermercados,
causando novas perdas para a produção industrial e determinando uma piora para a
economia como um todo. O cenário complica-se ainda mais em função das escolhas
de política econômica feitas pelo bc para
tentar segurar os preços. A alta dos juros básicos, que devem chegar a 9,25% até dezembro, como já antecipado pelo comitê de
Política Monetária (copom), vai atuar na
mesma direção, deprimindo a atividade
econômica ao encarecer os custos do crédito,
minando o que poderia ser uma alternativa para as famílias, pelo menos para aqueles ainda em condições de se endividar, para
dar alguma sustentação ao consumo geral.

BALANÇO
t

2 A inflação de outubro
veio novamente acima do
que os mercados esperavam,
algo em torno de 1,06% na
mediana das apostas do setor,
atingindo 1,25% (a maior variação desde outubro de
2002). Olhando apenas o curto prazo, a taxa veio se acelerando desde a primeira
quinzena de setembro. O
iPcA saiu de 0,87% nos 30
dias de agosto para 1,14%
nas quatro semanas terminadas em 15 de setembro,
alcançando 1,16% no fechamento daquele mês. A quadrissemana (conjunto de quatro semanas) finalizada em 15
de outubro havia registrado
inflação de 1,20%.
2 A alimentação respondeu por pouco mais de 23,0%
da taxa inflacionária de outubro, subindo 1,17%. O peso,
neste caso, cresce em proporção inversa ao tamanho
da renda – quanto mais baixa, maior o custo proporcional dos alimentos e seu peso
sobre o orçamento familiar,
reduzindo sua capacidade de
consumir outros bens.
2 Os aumentos da energia,
gasolina, etanol, diesel, gás de
botijão, móveis, eletrodomésticos, carro novo, passagens aéreas e transporte por
aplicativo explicam pratica-

mente 49,0% do índice de outubro. Portanto, em conjunto,
aqueles dez itens e a alimentação mais cara responderam por praticamente 72% do
iPcA do mês passado.
2 O setor financeiro estima
que o iPcA de novembro tende a recuar para 0,60%, chegando a 0,66% em dezembro. As projeções do itaú bbA
consideram taxas de 1,0%
neste mês e de 0,74% no último mês do ano. A desaceleração pode não significar um
alívio de fato se for considerado que os preços deverão
manter-se em níveis ainda
muito altos, lembrando que a
inflação “mede” a variação
dos preços (e não o seu nível).
2 No caso das tarifas de
energia, que haviam subido
6,47% em setembro, pressionadas pela bandeira de escassez hídrica (R$14,20 a cada
100 quilowatts/hora), passaram a variar 3,91% no período de 30 dias encerrados em
15 de outubro, com a variação limitando-se a 1,16% nas
quatro semanas do mês passado, significando forte desaceleração nas duas últimas
semanas de outubro. claramente, esse comportamento
traz algum alívio nas pressões
inflacionárias, mas nenhum
atenuante para a renda das

famílias, que continuarão pagando caro pela energia até
que os preços comecem de
fato a recuar (ou que os salários tenham seu valor recomposto, cobrindo as perdas
realizadas até aqui, o que parece pouco provável diante
do cenário no mercado de trabalho, com número muito
alto de desempregados e de
empregos informais).
2 O chamado “índice de difusão”, que afere o percentual
de produtos e/ou itens em alta
em relação ao total de produtos/itens acompanhados pelo
ibGE, avançou de 65,0% em
setembro para 66,8% em outubro, mas havia sido de
71,9% em agosto. Analisado de
forma isolada, o indicador parece não dizer muito sobre o
ritmo geral dos preços. Num
exemplo, embora o índice tenha sido maior em agosto
deste ano e mesmo em outubro do ano passado (68,2%), o
iPcA ficou mais baixo do que
em outubro deste ano, girando entre 0,86% e 0,87%. Nitidamente, as altas no mês passado foram mais intensas para
um número proporcionalmente menor de produtos,
com peso maior sobre os orçamentos familiares, base
para o cálculo de qualquer índice de inflação.

ABASTECIMENTO

Preço médio da gasolina no
país é de R$ 6,71 na semana
O preço médio do litro da
gasolina comum nos postos de
combustíveis no país chegou a
R$ 6,71, na semana entre 31
de outubro e 6 de novembro.
A informação foi divulgada
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis (ANP).
Porém, o valor do litro da ga-

solina varia muito nos estados,
partindo de R$ 5,29, na cidade
paulista de Atibaia, e chegando
a R$ 7,99, na gaúcha bagé, na
fronteira com o uruguai. Nas
maiores capitais, o valor médio
em São Paulo é de R$ 6,34. No
Rio, a média da gasolina comum é de R$ 7,21. Em brasília,
o preço médio é de R$ 7,12.

O diesel comum, mais vendido nas estradas, também tem
grande variação no país, partindo de R$ 4,29, na paulista Sumaré, e chegando a R$ 6,70, em cruzeiro do Sul, no Acre. O preço médio do diesel no país é de R$ 5,33.
Os valores completos podem ser conferidos na página
da ANP na internet. (ABr)
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Vereadores avaliam insatisfação
de 74% dos goianienses com obras
Pesquisa do
Instituto
FoxMappin, do
grupo O Hoje,
mostrou que mais
de 1 milhão de
goianienses estão
insatisfeitos com
as diversas obras
inacabadas
espalhadas
pela capital
Felipe Cardoso
O instituto Fox Mappin,
do grupo O hoje, mostrou
que 74,1% dos goianienses
estão totalmente insatisfeitos
ou insatisfeitos com a quantidade e reflexos das obras na
cidade. Para traçar o diagnóstico, os pesquisadores consultaram, entre os dias 19 e
22, 501 pessoas distribuídas
por 163 bairros da capital.
O resultado é que 55,5%
dos entrevistados estão totalmente insatisfeitos, 18,6% insatisfeitos parcialmente. Por
outro lado, 14,8% está satisfeito. Dos entrevistados, 2,4%
não sabe e 1,6% não respondeu ao questionário.
conforme mostrado pela
reportagem na edição da última segunda-feira, 8, algumas
dessas obras causaram prejuízo que ultrapassam R$13
milhões. O resultado, além dos
custos adicionais, também refletem em transtornos e queda
de qualidade de vida dos goianienses, sobretudo em áreas
onde antes havia alto fluxo.
Para o vereador Santana
Gomes (PRtb) os números refletem exatamente o sentimento dos goianienses. “Se
você vai mexer na sua casa,
você precisa de uma programação, certo? você vai precisar mudar sua situação de
vida por um tempo. Eu vejo
que os goianienses estão muito contrariados. Quanto isso
tudo vai acabar? Agora, o que
vemos são as pessoas todos os
dias mudando seu percurso
porque o prefeito acha que podemos ficar com isso o resto
da vida. Desejo imensamente
que o prefeito seja iluminado
e resolva essa situação o quanto antes possível”, disse.

Vereadores apontam
que pesquisa reﬂete
o sentimento da
população em
relação as obras
paradas

Já Anderson Sales bokão
(DEM) lembra que é dever do
vereador fiscalizar a condução dessas obras e cobrar do
Executivo a conclusão dos
projetos. “cabe a nós cobrar
do Poder Público o cumprimento dessas obras que infelizmente causam, no início,
uma repercussão tão bonita e
grandiosa, mas com o decorrer do tempo o que se vê é insatisfação e revolta pela não
conclusão das mesmas”, considerou antes de disparar:
“Sou mais um que fica ao lado
desses mais de um milhão”.
Por outro lado, o líder do
Governo no Legislativo municipal, Sandes Jr (PP) destacou
que não há nenhuma obra parada na capital e que a prefeitura está trabalhando 24h para
entregá-las o quanto antes. “É
aquela placa que todos colocam: 'os transtornos passam e
os benefícios ficam'. Se não estivesse acontecendo o que está
acontecendo, todos estariam

falando mal dizendo que ele
não deu prosseguimento às
obras. Quem se lembra da campanha do ano passado onde todos os candidatos prometeram
a continuidade e conclusão de
todas as obras? É o que ele tem
feito”, argumentou.
Outros dois vereadores
consultados pela reportagem
chamam atenção para o curto espaço de tempo em que o
prefeito se encontra à frente
da administração municipal.
São eles: cabo Sena (Patriota)
e thialu Guiotti (Avante). “Ele
está trabalhando há alguns
meses como prefeito, sendo
que as obras já estavam iniciadas. O que ele poderia fazer como prefeito senão continuá-las?”, argumenta o primeiro deles.
Sena ainda destaca o encarecimento dos insumos da
construção civil em decorrência da chegada da pandemia. “O que era um valor antes da pandemia se tornou
outro valor depois. Por exemplo, são necessários aditivos,
um novo acordo em alguns
casos, enfim, tudo isso demora. Mas quando essas mesmas obras ficarem prontas,
essa insatisfação superior a 1
milhão de pessoas será mantida ou será revertida?”, indagou, por fim, o patriota.
Guiotti, por sua vez, foi na
esteira. “O prefeito pegou
obras em andamento e que
passaram por várias discus-

sões. As obras terminaram paralisadas e a nova gestão, que
é quem é responsável pelo pagamento e execução desse serviço, quer estar a par de todas
elas. É um período normal,
coisa de primeiro ano de mandato. Sem contar que iniciamos agora o período de chuvas, o que automaticamente
fará com que muitas coisas fiquem para o ano que vem”.

Canteiro de obras

uma das obras que causam
maior ansiedade entre a população é a obra do bRt NorteSul, que deverá mudar a forma
de a cidade enxergar o transporte coletivo. Outra obra, Leste-Oeste - que depende de desapropriação de áreas.
Sem prazo para entrega, o
viaduto Lauro belchior, conhecido como “viaduto da
Enel”, também está atrasado.
A obra traria enorme benefício
à população, já que deve ligar
o Setor Leste universitário
(Rua 117) ao Jardim Novo
Mundo (Avenida Ribeirão Preto), passando sobre a bR-153.
Outras obras também influenciam no resultado da
pesquisa, como o complexo
viário Jamel cecílio, a Marginal cascavel (entre a t-9 e c12). A do corredor da t-7 foi
pensado para melhorar a mobilidade de todos os modais,
principalmente faixa de ônibus exclusiva. E, uma das
mais esperadas, a obra da

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

Metodologia

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

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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As opções de Moro

Senadora Maria Eliza comanda o debate na Comissão de Educação

Reforma
tributária
ameaça bolsas
do ProUni
As propostas de reforma tributária em tramitação no
congresso Nacional são uma ameaça ao Programa universidade para todos (Prouni) do Ministério da Educação.
A avaliação é de especialistas e parlamentares que participaram nesta quarta-feira (10) de uma audiência pública na comissão de Educação (cE) do Senado. O debate foi
sugerido pelos senadores Flávio Arns (Podemos-PR), Marcelo castro (MDb-Pi), Maria Eliza (MDb-RO) e Nelsinho trad
(PSD-MS).
Para Maria Eliza, iniciativas como o Prouni, o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e Emprego (Pronatec) são instrumentos que podem facilitar o
acesso de “alunos competentes” à Educação.
— O Prouni é um programa social que, mesmo que não
houvesse retorno financeiro, teria um retorno social muito grande. Só vamos mudar o país se tivermos uma educação de qualidade. Esses são instrumentos que não podemos deixar que se enfraqueçam. Devemos fortalecer ao
logo do tempo — disse.
O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais
em instituições particulares de educação superior. O estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal per
capita de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais,
a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários
mínimos por pessoa. (Agência Senado)

uma raposa política repete que ninguém vai falar a que cargo concorrerá na
eleição até o dia da convenção partidária.
com o ex-juiz federal Sérgio Moro (Podemos-PR) não será diferente. Moro, hoje, é
candidato a presidente. Mas seus planos podem mudar a partir de abril de 2022, quando partidos oficializam coalizões. Sérgio
Moro é candidato a tudo: a deputado, senador, presidente, governador. Ou até a vice
na chapa de João Doria (PSDb) – se passar
nas prévias tucanas – de Rodrigo Pacheco
(PSD) – se este não se tornar vice também.
E ainda existe o união (DEM + PSL), que
pode apresentar um nome viável politicamente para oferecer a vaga de vice ao exministro, ou lhe oferecer um vice. Moro
pode disputar o Senado pelo Paraná. O senador Álvaro Dias, seu tutor, está em fim de
mandato e não descarta abrir mão da vaga.

Tempo dirá

Dentro do partido, há um canto uníssono
a quem almeja o trono: o pré-candidato é um
soldado da legenda. Quem norteia o caminho
são as pesquisas de intenção de votos.

Voz do povo

Até abril, o Podemos vai realizar pesquisas
quinzenais, quantitativas e qualitativas. São os
números vindouros e sigilosos, da voz popular, que indicarão o caminho de Moro.

Vem pra Moro?

Sérgio Moro já agendou encontros com líderes do MbL e vem pra Rua, movimentos que
saíram às ruas e catalisaram o impeachment
da ex-presidente Dilma Rousseff (Pt).

PTB cai..

O Ptb está se esfacelando numa autofagia inimaginável. Era potencial destino do
presidente Jair bolsonaro para filiação. com
a prisão de Roberto Jefferson (sem previsão
de sair da cadeia), o partido caiu em desgraça. A própria filha, christiane brasil,
brigou com Jefferson ao ser preterida para
comandar a legenda interinamente.

..em desgraça

Ontem, com a decisão do StF em
afastar Jefferson da presidência por
180 dias (ele estava apenas licenciado),
o ministro Alexandre de Moraes começou a jogar uma inegável pá de cal
no Ptb. O pedido, aliás, foi feito por
sete deputados petebistas insatisfeitos com a conduta de Jefferson. Para
uma amostra do cenário.

Governo cerca Ifood

O Ministério da Justiça notificou o
ifood para esclarecer possível vazamento
de dados dos usuários do app. A Secretaria Nacional do consumidor quer explicações se houve vazamento, qual a empresa prestadora de serviços, se realmente foi um funcionário ou ataque cibernético que alterou dados visíveis do app para
clientes com cunho político.

Aliados de André

Segue a agonia de André Mendonça,
ex-AGu, para o StF. Dentro da corte
(isso conta também no lobby fora dela)
ele só tem apoio do presidente Luiz Fux
e de Luís Roberto barroso. consideram
André um lavajatista.

Tchau, Lisboa

Os milionários seminários de Aécio
Neves e Kátia Abreu bancados com dinheiro público em Lisboa vão contar com
a presença do presidente da câmara, Arthur Lira - que viajou ontem para a Europa; e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está na Europa e deve
passar no evento. Lira decidiu de última
hora comparecer ao seminário.

Você pagou

Os seminários sobre agronegócio e
língua portuguesa serão hoje e amanhã, organizados pelas comissões de
Relações Exteriores do congresso, com
parlamentares brasileiros convidados – passagens e diárias pagas pela
verba indenizatória.

Sociedade civil pede que PGR
apure crimes apontados na CPI
Marcelo Camargo / ABr

Por ser um tribunal
político, uma
comissão
parlamentar de
inquérito não pode
punir nenhum
cidadão
Organizações da sociedade
civil, encabeçadas pela Anistia internacional brasil, protocolaram ontem (10) no Ministério Público Federal
(MPF), em brasília, uma petição popular pedindo que o
procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, apure
os possíveis crimes apontados
pela comissão parlamentar
de inquérito (cPi) do Senado
sobre a pandemia de covid19. Os senadores entregaram
o relatório final no mês passado, e Aras tem 30 dias para
se manifestar sobre o documento e dar encaminhamento às investigações.
Por ser um tribunal político, uma comissão parlamentar
de inquérito não pode punir
nenhum cidadão. Na prática, a
cPi recomenda indiciamentos, porém o aprofundamento
das investigações e o eventual oferecimento de denúncia
dependem de outras instituições. No caso do presidente
Jair bolsonaro e outras autoridades com foro por prerro-

Na prática, a CPI recomenda indiciamentos, porém as investigações e as denúncias dependem de outras instituições
gativa de função, como ministros de Estado, deputados e
senadores, a análise de crimes
imputados cabe ao procurador-geral da República.
A diretora executiva da
Anistia internacional brasil,
Jurema Werneck, destacou
que Aras ainda está dentro
do prazo e que é importante
que ele “assuma plenamente
seu papel”, que todo agente
público tem, de dialogar com
a sociedade.
“Os indícios de crimes que
vimos na cPi eram fortíssimos. Mesmo se a cPi não tivesse investigado, temos mais
de 600 mil vidas perdidas e

isso demanda, com urgência,
que o PGR dê consequência
dos passos necessários para
responsabilizar os apontados”, disse.

Campanha

Lançada em junho pela
Anistia internacional brasil,
a campanha Omissão Não é
Política Pública, que originou
a petição, tem apoio de 20 organizações da sociedade civil
e foi assinada por mais de 34
mil pessoas. Entre as entidades
estão Oxfam brasil, instituto
de Estudos Socioeconômicos
(inesc), Associação brasileira
de Saúde coletiva (Abrasco),

conselho indigenista Missionário (cimi), terra de Direitos,
coordenação das Organizações indígenas da Amazônia
brasileira (coiab), Justiça Global, centro de Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente (cedeca), Engajamundo
e Associação de vítimas e Familiares de vítimas da covid19 (Avico brasil).
A cPi da Pandemia investigou ações e eventuais omissões do governo federal no
combate à pandemia de covid-19 e, ao final, pediu 80 indiciamentos. Entre eles, foi
imputado ao presidente Jair
bolsonaro nove crimes, que

vão desde delitos comuns,
previstos no código Penal, a
crimes de responsabilidade,
conforme a Lei de impeachment. há também citação de
crimes contra a humanidade, de acordo com o Estatuto
de Roma, do tribunal Penal
internacional (tPi), em haia.
Além de bolsonaro, mais
77 pessoas, entre elas três filhos do presidente, ministros,
ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários estão na lista. há ainda
duas empresas: a Precisa Medicamentos e a vtcLog. com
isso, são 80 pedidos de indiciamento no relatório.
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derrota indigesta
Cesar Greco/SE Palmeiras

Fora de casa,
Dragão é goleado
pelo Palmeiras
por 4 a 0
Breno Modesto
três derrotas consecutivas.
Esta é a atual sequência do Atlético-GO na Série A do campeonato brasileiro. Depois de ser
derrotado por Sport e Flamengo,
o time comandado pelo técnico
Eduardo Souza foi goleado pelo
Palmeiras, ontem, fora de casa.
No Allianz Parque, o time paulista fez 4 a 0 no Dragão.
Raphael veiga, Rony, Gustavo Scarpa e Rony fizeram os
gols do triunfo paulista. com o
resultado, a equipe goiana se
mantém na décima quarta colocação com os mesmos 37
pontos que iniciou a rodada.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa,
foi o Atlético que teve a primeira grande chance da partida. Logo aos quatro minutos,
Ronald foi lançado em profundidade e saiu na cara de Weverton. O garoto tentou deslocar
o goleiro da equipe paulista e
chutou colocado. A finalização
passou raspando a trave.
Dali em diante, o Palmeiras
cresceu e passou a mandar no
jogo. A primeira chegada alviverde aconteceu aos oito, com
Dudu. Dono da camisa 4+3, que
faz alusão ao 7, seu antigo número e que, hoje, pertence a
Rony, o atacante invadiu a área
e mandou rasteiro. O chute, assim como o do Dragão, passou
muito perto do pé da trave.
Na sequência, o Porco conseguiu abrir o placar. A jogada

O meia Raphael Veiga marcou um dos quatro gols do Palmeiras para cima do Atlético-GO
do gol foi iniciada por Weverton, que lançou a bola para
Gustavo Scarpa. O meia partiu
pelo lado direito, cortou para o
meio e encontrou Raphael veiga livre. O também meio-campista teve tempo de dominar a
bola e disparar o chute rasteiro. A finalização, letal, morreu
no fundo das redes de Fernando Miguel.
O Atlético conseguiu responder com Zé Roberto, aos 15.
Depois de um cruzamento de
Dudu, pela direita, o centroavante subiu mais alto que a defesa paulista e testou firme. A
cabeçada passou muito próxima ao gol de Weverton.
Mas ainda no primeiro
tempo, o Alviverde ampliou o
placar. Na marca de 31 minutos, Gustavo Scarpa cobrou
falta com precisão e colocou
a bola na cabeça de Rony,

DIVISÃO DE ACESSO

Goiatuba é o
primeiro a

conquistar o acesso
à primeira divisão
com duas rodadas
de antecedência, o
Goiatuba está de volta
à elite do futebol goiano. Líder da Divisão
de Acesso, o Azulão,
que foi campeão da
terceira Divisão, em
2019, venceu mais
uma partida na competição e sacramentou
seu retorno à primeira
divisão. Jogando diante do seu torcedor, no
Divino Garcia Rosa, o
time comandado pelo
técnico Gilberto Pereira bateu o terceiro colocado, Morrinhos,
pelo placar de 2 a 1.
Lagoa e Pedro henrique fizeram os gols
que deram o resultado
positivo ao time do sul
do Estado. Pelo lado do
tricolor dos Pomares, o
zagueiro brumati descontou. Mesmo com o
revés, o Morrinhos segue firme na briga pela
outra vaga à elite. O
próximo compromisso
da equipe será no domingo (14), em casa,
contra o Goiânia. Já o
Goiatuba encerra sua
participação na competição na próxima rodada. O adversário será
o Aparecida, em Aparecida de Goiânia.
No outro confronto
que agitou a rodada, o

Goiânia empatou em 0
a 0 com o inhumas, no
estádio Olímpico e já
não tem mais chances
de subir para a primeira divisão. tanto o time
da capital, quanto o
time do interior criaram chances, mas em
um dia de pouca inspiração por parte dos atacantes, a partida terminou sem as redes balançarem.
Agora o Goiânia enfrenta o Morrinhos,
fora de casa, e, depois,
encerra sua participação na Divisão de Acesso diante do Aparecida.
Já o inhumas tem somente mais um jogo,
quando recebe a Anapolina em jogo de vida
ou morte para ambas
as equipes.
Dessa forma, apenas
três equipes seguem vivas na disputa pela última vaga na primeira
divisão de 2022. Mesmo
sem ter entrado em
campo na rodada, a Rubra continua com chances de voltar a disputar
o Goianão. Para isso,
terá de vencer seus dois
próximos compromissos e torcer por uma
combinação de resultados. (Breno Modesto
e Victor Pimenta, especial para O Hoje)

que foi mais atento que a defesa atleticana e desviou para
o gol, não dando chances
para que Fernando Miguel
fizesse a defesa.
Ainda no primeiro tempo,
o Dragão incomodou Weverton novamente. Depois de
uma bela jogada individual,
Janderson procurou a área e
fez o cruzamento, porém, a
trajetória da bola tomou outro
rumo e quase surpreendeu o
arqueiro dos donos da casa.
Atento, o goleiro tocou pela linha de fundo.
Na etapa complementar, os
dois treinadores mudaram
suas equipes, mas foi um jogador que começou o confronto como titular que apareceu primeiro. cobrando pênalti, Gustavo Scarpa fez o terceiro do Palmeiras, aos 18. O
quarto, sim, seria de alguém

que entrou no decorrer do
duelo. breno Lopes, que, assim
como Scarpa, havia marcado
no jogo do primeiro turno, decretou o resultado. O atacante
aproveitou um cruzamento

rasteiro feito por Dudu e, livre,
só teve o trabalho de empurrar
para o gol. Já o rubro-negro
não ofereceu perigo a Weverton no segundo tempo. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCNICA
t
Palmeiras 4x0 Atlético-GO
Data: 10 de novembro de 2021. Horário: 20h30. Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP). Gols: Raphael Veiga (13’/1T), Rony (31’/1T), Gustavo Scarpa (18’/2T) e Breno Lopes (44’/2T). 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 (Arnaldo), Wanderson,
Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão (Marlon Freitas), Baralhas e João Paulo (Oliveira); Ronald (Toró), Zé Roberto (Brian
Montenegro) e Janderson.
Técnico: Eduardo Souza

Palmeiras: Weverton; Marcos
Rocha (Mayke), Kuscevic, Luan
(Renan) e Victor Luis; Danilo, Zé
Rafael, Raphael Veiga (Breno
Lopes) e Gustavo Scarpa (Patrick de Paula); Dudu e Rony
(Luiz Adriano).
Técnico: Abel Ferreira

SÉRIE B

Diante do Sampaio Corrêa, Tigre
pode garantir permanência
Desfalcado. É assim que o
vila Nova entrará em campo
logo mais, às 19h, para encarar o Sampaio corrêa, no castelão, em São Luís, no Maranhão. isso porque o técnico interino higo Magalhães perdeu
três jogadores por conta do
terceiro cartão amarelo. Diante do time maranhense, o comandante não terá as presenças de Moacir, Dudu e
clayton, suspensos.
Assim, o comandante vilanovense deve optar por André
Krobel, na direita, por tiago
Real ou Kallyl, no meio, e por
Pedro Júnior no ataque. Desta
maneira, o colorado tentará
chegar à marca de 14 jogos de
invencibilidade na temporada.
Dos 13 atuais, 10 são na Segundona, onde o time, atualmente com 44 pontos, ainda
busca mais um pontinho para
assegurar, matematicamente,
sua permanência para a próxima temporada.

Sampaio Corrêa

Para encarar o colorado,
nesta quinta (11), o técnico
João brigatti definirá a formação titular do Sampaio corrêa apenas momentos antes
do duelo começar. isso porque
o comandante aguarda uma
definição do departamento
médico do clube quanto aos
seus laterais titulares. Se Watson e Alyson não forem liberados, Maurício e Eloir ou
Mascarenhas, respectivamente, devem ser os escolhidos.
Outra dúvida é em relação às
presenças de betinho e Léo Artur. Os dois cumpriram suspensão automática na última

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Para enfrentar o Sampaio Corrêa, Higo Magalhães terá três desfalques
rodada e voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

taram em outros três jogos.
O último encontro aconteceu na 16ª rodada da atual
edição do campeonato brasileiro da Série b. Mesmo jogando longe de seus domínios, foi a bolívia Querida
que saiu de campo com o
triunfo. Em pleno Estádio
Onésio brasileiro Alvarenga,
o time do Maranhão venceu
por 2 a 0. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Histórico

O confronto desta quintafeira (11) será o décimo sexto
na história entre Sampaio corrêa e vila Nova. com oito vitórias, quem tem o histórico
ao seu lado é o tigre. Os maranhenses levaram a melhor
em quatro oportunidades.
Além disso, as equipes empa-

FICHA
TÉCNICA
t
Sampaio Corrêa

x

Vila Nova

Data: 11 de novembro de 2021. Horário: 19h. Local: Estádio
Castelão, em São Luís (MA). Árbitro: Dyorgines Jose Padovani
de Andrade (ES). Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e
Vanderson Antonio Zanotti (ES). VAR: Péricles Bassols Pegado
Cortez (FIFA/SP)
Sampaio Corrêa: Luiz Daniel;
Watson (Maurício), Alan Godói,
Nilson Júnior e Alyson
(Eloir/Mascarenhas); Baraka
(Betinho), Ferreira e Guilherme Campana (Léo Artur); Pimentinha, Roney e Ciel.
Técnico: João Brigatti

Vila Nova: Georgemy; André Krobel, Rafael Donato,
Renato e Willian Formiga;
Pedro Bambu, Arthur Rezende e Tiago Real (Kallyl);
Diego Tavares, Pedro Júnior
e Alesson.
Técnico: Higo Magalhães
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ForÇa Aérea
Afonso Cardoso

Com espetáculo
da torcida
embaixo de
chuva, Goiás
corresponde em
campo e vence
Coritiba
Victor Pimenta
O Goiás voltou a vencer
diante de seu torcedor e está
de volta ao G-4. Após uma
brilhante festa da torcida
antes do jogo contra o coritiba e debaixo de chuva, o
time esmeraldino ganhou
por 2 a 1 do vice-líder da
competição na noite desta
quarta-feira na Serrinha e
está novamente entre os
quatro melhores na briga
pelo acesso. Os gols do jogo
foram marcados por David
Duarte e Mezenga. Diego fez
contra para os visitantes.

Primeiro tempo

com uma festa linda da
torcida antes mesmo da bola
rolar, o Goiás então buscou
corresponder em campo e
teve grandes chances nos primeiros dez minutos. Diego
parou em Wilson e depois Nicolas finalizou, mas a defesa
do coritiba esperta tirou em
cima da linha. com vinte e um
minutos, Nicolas se machucou
e acabou sendo substituído
ainda no primeiro tempo, entrando bruno Mezenga. Rezende teve outra grande chance para o time esmeraldino.
Diego cruzou e o volante de
cabeça levou perigo ao gol
de Wilson. tadeu não traba-

Equipe tentou desde o primeiro tempo a jogada aérea e Rezende quase abriu o placar para o Goiás
lhou muito na primeira etapa
e não chegou a defender uma
sequer bola do time alviverde.
No último lance do jogo, Rafinha trombou com caio vinicius e levou a pior, tendo
que sair de maca.

Segundo tempo

A equipe esmeraldina perdeu uma oportunidade clara de
gol logo no primeiro minuto.
Mezenga serviu Elvis que cara
a cara com o gol finalizou mal
para a defesa tranquila de Wilson. com a chuva, dificultou
para o time esmeraldino que
tentou com a torcida empurrando a todo momento e depois das finalizações de Alef
Manga e Fellipe bastos no goleiro, coube a Elvis no escanteio
achar David Duarte que de cabeça testou para as redes.

Seis minutos depois, mais
uma vez o camisa 10 esmeraldino mostrou ser o melhor assistente da Série b e de
falta cobrou na medida pra
bruno Mezenga acabar com a
seca de gols em uma noite
chuvosa. O coritiba diminuiu
em um lance polêmico. bola
jogada na área e a confusão
fez com que resvalasse em
Diego e entrasse. Precisou da
ajuda do var para descobrir
se ela tinha entrado totalmente. Na sequência Alef
Manga teve a chance de aumentar a vantagem novamente, mas finalizou mal.
Dadá belmonte entrou no
jogo e como nos últimos jogos,
fez fumaça ajudando o Goiás e
quase fez o seu em chute rasteiro e perigo que fez Wilson
não pensar muito e mandar

para escanteio. O coritiba tentou colocar a pressão no final
do jogo buscando o empate,
mas o Goiás resistiu mesmo

FICHA
TÉCNICA
t
Goiás 2x1 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). Gols: David Duarte 8’2T e Bruno Mezenga 14’2T (Goiás); Diego contra 31’2T (Coritiba)
Coritiba: Wilson; Natanael
(João Vitor); Henrique, Luciano
Castán, Guilherme Biro; Willian
Farias, Matheus Sales (Val), Rafinha (Robinho); Waguininho,
Léo Gamalho (William Alves) e
Igor Paixão.
Técnico: Gustavo Morínigo.

Goiás: Tadeu; Diego, David
Duarte, Reynaldo, Artur; Rezende (Dadá Belmonte), Caio
Vinicius (Luan Dias), Fellipe
Bastos, Élvis; Alef Manga
(Iago Mendonça) e Nicolas
(Bruno Mezenga).
Técnico: Gláuber Ramos.

Série A

PASSOU AQUI

Paulinho relembra passagem por Goiás e
partida contra o Flamengo, no Maracanã
Após uma temporada disputada com a camisa do bangu, o goleiro Paulo henrique
curte as férias em Goiânia ao
lado de sua família e concedeu uma entrevista ao Jornal
O hoje relembrando sua passagem pelo Goiás, onde tudo
começou antes de ser o excelente profissional que é hoje.
uma das promessas esmeraldinas nas categorias de base,
Paulinho chegou novo ao clube e aos poucos foi mostrando
seu potencial. Antes de chegar
ao time principal, o goleiro foi
um dos destaques esmeraldinos na campanha do Goiás na
copa São Paulo de 2013, onde
a equipe goiana foi vice-campeão. Na ocasião, Paulinho
foi responsável por ajudar o
Goiás a se classificar para as
quartas e semifinais, defendendo cinco penalidades.
“Fiquei dezessete anos no
Goiás. Peguei do Sub-12 ao
time principal do clube e foi
uma época muito boa, porque subi muito novo para o
profissional, com dezesseis
anos e ali no Goiás foi a base
de tudo”, disse o goleiro que
chegou com a concorrência
de Renan e harlei no gol esmeraldino.
“Na época eu era muito
novo e eu subi em 2013, mas
comecei a ir mesmo para os
jogos somente em 2014. Foi
quando eu subi e comecei a
revezar com o harlei e que
também tinha o Edson no gol.
Em 2015, eu vi e sabia que eu
teria oportunidade, porque
não iriam contratar outro (goleiro) e iriam me utilizar e me
preparei o ano inteiro para

com os sete minutos de acréscimos para voltar a vencer em
casa e retornar ao G-4. (Especial para O Hoje)

Arquivo pessoal

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

68
58
54
49
49
47
44
42
41
41
39
39
38
38
37
36
33
30
29
15

31
31
29
31
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
32
30
31

21
18
16
14
12
12
11
11
12
10
8
8
9
8
9
9
7
7
8
1

E
5
4
6
7
13
11
11
9
5
11
15
15
11
14
10
9
12
9
5
12

D

GP GC SG AP%

5
9
7
10
7
8
9
11
14
10
8
8
11
9
11
12
11
16
17
18

50
51
54
40
47
32
39
29
38
32
28
29
28
24
24
33
29
19
26
26

D

GP GC SG AP%

8
8
9
7
8
9
12
12
14
9
14
10
13
12
16
16
15
12
18
20

51
45
40
43
43
48
43
47
39
41
32
30
35
34
29
39
25
27
35
22

22
35
28
34
37
29
33
32
40
33
29
32
36
29
32
39
37
31
38
52

28
16
26
6
10
3
6
-3
-2
-1
-1
-3
-8
-5
-8
-6
-8
-12
-12
-26

73.1
62.4
62.1
52.7
51
50.5
47.3
45.2
44.1
44.1
41.9
41.9
40.9
40.9
41.1
40
36.7
31.3
32.2
16.1

Série B

Goleiro deve seguir no clube carioca na próxima temporada
chegar nesse momento”, ressaltou Paulinho.
um jogo marcante na carreira do jogador irá ser sempre lembrado. Em 2015, quando estreou no gol esmeraldino, Paulinho então teve a
oportunidade de defender as
cores do Goiás no brasileirão
da Série A, na ocasião substituindo Renan. Então, ele
atuou na partida diante do
Flamengo, no estádio Maracanã e contou sobre o jogo.
“Foi meu maior jogo (no
Goiás). Passou um filme na
minha cabeça, a história no

clube, muito tempo treinando,
Maracanã lotado e tinha sido
minha primeira vez ali. Apesar da derrota, do jogo difícil
que foi, mas para mim foi
marcante”, concluiu o atleta,
que atualmente defende as
cores do bangu.
titular absoluto no clube
carioca, Paulo henrique deve
seguir no bangu na próxima
temporada. com Felipe, exvasco, como treinador, o goleiro tem respaldo e tudo para
fazer uma excelente temporada em 2022. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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20°

Times

P

J

V

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

62
61
58
58
57
56
55
49
47
46
45
44
43
42
41
38
38
37
35
23

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

18
17
16
15
15
15
16
13
13
10
12
10
11
10
11
11
9
7
9
4

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

28
30
29
29
35
37
33
47
45
40
41
30
37
36
39
54
38
28
47
45

23
15
11
14
8
11
10
0
-6
1
-9
0
-2
-2
-10
-15
-13
-1
-12
-23

60.8
58.1
55.2
55.2
54.3
53.3
52.4
46.7
44.8
43.8
42.9
43.1
42.2
41.2
39
39
36.2
35.2
33.3
21.9
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Os pontos de alagamentos em Goiânia triplicaram desde 2018. Naquele ano, eram 57 locais e, atualmente, são 176 lugares suscetíveis a alagamentos

Pontos de alagamentos
triplicam na Capital desde 2018
O grande problema é a falta de capacidade do solo de receber essa água que cai da chuva
Fotos: Jota Eurípedes

Daniell Alves
Os pontos de alagamentos
em Goiânia triplicaram desde
2018. Naquele ano, eram 57 locais e, atualmente, são 176
lugares suscetíveis a alagamentos, a exemplo de ruas
no Jardim Presidente, setor
Faiçaville e Jardim Europa. A
principal causa dessas inundações é a falta de áreas naturais para poder infiltrar a
água da chuva, que escorre
pelas ruas em grande quantidade e muita velocidade.
“A cidade está cada vez
mais crescendo e há mais
construções e pavimentações.
O grande problema do alagamento é a falta de capacidade
do solo de receber essa água
que cai da chuva, que agora
fluem com mais violência.
isso ocorre devido ao aquecimento global. Então, ele
[aquecimento global] gera secas maiores e chuvas mais
torrenciais”, explica a arquiteta e urbanista do conselho
de Arquitetura e urbanismo
de Goiás (cAu/GO), Adriana
Mikulaschek, em entrevista
ao O hoje.
Em paralelo, há a impermeabilização do solo. Apesar de ter leis no Plano Diretor da cidade que determinam a criação de áreas verdes.Mas não é o que acontece.
Segundo ela, o índice de área
permeável exigido pela prefeitura ainda é bastante pequeno. “Seria necessário ter
pelo menos 15% dessa área
dentro de cada lote”, revela.

(inmet). Assim, as precipitações podem chegar até 50 milímetros (mm) de água ao longo do dia, com ventos intensos
de 40-60 km/h.
O cenário pode ser ainda
mais caótico na região Norte
de Goiás, que está na zona laranja, representando perigo.
Nesse patamar, as precipitações podem chegar até 100
mm de água no dia, com ventos de até 100 km/h. Os riscos
de corte de energia elétrica,
queda de galhos de árvores,
alagamentos e de descargas
elétricas são altos.

População em alerta

Para que este cenário
mude, o nível de permeabilidade do solo deve aumentar.
“Fazer com que essa chuva se
infiltre no local em que ela cai.
isso é complicado, mas o uso
de infraestruturas verdes é
um instrumento bastante eficaz para que isso aconteça.
São infraestruturas aliadas à
natureza. Então eu posso ter
represas de contenção, lagoas
de contenção, jardins de chuva em que, ao invés da chuva
ir para a valeta e depois boca
de lobo, já se infiltra no local”.
Além disso, ela sita a criação de mais áreas naturais,
que podem ser transformadas
em parques públicos de convívio da população. “São vários instrumentos eficazes e

A principal causa
dessas inundações é
a falta de áreas para
inﬁltrar a água

mais baratos. há outros benefícios como a filtragem de
água antes que ela seja levada ao lençol freático, o que
gera maior qualidade”, diz.
Já a comunidade também
pode contribuir para evitar
estes alagamentos. “A responsabilidade da população é
entender o processo de infiltrarção dessa água no próprio
terreno. A conscientização de
que cada metro quadrado im-

permeabilizado é uma área
que não vai infiltrar a água.
começa pela educação para
que as pessoas entendam que
preciso deixar mais solo livre
de cimento”, explica.
Segundo Adriana, não é preciso pegar toda a água que cai
no telhado e jogar na sarjeta.
“Essa rua não consegue absorver tudo isso e gera alagamentos pela quantidade e velocidade. Essa água ainda vai chegar contaminada e vai destruindo tudo que encontra”.

Zona de risco

Goiânia está na zona amarela de risco com perigo potencial de chuvas intensas,
de acordo com o site do instituto Nacional de Meteorologia

A Defesa civil informa que,
em casos de árvores próximas
de residências que ofereçam
riscos, os moradores precisam
pedir ajuda ao órgão ambiental para a poda ou corte das
plantas. também oferecem risco à população infiltrações, rachaduras nas paredes e chãos,
e o não plantio de bananeiras
ou plantas de raízes curtas em
morros. Além disso, quem
mora em área de baixada, ao
primeiro sinal do aumento do
nível de água, deve se abrigar
em locais altos e secos.
A Defesa civil ressalta que
medicamentos devem ser
mantidos em locais seguros e
documentações em mochilas
impermeáveis, caso seja necessário abandonar a residência. “Águas de enchente
estão sempre contaminadas.Por isso é melhor evitar o
contato”, diz o comunicado
que faz o alerta à comunidade.

Seinfra criou relatório para combater alagamentos
A Secretaria Municipal de
infraestrutura urbana (Seinfra) divulgou um relatório de
combate aos alagamentos na
capital. Foi elaborado um documento dos pontos críticos
de alagamentos em Goiânia.
Os locais receberam intervenção de limpeza e manutenção preventiva, inclusive
com o auxílio de caminhão de
jateamento hídrico, para a
desobstrução do sistema de
escoamento de água em locais
com maiores entraves.
De acordo com Secretaria
Municipal de infraestrutura
(Seinfra) os trabalhos de lim-

peza e manutenção preventiva são realizados todos os
dias, durante todo o ano, em
todas as regiões de Goiânia. O
objetivo é manter a cidade livre de alagamentos. Desse
modo, a população também
deve contribuir, ao descartar o lixo de forma correta e
evitar jogar nas ruas.

Plano de Drenagem

Para 2022, o secretário municipal de infraestrutura,
Fausto Sarmento, anuncia
mais uma medida importante nessa área. “Estamos contratando, em conjunto com a

Agência de Regulação de Goiânia, o Plano Diretor de Drenagem da capital. Que é o
primeiro ponto a ser feito
para iniciar um planejamento sério porque esse tipo de
plano vai dividir todo o município em microbacias e vamos trabalhar cada bacia, individualmente, eliminando
os alagamentos e inundações
de forma planejada”, finaliza
Sarmento.
A prefeitura afirma que o
trabalho preventivo está ocorrendo em toda cidade. cerca
de 500 servidores estão nas
ruas da capital para realizar

esse tipo de serviço, como as
obras de drenagem no Parque
Oeste industrial, condomínio
das Esmeraldas, Parque das
Flores, Maria Rosa, Serra
Azul, Gentil Meireles, Parque
industrial João braz, Setor
Jaó, urias Magalhães e Residencial São Marcos.
No início deste ano, a Avenida Gabriel henrique de Araújo, no Setor Goiânia viva, foi
contemplada com um bueiro
tubular, que teve ampliada a
capacidade de vazão com o
implemento de dois conjuntos
triplos de tubos de 1,5m de
diâmetro e a construção de

um tanque de contenção para
diminuir o volume de água
absorvido pela tubulação.
Além disso, foram feitos diques de proteção contra a cheia
nos setores Gentil Meireles,
Serra Azul, vila Roriz, crimeia
Leste, vila São José, urias Magalhães, Jardim Mariliza, Setor
Oeste, enrocamento de pedra
na Marginal botafogo e obras
de contenção erosiva e galerias
de água pluvial. Nos bairros
Goiânia viva, Jardim Petrópolis, Pedro Ludovico, Sol Nascente, Faiçalville e Residencial
São Marcos, por exemplo. (Especial para O Hoje)
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Congresso vota PEC polêmica que
autoriza trabalho de adolescentes
O lote deverá ser novamente colocado à venda

5G em Goiás
pode atrasar
após empresa
desistir de
outorga
Daniell Alves
A conversão do sinal 5G em Goiás pode atrasar após a
empresa Fly Link desistir da outorga que tinha arrematado
no leilão. A empresa tinha levado o h42 com outorga de
R$ 900 mil para a operar na faixa de 26 Ghz em cidades
goianas, além de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul.
Em nota, a Fly Link informou que um investidor externo, que não teve o nome divulgado, seria o responsável
por garantir parte dos investimentos. O acordo, segundo a empresa, não seguiu adiante porque a Fly Link não
conseguiu arrematar lotes considerados mais estratégicos. “como isso não ocorreu, se torna inviável desenvolver um plano de negócios contemplando apenas o lote
h42, pois este lote refere-se a uma tecnologia incipiente e com mercado ainda restrito”, afirmou a empresa.
Já a Agência Nacional de telecomunicações (Anatel) afirmou que o pedido de desistência foi apresentado pela Fly
Link no início da semana. De acordo com a Agência, o edital estabelece que o declínio da empresa em não participar, em qualquer um dos lotes implica a execução da Garantia de Manutenção da Proposta e aplicação de multa de
10% sobre o preço ofertado na proposta vencedora. “tendo em vista que não houve proposta adicional ao Lote h42 considera-se o mesmo deserto (adquirido em um único lance)”, afirmou a Anatel.

Vencedores

Enquanto isso, o processo avança com as outras empresas vencedoras. Na terça-feira (9), a Anatel realizou
a sessão de escolha de compromissos da licitação das radiofrequências. Os diversos compromissos previstos no
edital foram atribuídos às proponentes vencedoras dos
lotes e foi realizada a conversão de ágio - processo em
que as empresas substituíram valores a serem pagos por
novas obrigações.
como resultado desse processo, a outorga – valor que
será destinado aos cofres públicos – ficou em R$ 4,8 bilhões e o ágio, em R$ 2,6 bilhões. O valor referente às outorgas pode ser parcelado em até 20 anos e as empresas
têm até sete dias para informar como será feito o pagamento à união.

Leilão 5G

O leilão para que as empresas possam explorar o serviço de fornecimento da internet 5G terminou no último dia 5. O ministro das comunicações, Fábio Faria, destacou que a licitação teve ágio de R$ 4,79 bilhões e informou que os lotes ainda não arrecadados poderão ser
novamente colocados à venda. Segundo ele, em breve,
a Anatel poderá realizar outro leilão e “vai ultrapassar
em muito os R$ 50 bilhões que estavam previstos porque ainda se deve ter entre R$ 7 bilhões e R$ 8 bilhões
que serão comercializados”.
Praticamente, todos os lotes das faixas de 700 Mhz, 2,3
Ghz e 3,5 Ghz foram arrematados na primeira sessão de
análise de propostas, realizada no último dia 4. Segundo
o presidente da comissão Especial de Licitação e superintendente de competição da Agência, Abraão balbino e
Silva, essas faixas “são as que, de fato, têm a necessidade
mais urgente para a comercialização de serviços”.
Sobre a faixa de 26 GhZ, o superintendente explicou
que com a oferta de mais espectro, naturalmente houve quantidade maior de número de lotes não arrematados. “Não há qualquer tipo de escassez de espectro nessa faixa e foram assumidos diversos compromissos; se
a gente pegar apenas os relativos à educação, o leilão vai
destinar R$ 3,1 bilhões para conectar escolas de ensino
básico”, afirmou.

Maior leilão

Abraão destacou, ainda, que este é maior leilão relativo a telecomunicações realizado na América Latina.
“Nunca tivemos um leilão com tamanho volume econômico envolvido: a privatização não rendeu isso, o 3G
não rendeu isso, o 4G não rendeu isso. Se somarmos todas essas licitações, ainda não temos o que este leilão está
movimentando em termos de valor econômico. De fato,
nós consideramos esse leilão bem-sucedido em todas as
perspectivas possíveis”, resumiu.
Embora nem todos os lotes tenham sido comercializados, todas as obrigações foram contratadas, ou seja,
todos os compromissos previamente definidos foram assumidos pelas vencedoras. (Especial para O Hoje)

tem gerado muito polêmica a proposta de emenda à constituição que autoriza
os adolescentes a partir de 14 anos de idade a firmar contrato de trabalho sob regime de tempo parcial (PEc 18/11). hoje,
de acordo com a constituição, os jovens
com 14 e 15 anos só podem trabalhar na
condição de aprendizes. A proposta tem
parecer pela admissibilidade do relator,
deputado Paulo Eduardo Martins (PSc-PR).
Ele também recomendou a aprovação de
outras seis PEcs que tramitam apensadas
à principal, para tramitar em conjunto. Entre essas outras propostas, está uma que
permite que maiores de 14 anos possam
trabalhar com a autorização dos pais (PEc
274/13). Outra, que menores de 18 e maiores de 14 trabalhem, porém desde que estejam frequentando regularmente a escola
(PEc 108/15). há, ainda, proposta que permite o trabalho já a partir dos 13 anos de

idade (PEc 2/20). Segundo a deputada tabata Amaral (PSb-SP), outras propostas em
benefício de crianças e adolescentes seriam mais benéficas à sociedade. “como alguém que vem da periferia, que estudou
em escola pública, que teve que trabalhar
desde os 7 anos, eu quero dizer com todas
as letras: o que nossos jovens e crianças
precisam é de uma lei da aprendizagem
que de fato funcione. É de oportunidades
na educação, de uma educação verdadeiramente integral. É de esporte, cultura,
arte, oportunidades que lhes permitam
quebrar o ciclo da pobreza, sonhar, e sonhar sem limites”, observou. Se as propostas que tratam da permissão de trabalho a adolescentes forem aprovadas,
elas seguem para a análise de uma comissão especial. Depois, o Plenário da câmara ainda precisa bater o martelo sobre
o tema, em dois turnos de votação.

Sabatina de nova
ministra do TST
A desembargadora Morgana de Almeida Richa, do
tribunal Regional do trabalho da 9ª Região (PR), foi
indicada pelo presidente
da República, Jair bolsonaro, para o cargo de ministra
do tribunal Superior do
trabalho, na vaga aberta
em decorrência do falecimento do ministro Walmir

Oliveira da costa, em abril
deste ano. De acordo com o
artigo 111-A da constituição da República, a desembargadora será sabatinada pela comissão de
constituição, Justiça e cidadania do Senado Federal, e, posteriormente, sua
indicação será submetida
ao Plenário do Senado.

Dignidade menstrual
O projeto de lei nº
8305/21, oriundo da Governadoria, foi aprovado
pela comissão Mista durante a reunião híbrida
desta tarde. O projeto institui o Programa Goiano de
Dignidade Menstrual. De
acordo com o texto, a proposta garante o acesso gratuito aos absorventes higiênicos descartáveis às

mulheres que sejam (ou estejam) estudantes da rede
pública; adolescentes em
cumprimento de medida
de privação de liberdade;
privadas de liberdade em
cumprimento de pena nos
regimes fechado e semiaberto do Sistema Prisional
Goiano; em situação de rua;
em situação de extrema pobreza e de pobreza.

Não retroage escritura pública
modificativa do regime de bens
A terceira turma do Superior tribunal de Justiça
(StJ) reconheceu a impossibilidade de se dar eficácia retroativa a uma escritura pública firmada em 2015, por
meio da qual os então companheiros reconheceram

uma união estável de 35 anos
e fixaram o regime de separação dos bens constituídos
durante a relação. De acordo
com os autos, a relação teve
início em 1980, mas a primeira escritura de união estável só foi lavrada em 2012.

Aprovado PL que
cria cemitério e
crematório para
cães e gatos
na Capital
O Plenário da Câmara
Municipal de Goiânia aprovou o Projeto de Lei (PL)
196/2021 que dispõe sobre
a ‘Criação do Cemitério e do
Crematório de Animais Domésticos de Pequeno e Médio Porte’, no município de
Goiânia, em especial cães e
gatos, por meio de um pedido Inclusão e Inversão. O
projeto tem o objetivo de
oferecer um destino digno
aos animais, de forma mais
sustentável, não agredindo
o meio ambiente.

RÁPIDAS

t

2 Jurisprudência – StF firma
tesa sobre pena mínima de multa para crime de tráfico de drogas.
2 Campanha em defesa das
“10 medidas contra a corrupção” (dos outros) – MPF
gastou ao menos R$ 60 mil em
campanha política de Deltan
Dallagnol, segundo o tcu.

Motores do avião de Marília
serão analisados em Goiânia
Os motores do avião que
caiu com Marília Mendonça
em Minas Gerais serão analisados no centro de Serviços
Aeronáuticos, em Goiânia. Os
técnicos do local devem analisar os equipamentos que foram encaminhados para capital nesta quarta-feira (10).
Os demais destroços já estão
no Rio de Janeiro, onde as
análises continuam.
O objetivo das investigações realizadas pelo centro de
investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos (cENiPA) é prevenir que novos
acidentes com características
semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o
menor prazo possível, a depender da complexidade de
cada ocorrência e, ainda, da
necessidade de descobrir os fatores contribuintes.
O órgão pertence a Força
Aérea brasileira que engloba
sete Serviços Regionais de in-

vestigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERiPA).
Na última terça-feira (9), os
investigadores do terceiro
Serviço Regional de investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERiPA
iii) continuaram os trabalhos
de apuração do acidente envolvendo a aeronave de matrícula Pt-ONJ, que ocorreu
em caratinga (MG).

Rio de Janeiro

Os destroços da aeronave
que caiu com Marília Mendonça chegaram ao Rio de
Janeiro para inspeção e perícia detalhada na noite da última terça-feira (9). O avião foi
cortado em pedaços menores e transportado por um
caminhão. A aeronave caiu na
cidade de caratinga, em Minas Gerais, na sexta-feira (5).
A queda matou a cantora e
outras quatro pessoas.
As ações para retirar o bi-

motor começaram na manhã
de domingo (7) após a aeronave ter sido retirada da correnteza da cachoeira, no sábado (6). As partes do avião
chegaram no Aeroporto do
Galeão, no Rio de Janeiro e devem passar por perícia em
hangar da Aeronáutica.
As asas da aeronave foram cortadas para facilitar o
transporte. Os motores do
avião que caiu com a cantora
estavam em locais de difícil
acesso e foram encontrados a
cerca de 200 metros da aeronave. A remoção dos destroços foi feita em etapas.
A queda aconteceu a cerca
de dois quilômetros do aeroporto de destino, depois de bater em um cabo de distribuição
de energia. Parte dele estava
enrolado em uma das hélices
do avião que caiu com Marília
Mendonça foi encontrado pela
Polícia civil de Minas Gerais, na
última sexta-feira (5).
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Setor da moda mantém 3,6 mil
indústrias ativas no Estado
Em Goiás,
segmento gera
quase 32 mil
empregos diretos
Maiara Dal Bosco
A moda é um segmento promissor para a economia goiana. Dados da Federação das indústrias do Estado de Goiás
(Fieg) apontam que Goiás possui 3.647 indústrias no segmento têxtil, vestuário, acessórios, preparação do couro,
calçados e cosméticos, que geram quase 32 mil empregos diretos. Somente na Região da 44,
maior empregadora do Estado,
são cerca de 14 mil lojas e de
160 mil empregos diretos, além
de milhares de indiretos provenientes da venda de matérias-primas, lavanderias, facções, rede hoteleira e diversos
outros serviços relacionados
ao polo de confecções.
Espedito Fernandes da Silva
Lira é um dos empreendedores
que apostou no segmento de
moda em Goiás. Ele trabalha
no setor há 11 anos, mas fundou a própria marca, a teoria
Jeans, há três. Empregando 32
pessoas diretamente na produção de roupas do segmento
jeans feminino, a marca chega
a produzir 23 mil peças mensalmente, entre calças, shorts,
jaquetas, saias e jardineiras.
com loja na Região da 44,
em Goiânia, o foco da marca é
o atacado - atendendo a vários
estados do brasil. O varejo
complementa as vendas. “Na
pandemia elas cresceram muito. Principalmente fora do Estado. As pessoas vêm em excursão e compram no atacado
para revender. há muitos compradores da bahia, tocantins e
do Pará. E muita gente vem de
Foz do iguaçu, também, para
adquirir nossos produtos”, afirma Espedito.
Mesmo com a demanda
crescente, o empresário espera que as vendas alavanquem,
agora, com a chegada do final
do ano. “Está todo mundo com
estoque muito grande de mercadoria. Já está começando a
ter uma queda na produção,

Goiás poderá tornar-se um dos maiores polos de produção fabril de têxteis e roupas do Brasil
porque ainda não teve aquele
impulso nas vendas. Esperamos que a partir do dia 15, com
o pagamento do 13º, que haja
uma melhora. Estamos contando com isso”, finaliza.
Nesse cenário, a Associação brasileira da indústria têxtil (Abit) estima que o cresci-

mento do mercado da moda no
biênio 2021/2022 seja de 13%.
Em Goiás, os principais polos
da indústria da moda estão
nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, trindade, Jaraguá, Anápolis, inhumas, Jataí,
Rio verde, Pontalina, catalão e
itaguaru. Além disso, o Estado

é o terceiro maior produtor
de algodão do brasil e está entre os três maiores polos atacadistas do País.

Capital da moda

No final de outubro, o mercado da moda foi pauta em
reunião promovida pela câ-

mara Setorial da Moda (casmoda), na Federação das indústrias do Estado de Goiás
(Fieg). À ocasião, foram apresentadas as ações que serão
realizadas nos próximos anos
na capital e no Estado neste
segmento. O prefeito Rogério
cruz ressaltou a importância
da parceria com o setor produtivo e citou que estão sendo
estudadas políticas públicas
com vantagens competitivas
para que os empreendedores
do segmento possam avançar
com suas atividades no município. “Queremos tornar Goiânia a capital da moda do brasil, transformando-a no maior
polo distribuidor de moda do
País”, afirmou Rogério cruz.
Já a secretária municipal
de Relações institucionais (SRi),
valéria Pettersen, destacou a
parceria com a casmoda e
anunciou projeto da Prefeitura
de Goiânia que será voltado à
revitalização da Região da 44 e
de outros importantes polos
de confecção da capital. “Queremos intensificar o turismo de
negócios e atrair investimentos.
Para tanto, prevemos ações
em infraestrutura urbana, com
implantação de ruas inteligentes nos polos atacadistas,
além de atuação voltada para
incentivar a moda como um
todo, não só roupas, mas acessórios, calçados e cosméticos”,
explicou.
O presidente da casmoda,
José Divino Arruda, explicou
que está em andamento, em
parceria com a prefeitura, o
projeto Goiânia tá na Moda,
com foco nos polos atacadistas.
E contará com projeto que propõe escalonamento de descontos no iPtu para empresas
do setor, de acordo com a
quantidade de empregos gerados pelo negócio.
Parceiro da proposta, o Sebrae Goiás prepara ações coordenadas pela Fieg para estimular eixos estruturantes do setor, como inovação e tecnologia,
pesquisa e desenvolvimento,
acesso a mercado e eventos,
arranjos produtivos, desenvolvimento do Selo da Moda Goiana, formação e desenvolvimento das empresas e captação
de recursos e investimentos.
(Especial para O Hoje)

SERVIÇOS GRATUITOS

Mutirões devem retornar no próximo dia 20
com ofertas de serviços
prestados ao cidadão, foi anunciado pelo Estado o retorno
dos mutirões. O primeiro está
marcado para o dia 20 de novembro, na Região Noroeste de
Goiânia. como já era tradição,
o mutirão do Governo de Goiás
oferecerá, num só lugar, uma
série de atendimentos.
Na saúde, por exemplo, as
pessoas terão acesso a consultas e exames oftalmológicos,
testagem para covid-19, vacinação, aferição de pressão arterial e de glicemia. Quem visitar a estrutura também terá
à disposição corte de cabelo, registro de certidões de nascimento, casamento e de óbito,
bem como alteração para
nome social e retificação de
nome. Ainda estarão disponíveis emissão de passaporte do
idoso, carteira do deficiente e
carteira do autista.
Os totens do Expresso, plataforma de atendimento digital
do vapt vupt, oferecerão mais
de 70 serviços. Já o Atende

que têm espírito público, que
sabem utilizar e destinar os recursos para as pessoas que
precisam da mão do governo”,
assinalou caiado. “A melhor
escola para isso é ter um mutirão, onde você escuta as pessoas, ouve as demandas, queixas, sabe onde está errando e
acertando”, pontuou.

Democratização

O primeiro Mutirão está marcado para o dia 20 de novembro, na Região Noroeste de Goiânia
Mais realiza primeira e segunda via de cPF, recadastramento do Goiasprev, senha para
consignação e itens do Departamento Estadual de trânsito
(Detran), como acesso a boletos
on-line do imposto sobre Propriedade de veículo Automotor
(iPvA), multas, licenciamentos
e emissão de certificado de Registro e Licenciamento de veículo (cRLv). Na economia, serviços como parcelamento de
iPvA e emissão de documentos

para microempreendedor individual e produtor rural. cidadãos terão acesso, ainda, a
serviços nos setores de meio
ambiente, educação, saneamento básico, entre outros.
Ao anunciar o retorno dos
mutirões durante velório do exprefeito iris Rezende, no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo caiado observou que “iris mostrou ao país
que político precisa ter sensibilidade, escutar as pessoas e

ter condições, mesmo após o
mandato, de continuar circulando pela cidade, entrando
em todos os bairros e lugares.
Esse homem, sem sombra de
dúvida, governou conforme a
população desejou”.
Durante coletiva à imprensa, o governador disse
que não é seu objetivo suceder
iris, mas continuar seu legado.
“Aquilo que é uma boa escola
não deve ser esquecido. Acredito na política dos homens

De acordo com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), o objetivo da
ação é democratizar o acesso
da população aos direitos sociais básicos, resgatando-lhes
a cidadania e a dignidade. “Essas são as premissas do Mutirão Social, iniciativa do Governo de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. São oferecidos serviços essenciais ao
público sem custo algum, ao
longo de um ou dois dias, de
acordo com a demanda de
cada cidade”, diz. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Reino Unido propõe adoção
de cortes de emissões até 2022
A proposta destaca
os receios de
especialistas de que
exista grande
disparidade entre
as atuais promessas
nacionais e os
cortes de
emissões rápidos
Os anfitriões britânicos da
conferência das Nações unidas sobre Mudanças climáticas de 2021 (cOP26) em Glasgow, na Escócia, estão propondo que os países mostrem
mais ambição no corte de
emissões de gases de efeito
estufa até o ano que vem, em
um esboço de decisão política
que será negociado ao longo
dos próximos três dias.
A proposta destaca os receios de especialistas e ativistas
do clima de que exista grande
disparidade entre as atuais
promessas nacionais e os cortes de emissões rápidos, necessários para impedir que o
mundo mergulhe em uma crise climática propriamente dita.
O primeiro esboço da decisão política a ser adotada na
conferência, que a Organização das Nações unidas (ONu)
divulgou nesta quarta-feira
(10), pede aos países que "revejam e reforcem as metas de
suas contribuições determinadas nacionalmente para
2030, como necessárias para

Esboço da
declaração ﬁnal foi
apresentado nesta
quarta-feira

se alinharem à meta de temperatura do Acordo de Paris
até o final de 2022".
isso obrigaria os países a
adotar metas climáticas mais
rigorosas no ano que vem,
uma exigência fundamental

das nações mais vulneráveis
aos impactos da mudança
climática.
Pelo Acordo de Paris, países
concordaram em manter o
aquecimento global bem abaixo dos 2 graus celsius acima
dos níveis pré-industriais e
tentar limitá-lo a 1,5ºc.
cientistas dizem que cruzar
o patamar de 1,5ºc agravaria a
elevação do nível dos mares, as
inundações, secas, os incêndios florestais e as tempestades
que já ocorrem, e que alguns
impactos poderiam se tornar
irreversíveis.

O esboço também pediu aos
países que acelerem os esforços
para descartar a queima de
carvão e suspender gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis, mirando diretamente o carvão, o petróleo
e o gás que produzem dióxido
de carbono, o principal causador da mudança climática provocada pela humanidade.
O texto não estabeleceu
uma data para o fim gradual do
uso desses combustíveis, mas a
ênfase neles pode levar a uma
reação de grandes produtores
de energia.

helen Mountford, vice-presidente do World Resources
institute, disse que a referência
explícita ao carvão, ao petróleo
e ao gás foi um avanço em relação a cúpulas climáticas anteriores. "A verdadeira questão
será se ela pode ser mantida".
Diplomatas debatem hoje
o texto final de encerramento da conferência, na sextafeira (12). O cumprimento da
decisão política não será obrigatório, mas terá o peso dos
quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris em
2015. (ABr)

SAAKASHVILI

Ex-presidente da Geórgia
denuncia abusos na prisão
O ex-presidente da Geórgia e líder oposicionista
Mikheil Saakashvili, preso e
em greve de fome há mais
de um mês, declarou nesta
segunda-feira (8) que foi
agredido por guardas e
teme pela sua vida. O político foi transferido no mesmo dia para um hospitalprisão que, segundo grupos de direitos humanos,
não dispõe de tratamento
adequado. As informações
são do jornal independente
the Moscow times.
Saakashvili, que esteve
no poder entre 2004 e 2013
e também é ex-governador
da província ucraniana de
Odessa, chegou a deixar a
Geórgia após acusação de
fraude e corrupção. Em 1º
de outubro deste ano, ele
foi preso ao retornar do
exílio na ucrânia e, desde
então, não tem se alimentado como protesto contra
a prisão que alega ter motivação política.
“Os guardas abusaram
de mim verbalmente, me
deram socos no pescoço,
me arrastaram pelos cabelos no chão”, descreveu
Saakashvili em uma carta
divulgada por seu advogado. No documento, o político ainda manifestou o
temor de que sua transferência para um hospital
prisional tenha “o objetivo
de matá-lo”.
A ida de Saakashvili
para a cadeia acentuou
uma crise política que
emergiu em 2020, depois
que a oposição denunciou

fraude nas eleições parlamentares vencidas por pouco pelo partido governante
Georgian Dream (Sonho
Georgiano, em tradução literal). A sigla oposicionista
European Georgia (Geórgia Europeia, em tradução
literal) acusou o governo de
fraudar as eleições com ajuda de agências estatais e
grupos criminosos.

Manifestações
em Tbilisi

cerca de 40 mil manifestantes invadiram a Praça da Liberdade em tbilisi, capital georgiana, na
noite de segunda-feira (8),
noticiou a Radio Free Europe. cantando o nome
de Saakashvili, a multidão reivindicava a liberdade do político, que passou a ser julgado em um
caso relacionado à dispersão de um comício de
oposição de 2007.
Os apoiadores também
se aglomeraram em frente
aos prédios do governo e
diante do tribunal onde o
julgamento teve início sem
a presença do acusado. Entre os manifestantes, o empresário Niko Mgeladze,
46, disse à reportagem:
“Saakashvili é vítima de
uma vingança política, não
vamos parar até que ele
seja libertado”.
Saakashvili rejeita as
acusações sobre qualquer
envolvimento na dispersão violenta de manifestantes em tbilisi ocorrida
em novembro de 2007.

Informação é do chefe da agência espacial, Bill Nelson

Nasa diz que missão de astronautas
dos EUA à Lua vai esperar até 2025
A Nasa, agência espacial
norte-americana, não vai enviar astronautas à Lua até
pelo menos 2025, anunciou o
chefe da agência nessa terçafeira (9), adiando em pelo menos um ano o cronograma
estabelecido pelo ex-presidente dos Estados unidos
(EuA) Donald trump.
O governo trump havia estabelecido um objetivo agressivo de levar astronautas à Lua
em 2024, uma iniciativa batizada de Artemis, etapa de uma
meta ainda mais ambiciosa de
levar o homem a Marte.

"Estamos estimando um objetivo não anterior a 2025 para
o Artemis 3, que seria o primeiro veículo tripulado por
humanos, na primeira demonstração de que venceu
uma competição da Spacex",
disse o administrador da Nasa,
bill Nelson, em teleconferência.
Ele lembrou os sete meses
de um litígio que impede comunicações entre a Nasa e a
Spacex como a principal razão
pela qual a Nasa adiou a data.
um juiz federal rejeitou, na
quinta-feira passada (4), processo movido pela empresa es-

pacial blue Origin, do bilionário Jeff bezos, contra o governo
norte-americano por causa da
decisão da Nasa de conceder o
contrato de uS$ 2,9 bilhões
para o desenvolvimento de
veículos lunares à Spacex, de
seu rival Elon Musk.
A Nasa anunciou, após a
decisão da Justiça, que retomará o trabalho com a Spacex,
no contrato do veículo lunar,
assim que possível.
bill Nelson, um ex-senador
pela Flórida, foi indicado pelo
presidente Joe biden para liderar a agência espacial. (ABr)

quem foge da guerra.
Os refugiados, provenientes
do Oriente Médio, pretendem
requerer asilo na união Europeia (uE). Agora estão à mercê
do braço de ferro entre Minsk,
a capital bielorrusa, e a uE.

O regime do presidente
Aleksander Lukashenko, da
bielorrússia, é acusado de instrumentalizar os refugiados e
de tentar desestabilizar a união
Europeia. Pelo menos 50 migrantes já foram detidos. (ABr)

EXPRESSA
centenas de migrantes estão
encurralados na fronteira entre
a bielorrússia e Polônia, perto
de Kuznica bialostocka.
uma parede de arame farpado foi erguida do lado polaco para travar o caminho a
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Ritmo
urbano e
noturno
cantor Piettro lança
'clichê', a primeira faixa
solo do artista em 2021
Elysia Cardoso
Para quem gosta de novidade pode contar com
Piettro, o cantor brasiliense lança no dia 10 de setembro seu terceiro single em 2021. A música, que
vem acompanhada de clipe, se chama ‘clichê’. Para
quem acompanha o cantor há um tempo sabe que
cores, além de elementos que ajudam no audiovisual, são marcas registradas em seus videoclipes,
e em ‘clichê’ não seria diferente.
O cantor ressalta que o processo criativo de ‘clichê’ foi fácil, pois já sabia exatamente o que queria retratar nesse novo trabalho. Ele conta que sua
maior inspiração para esse novo single foram situações pela qual também já passou em alguns relacionamentos.
“O processo criativo do clipe de ‘clichê’, que tem
direção de tiago Nascimento, fluiu de forma rápida,
pois eu sabia o que queria trazer nessa história:
uma relação tóxica. No vídeo eu faço de tudo para
agradar, saindo da minha zona de conforto. há pole
dance, pessoas juntas na cama e o passeio de limousine, que são elementos que ajudam a contar
essa história”, completa o cantor.
Esse é o terceiro single de Piettro lançado em
2021, sendo o primeiro solo, os anteriores ‘Sientate’ e ‘beleza’ foram parcerias com Oxa e Fontana,
respectivamente. Gravar esse primeiro trabalho
solo em 2021 é uma nova página, tanto no estilo
musical quanto na estética visual do clipe. Entrei
numa pegada mais comercial, mas não abandonei
meu elemento mais forte na
estética dos meus trabalhos
que é a pegada fashion nos
looks”, fala Piettro.

Estilo musical

Falando sobre a vibe do
novo single, ele traz uma batida mais urbana e noturna,
algo diferente do que o artista
costumava utilizar em seus
trabalhos. “‘clichê’ traz uma
mistura de funk e trap, é uma
sonoridade que remete a uma
pegada mais urbana e noturna. Esse estilo musical foi escolhido devido a essa mudança do pop para o funk, porém
não deixarei de fazer o pop,
mas com certeza o funk vai ter
mais protagonismo na minha
carreira a partir de agora”,
diz o brasiliense.
A expectativa de Piettro
para esse novo trabalho é que
ele traga um novo público e
que seja tocado em ambientes
de festas e nos celulares de
quem quer ouvir uma música
‘pra dar o troco’. “Acho que ‘clichê’ tem essa vibe, uma música que serve para todo mundo
que já sofreu uma decepção e
que esteja vendo que merece
muito mais que o que foi oferecido”, ressalta.
O cantor promete novos
trabalhos ainda para o ano de
2021 depois de ‘clichê’. “Pretendo lançar em novembro
mais um single chamado ‘hoje
em Dia’, cujo o videoclipe foi
gravado em búzios e tem uma
pegada funk, marcando ainda
mais ainda essa nova sonoridade que quero trazer para a
minha música”, finaliza. (Especial para O Hoje)

Piettro traz uma nova
base a sua música,
com uma mistura de
funk e trap
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Um sabor
tropical
Com mais de 20 milhões de ouvintes
globais mensais, Alok lança em todas
as plataformas digitais a música
‘Wherever You Go’ com John Martin
Lanna Oliveira
um dos poucos representantes do brasil mundo
afora, e que representante,
é o DJ Alok. A pouco o artista conquistou o 4º lugar
do top 100 da DJ Mag, um
dos rankings mais importantes da música eletrônica no mundo. voltando aos
palcos, Alok se destaca,
além de seus feitos sociais,
como produtor e com suas
parcerias de sucesso. Ele
acaba de lançar em todas
as plataformas digitais sua
parceria com John Martin. A música ‘Wherever
You Go’ é o último de uma
série de lançamentos da
controvérsia.
Após dois anos parado,
Alok está com agenda cheia,
tanto nos shows quanto nos
lançamentos e colaborações com grandes artistas.
Desta vez, com o sueco John
Martin na música ‘Wherever You Go’. "Foi ótimo poder ter John pulando comigo na pista. Essa produção era algo que eu queria
lançar há um tempo e que
ele elevasse a música com
sua voz incrível, reconhecível por tantos de nós na
cena, significou que fomos
capazes de criar algo verdadeiramente único com
cada um de nossos estilos
incorporados”, diz o DJ.
começando com um sabor tropical, cheio de gaitas
e uma melodia bem house,
o vocal de John se pronuncia. “Serei o último homem
em pé / para mantê-lo protegido da tempestade”, e
chama a atenção do ouvinte com uma mensagem positiva, que agrega a produção de Alok. O refrão e o rit-

mo crescente ajudam a
mensagem a soar mais suave e à medida que toques
ousados de piano se aproximam com mais profundidade, as linhas de sintetizador aumentam e cortam
os elementos que emergem.
Ações sociais é uma
marca registrada dele, e
os fãs acompanham essa
versão do artista. O DJ,
além de produzir e rodar o
mundo com seus shows,
recentemente também fez
parte da revolucionária série ‘Global citizen Live’ de
performances mundiais ao
lado de nomes como billie
Eilish, btS e Elton John,
transmitindo ao vivo com
gloriosas paisagens cinemáticas como por exemplo, direto da Floresta Amazônica ao lado do povo de
tribos indígenas Guarani
para apoiar a pobreza e as
mudanças climáticas.
Descoberto em 2010,
John Martin fez sucesso
logo de cara com uma colaboração com o grupo Máfia da casa Sueca. Ele gravou os vocais e co-escreveu
a canção ‘ Save the World’,
que alcançou a décima posição no Reino unido e primeiro lugar no clube de
Dança Quente Songs nos
Estados unidos. Ele que já
desenvolveu trabalhos
com nomes como Aviici,
Alesso, Ella Eyre, entre outros, conta sobre essa nova
experiência. “como um admirador do trabalho do
Alok, me senti honrado e
animado quando ele me
convidou para contribuir
em uma faixa que ele estava trabalhando". (Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

Atenção, claustrofóbico!
Este livro não é para você
Sci-fi distópico, com plot twist no epílogo, ‘Subterrâneo:
ascensão’ transporta o leitor para as profundezas da Terra
Se você tem claustrofobia, atenção:
esta história não é
para você. A escritora
Anne c. beker transporta o leitor para as
profundezas da terra
no romance ‘Subterrâneo: ascensão’.
com críticas à política, imposição de deveres, opressão da liberdade e manipulação do poder, este scifi distópico – com plot
twist no epílogo – tem
narrativa frenética,
explora a psiquê dos
personagens e, claro,
um cenário para lá de
desafiador.
Nesta versão futurista do planeta, ao
melhor estilo ‘the
100’, a civilização foi
forçada a viver no
subsolo, pois o ar tóxico tornou a superfície terrestre inabitável. carolina, uma adolescente que tem dificuldade
em entender o seu lugar no
mundo, não se deixa intimidar. Após um acidente com
sua mãe, ela e o irmão, Douglas, se veem sozinhos. conforme toma conhecimento de
alguns fatos, percebe que a sociedade é muito mais injusta
do que imaginava.
“O mundo precisava ser
mais justo. As tarefas e deci-

mas páginas. Anne
desvenda um mistério
muito esperado pelos
personagens: o que
acontece com as pessoas que voltam para
a superfície?
Essa mudança radical no enredo é proposital. É assim que a
autora convoca o leitor a acompanhar
esta jornada épica no
segundo tomo da saga
de três volumes. Mais
do que uma ficção
científica distópica
qualquer, a obra exalta as relações humanas em um ambiente
hostil, mas também
traz a leveza da amizade e a esperança no
amor.
sões tinham que ser mais
transparentes. É isso que eu
quero, um mundo onde todos
tenham chances, em que as
informações sejam transparentes e que não haja castigos
e punições sem motivos verdadeiros.” (Subterrâneo: ascensão, p. 219)
Permeada por intrigas,
traições e jogos de poder, a
adolescente questionadora e
decidida entra em uma jornada para salvar o planeta. O
plot twist está nas duas últi-

A autora

Anne c. becker atua como
médica endocrinologista pediátrica na capital paulista, cidade onde nasceu. Desde pequena apaixonada por livros
e literatura. iniciou escrevendo poesias e poemas, que
não chegaram a ser publicados. Após muitas leituras e alguns cursos de técnica de escrita, decidiu se arriscar com
algumas ideias e escreveu o
primeiro livro “Revisitando o
passado”. Desde então, não
parou mais.

A autora Anne C.
Becker convoca o leitor
a acompanhar esta
jornada épica no livro
‘Subterrâneo: ascensão’

Alok junta forças em ‘Wherever You Go’
com o cantor sueco John Martin

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO DE NOVELAS
t
Malhação - Sonhos
Gael convence Duca a falar
com Heideguer. Karina inventa para Lobão que Pedro esqueceu o celular em sua casa.
Bianca apoia Duca e João sente ciúmes. Heideguer insiste
para que Duca aceite seu patrocínio para o campeonato
Warriors. Duca diz a Gael que
desconfia do sumiço de Nat.
Heideguer e Lobão armam
para que a final do Warriors
seja entre Duca e Cobra. Lobão
devolve o celular de Pedro.

Nos Tempos do Imperador
Pilar afirma a Samuel que
tem um compromisso com Diego. Samuel estranha quando Pilar conta que Diego a aconselhou a vender a fazendo do
pai para Matoso. Quinzinho
desperta do coma desmemoriado. Tonico e Solano se tornam aliados. Nélio confessa
seu amor por Dolores. Vitória
acredita que Quinzinho finge
ter perdido a memória. Pedro
beija Teresa. Samuel garante a
Diego que o afastará de Pilar.

Coração Indomável
Dóris entra no quarto de
Otávio sem pedir permissão.
Batem na porta e Otávio esconde Dóris no banheiro. Afonso entra e percebe que o quarto está com perfume de mulher. Clementina diz a Maricruz
que tem muito carinho por ela
e gostaria de adotá-la como filha. Afonso tenta sair do quarto de Otávio, que tenta o impedir, mas Dóris não permite.
Célia ouve Clementina dizer
que Maricruz é como sua filha.

Gênesis
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.Herit se surpreende
de forma negativa. Judá decide algo e fica mal.

Um Lugar ao Sol
Christian volta para o apartamento de Renato. Christian
fica assombrado ao ouvir as
palavras duras de Bárbara no
celular de Renato. Lara se desespera ao identificar o suposto corpo de Christian no
IML. Christian é abordado por
Bárbara. Christian decide assumir a vida do irmão. Ravi
fica desnorteado ao saber da
suposta morte de Christian.
Christian/Renato consegue
evitar que Ravi suba o morro.
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AGENDA CuLTuRAL
t

Atração no Martim
O Centro Cultural Martim
Cererê promove nesta quinta-feira (11), a partir das 18h,

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia pode trazer vitórias e
avanços. Novas ideias podem surgir com boas perspectivas. O trabalho em equipe está favorecido
e pode ser mais fácil se relacionar
com as pessoas em geral. Tome
cuidado apenas com a necessidade de abraçar o mundo. Fazer as
coisas com prudência e calma.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
O dia pode trazer alguns desacordos e brigas. Cuidado com a
dificuldade de compreender ou ceder. É importante ter consciência
precisa das suas ações hoje, além
de manter seus planos, senão
pode ser um dia caótico.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
O dia traz coragem para agir.
Sua impulsividade estará grande,
mas tome cuidado com as imprudências: convém pensar antes
de agir. Passeios estão favorecidos. Vale a pena retomar ou manter sua rotina de exercícios.

Cláudia Vieira
canta sucessos da
MPB no Hospital
Estadual Alberto
Rassi – HGG hoje
(11), às 17h

a primeira edição da nova
temporada do Projeto ‘Quinta Maravilha’. Na programação há a participação dos DJ

Caveira e a DJ Liara. O projeto busca convidar um grupo ou artista diferente para
se apresentar quinzenalmente no happy hour, entre
18h e 22h. Os artistas sempre são recebidos pela atração residente, que é o DJ Caveira. Quando: Quinta-feira
(11). Onde: Rua 94-A, Setor
Sul – Goiânia. Horário: 18h.
Sarau no HGG
um dos maiores nomes
da música goiana, Cláudia
Vieira canta sucessos da
MPB para pacientes, acompanhantes e colaboradores

do Hospital Estadual Alberto
Rassi – HGG dentro do projeto de humanização ‘Sarau
do HGG’ desta semana. Nesta quinta-feira (11), às 17h a
cantora canta músicas como
‘Lanterna dos Afogados’,
‘Xote das Meninas’, ‘Vaca
Profana’, ‘Ainda é Cedo’, entre outras. Natural de Goiânia, Cláudia teve seu primeiro contato com a música
ainda criança, por influência
do seu pai, o cantor Goia.
Quando: Quinta-feira (11).
Onde: Av. Anhanguera, Nº
6479, Setor Oeste – Goiânia. Horário: 17h.

Teatro Goiânia tem agenda movimentada
O teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado
de cultura (Secult), tem uma
agenda especial nesta semana. Nesta quinta-feira
(11), às 20h, se apresenta a
banda Sinfônica Jovem de
Goiás e big band basileu. E
na sexta-feira (12), às 20h, é
a vez da Orquestra Filarmônica de Goiás subir ao
palco do teatro.
No primeiro espetáculo,
na quinta-feira, a banda Sinfônica Jovem de Goiás e big
band basileu França se
unem em apresentação gratuita do concerto ‘Pelas bandas do basileu’. Serão duas
bandas distintas, que tocam
repertórios contrastantes,
para proporcionar a plateia
uma experiência única em
um só momento.
Já na sexta-feira, a Orquestra Filarmônica de Goiás
leva ao público um concerto

Secult Goiás

com repertórios consagrados
da música romântica europeia, de compositores como
Smetana, Dvorak e Robert
Schumann. O programa tem
como objetivo transmitir as
paisagens idílicas da Europa e
tem como tema a primavera.
Os eventos têm entrada
gratuita, e seguirão todos
protocolos de segurança
contra a disseminação da
covid-19.
Serviço
Concerto 'Pelas Bandas do
Basileu’, com a Banda Sinfônica Jovem de Goiás e
Big Band Basileu
Quando: Quinta (11) e sexta-feira (12)
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
central - Goiânia
Horário: 20h
Ingresso: linktr.ee/basileufranca
Entrada Gratuita

Teresa Santos, do Ceará,
é eleita a Miss Brasil 2021
presentar o país no Miss
universo no mês de dezembro em israel.teresa
participa do Miss universo brasil pela segunda vez. A primeira foi
em 2018, quando ficou
em 3º lugar. (Ofuxico,
Flavia Almeida)

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia pode ser intenso e
cheio de novidades, mas é importante ficar atento para não se
deixar levar por pessoas manipuladoras. Tome cuidado com os
excessos, principalmente foco em
coisas negativas, porque isso pode
fazer mal para a sua mente.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
As paixões podem estar no
ar, e isso acabar sendo um desafio, afinal será difícil manter o
foco com o coração inquieto.
Além disso, você pode se desdobrar para satisfazer as vontades dos outros e não conseguir, o que acabará trazendo
frustração. O dia pode trazer
alguma questão judicial.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
O dia pode trazer novidades:
soluções para seus problemas podem estar a caminho, portanto
alegre-se. Você pode ser beneficiado por uma decisão do seu
grupo de trabalho. O reconhecimento em relação ao seu trabalho
existe, portanto mantenha sua
dedicação e seu empenho.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode se decepcionar com
alguém hoje ou com uma decisão
(familiar ou profissional) que afetará sua vida. É importante manter uma postura de desapego e saber deixar as coisas fluírem. Existe uma renovação acontecendo na
vida amorosa.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Tome cuidado com a dificuldade de permitir que as pessoas
à sua volta sejam de fato livres
para pensar e agir conforme desejam: você pode acabar se metendo na vida das pessoas de
uma forma muito invasiva. Fora
isso, pode ser um dia bem cheio,
mas bem positivo.

9

O Teatro Goiânia abre agenda gratuita para
essa semana com espetáculos clássicos

CELEBRIDADES

A bordo de um navio
ancorado no litoral de
São Paulo, a cearense teresa Santos foi escolhida
como a mulher mais bonita do brasil no concurso Miss brasil 2021.
teresa Santos, natural
de Maranguape, vai re-
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Moda praia
Nesta quinta-feira (11), às
19h30, na loja Alma Lee localizada no setor Marista,
ocorre o desfile beachwear
da nova coleção, ‘Nuances’.
Idealizado pela empresária e
estilista Tuany Marra, proprietária e diretora criativa da
marca. O evento é voltado à
moda praia e promete impactar o público. O lançamento de alto verão tem
proposta inovadora, com
looks de banho que atendem da praia às festas de fim
de ano. Quando: Quinta-feira (11). Onde: Rua T-55, Nº
65, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 19h30.
Mais de 50 anos
A Comunidade Maturi e a
plataforma de permutas
multilaterais XporY.com realizam live nesta quinta-feira
(11). O encontro é conduzido
pelo sócio-proprietário da
plataforma, Rafael Barbosa,
e pelo CEO e fundador da
Maturi, Mórris Litvak, a partir das 18h, por meio do Instagram @soumaturi. Os dois
abordam as possibilidades
de novos modelos de negócio para a população com
mais de 50 anos. Quando:
Quinta-feira (11). Onde:
@soumaturi. Horário: 18h.

n

Maiara e Maraisa substituem Marília Mendonça
em evento após morte da
cantora
Maiara e Maraisa vão
substituir Marília Mendonça, vítima de um acidente
aéreo em Caratinga, interior
de Minas Gerais, no show
que a cantora realizaria no
próximo domingo (14), na
Cervejaria do Gordo, em Lorena, São Paulo. "Tenho certeza de que ela está muito feliz com a nossa força, com a
nossa união e, sobretudo,
em poder ver você viver do
seu sonho, como ela sempre
fez", disse Maraisa. (Patrícia
Dias, Purepeople)
Internada, Valesca Popozuda apresenta quadro estável, mas ainda não tem
previsão de alta
Valesca Popozuda foi internada no último domingo
(7), após sentir cansaço e ter
febre. A cantora, que participou do 'Ilha Record', está no

Hospital Norte D'Or, na Zona
Norte do Rio, e foi diagnosticada com pneumonia bacteriana. A funkeira está fazendo tratamento com antibióticos, mas ainda não tem previsão de alta. Segundo uma
nota enviada pela assessoria
da cantora, o quadro de Valesca é estável. (Nathalia
Duarte, Purepeople)
Mel Maia nega romance
com Melody, mas ressalva:
‘Já nos falamos’
Mel Maia veio a público
depois que Mc Melody falou
que teve um affair com Mel
Maia. Em entrevista ao Pod da
Dri, Melody falou sobre ficar
com meninas me após confirmar que já ficou, disse. “Eu
sou de boa, inclusive, Mel
Maia… estamos aí”, disse ela.
Melody, então, disse que o
flerte partiu de Mel Maia.Porém, diante de toda a repercussão, Mel Maia negou que
ela e Melody já teriam ficado.
(Luigi Civalli, Ofuxico)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Tome cuidado com a tagarelice, que pode fazer você perder o
foco. Pode acontecer algum aborrecimento hoje em relação a questões antigas. Vale a pena repensar
atitudes e renovar: isso pode trazer esperanças para o futuro. Se
mantiver sempre as mesmas atitudes, você pode acabar vivendo
de falsas esperanças.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode ser pautado
por disputas ou preocupações financeiras. Existe uma energia de
competição no ar, então cuidado
com comparações e mantenha a
sua autoconfiança. Você pode ter
uma visão estreita das oportunidades, portanto saiba se abrir
para o novo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia traz avanços e uma
dose extra de novidades. Vale a
pena iniciar algo hoje, porque há
uma boa sorte te acompanhado,
portanto o dia está te levando a ir
em frente. Tome decisões, mesmo
que sejam difíceis. Além disso,
cuidado com a agressividade.

<

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, além de poder receber convites para passeios.

16

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Essência

O universo das mulheres de formas arredondas e curvas sinuosas do pintor e escultor colombiano, Fernado Botero

Somos um sopro de
vida e o vinho, o elixir

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

como diz clarice Lispector: “Nunca a
vida foi tão atual como hoje: por um triz
é o futuro. tempo para mim significa a
desagregação da matéria. O apodrecimento do que é orgânico como se o
tempo tivesse como um verme dentro de
um fruto e fosse roubando a este fruto
toda a sua polpa. O tempo não existe. O
que chamamos de tempo é o movimento
de evolução das coisas, mas o tempo em
si não existe. Ou existe imutável e nele
nós transladamos”.
O tempo passa depressa demais e a
vida é tão curta. Então — para que eu
não seja engolido pela voracidade das
horas e pelas novidades que fazem o
tempo passar depressa — eu cultivo um
certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto. E cultiva também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero
viver muitos minutos num só minuto.
Quero me multiplicar para poder abranger até áreas desérticas que dão a idéia
de imobilidade eterna.
Na eternidade não existe o tempo.
Noite e dia são contrários porque o
tempo não se divide. De agora em diante
o tempo vai ser sempre atual. hoje é
hoje. Espanto-me ao mesmo tempo desconfiado por tanto me ser dado. E amanhã eu vou ter de novo um hoje. há algo
de dor e pungência em viver o hoje. O
paroxismo da mais fina e extrema nota
de violino insistente. Mas há o hábito e o
hábito anestesia.
Os homens perdem a saúde para juntar
dinheiro, depois perdem o dinheiro para
recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro esquecem do presente
de forma que acabam por não viver nem
no presente nem no futuro. E vivem como
se nunca fossem morrer... e morrem sem
saber como é viver. isso é triste!
Antes de mais nada, quero me solidarizar com os familiares de todas as vítimas da tragédia aérea ocorrida na
sexta-feira, em 05 de novembro. Quero
também confessar que a morte da can-

tora Marília Mendonça, 26 anos, me afetou de várias maneiras.
Primeiro porque a morte de um bebê,
uma criança, uma moça tão jovem e mãe
de um filho pequeno é uma tragédia das
mais tristes em uma sociedade porque começamos a duvidar daquilo que nos dá a
ilusão de infinitude e nos faz humanos:
pensar no futuro. Sobre isso, a própria
Marília Mendonça canta: “tô ensaiando a
despedida, mesmo tendo outros planos”.
Pessoas que se dizem de esquerda, republicanas, democráticas, defensoras do
legado do Paulo Freire e das liberdades
civis ridicularizando as músicas de uma
cantora que ainda não tinha sido nem enterrada. É bom esclarecer que ninguém é
obrigado a gostar das músicas da cantora
e desse gênero musical. No entanto, espera-se de quem se pensa tão distinto dos
demais alguma compostura e humanidade
diante de uma tragédia como a que vimos
na última sexta-feira. isso nos permite entrever clivagem de classes, de cultura e distinção que poderiam ser reeducadas
nesses momentos com a simples etiqueta
de ‘ficar calado’ e ‘aprender’.
Nunca imaginei ficar tão arrasada
com a morte de uma artista que eu sequer escutava no dia a dia. Existe todo
um universo além do nosso crivo, relevante, potente e com um poder de transformação
muito
além
do
que
permitimos admitir. Fiquei abalada
com a partida de Marília Mendonça e ao
mesmo tempo uma pequena parcela da
população reacendeu o debate sobre a
gordofobia e o machismo na sociedade.
A sertaneja teve o seu talento reduzido
à aparência e ao corpo mais magro.
Além disso, a falta de sensibilidade continuou quando também sofreu preconceito de gênero em jornais e programas
de televisão. Afinal, a aparência é mais
importante do que o legado? Por mais
que façamos algo de relevância, somos
criticados? Que sociedade é essa? Estão
surgindo robôs sem empatia.

O ciclo da vida é muito claro e de
forma geral todos nós passamos por ele.
Nascemos, vivemos, morremos. O momento que você tem é hoje! todos os dias
algo muito bom é oferecido a nós, porém
com a correria do dia a dia ficamos desatentos e nem percebemos, ou pior só
damos atenção para as coisas ruins que
aconteceram. E a melhor forma de administrar isso é compreendendo a necessidade do momento, a necessidade do hoje.
O que hOJE eu preciso fazer? O que hOJE
eu tenho que viver? "Só existem dois dias
no ano que nada pode ser feito. um se
chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e principalmente
viver." - Dalai Lama
uma das trágicas coisas que eu percebo na natureza humana é que todos
nós tendemos a adiar o viver. Estamos
todos sonhando com um mágico jardim
de rosas no horizonte, ao invés de desfrutar das rosas que estão florescendo do
lado de fora de nossas janelas hoje. Morrer é nada, passado, mas a vida inclui
viver a morte multiplicada – sem o alívio
de morrer. Ninguém aprende a viver pela
experiência alheia; a vida seria ainda
mais triste se, ao começarmos a viver, já
soubéssemos que viveríamos apenas para
renovar a dor dos que viveram antes.
A sociedade é como o ar: necessário
para respirar, mas insuficiente para se
viver. O mundo precisa de mais amor, empatia e um olhar para a alma. Não quero
ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido.
como diz chico xavier: O que a gente
não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum
é amar mais ou menos, sonhar mais ou
menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos,
e acreditar mais ou menos. Senão a gente
corre o risco de se tornar uma pessoa
mais ou menos. Portanto, meus amigos
leitores, saibamos desfrutar os prazeres
do viver que é um bate papo com amigos
e toda a revitalização que um bom vinho
pode nos proporcionar, funcionando
como um legítimo tônico ou elixir do bem
viver hoje. Se você chegou até o final
deste artigo, abra o seu melhor vinho,
pegue uma taça, sirva-o, ligue sua pickup, dance pela sala e comemore estar
vivo. (Especial para O Hoje)
O jornal Folha de S. Paulo tão preocupado
em ser ‘progressista’, cometeu um grande
preconceito em não respeitar a morte da
cantora Marília Mendonça. O jornalista
Gustavo Alonso publicou um texto
preconceituoso afirmando que Marília
“Nunca foi excelente cantora. Seu visual
também não era dos mais atraentes”.
Triste mundo em que vivemos!
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Negócios
O contribuinte pode
optar pelo
atendimento
presencial em uma
das unidades do
Serviço de
Atendimento ao
cidadão (SAc) ou
pela internet

Donos de imóveis em Aparecida
têm até 90% de desconto
Programa de Recuperação Fiscal
2021 (Refis) teve
início nesta segunda-feira (08/11) e
vai até o dia 19 de
novembro
Augusto Sobrinho
Os moradores de Aparecida
de Goiânia têm a oportunidade de quitar as dívidas com a
Prefeitura através do Programa de Recuperação Fiscal 2021
(Refis). A ação, que teve início,
nesta segunda-feira (08/11),
oferece ao contribuinte condições especiais para pagamento de impostos e taxas,
com até 90% de desconto sobre juros e multas para pagamentos à vista. O Refis é realizado todos os anos e nesta
edição os aparecidenses têm
até o dia 19 de novembro
para demonstrar interesse as
condições oferecidas.
Morador do Jardim belo
horizonte Sandro Marcelo
procurou a unidade do Serviço de Atendimento ao cidadão (SAc), na cidade Administrativa, para aderir ao
Refis. “Esse programa é muito bom, tem dado certo para
a população, principalmente
para o devedor que precisa
regularizar seus impostos. E
esses descontos que o Refis
oferece são importantes para
nós, ajuda muito”, afirmou.
O programa dá oportunidades de parcelamentos e descontos sobre o imposto Predial
e territorial urbano (iPtu),
imposto territorial urbano
(itu), imposto Sobre Serviço

(iSS), transmissão de bens imóveis (itbi) e outras taxas do
município. O contribuinte que
decidir fazer o pagamento dos
tributos em atraso à vista poderá ter desconto de 90% sobre
juros e multas. Além disso, poderá ter redução de 60% da
multa por descumprimento de
obrigação acessória (multa formal), decorrente de infrações
às legislações ambientais, consumerista, obras e edificações,
posturas, tributária e vigilância
sanitária, também com pagamento à vista.
Para parcelamento em até
seis vezes, o programa oferece redução de 70% da multa
moratória e dos juros de mora

incidentes sobre itbi, iPtu,
itu, iSS, multas, taxas e contribuições de melhorias; e redução de 50% da multa por
descumprimento de obrigação acessória (multa formal)
decorrente de infrações. O
Refis de Aparecida oferece
ainda desconto de 60% para
pagamentos de sete até 12
parcelas mensais nas mesmas multas parceladas em
menores vezes. Além disso,
redução de 40% em multa
por descumprimento de obrigação acessória (multa formal) decorrente de infrações.
O contribuinte em débito
com o município tem a oportunidade de pagar os tributos

municipais e taxas de forma
parcelada no cartão de crédito e ainda garantir desconto.
basta consultar o valor no site
da Prefeitura de Aparecida,
gerar o boleto com código de
barras e depois dar sequência
ao pagamento. Para parcelar
no cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o item
Serviços (no lado superior direito do site da prefeitura), e,
por último, Pagar tributo com
cartão de crédito. “O objetivo
é desburocratizar a quitação
de impostos ao contribuinte e
proporcionar agilidade nas
renegociações”, afirma o secretário municipal da Fazenda, André Luís Rosa.
O contribuinte pode optar
pelo atendimento presencial
ou on-line. O atendimento presencial está sendo realizado
em uma das unidades do Serviço de Atendimento ao cidadão (SAc) e os interessados devem agendar o dia e horário no
site da Prefeitura de Aparecida.
Os atendimentos estão ocorrendo das 08h às 17h nos SAc’s
da cidade Administrativa, veiga Jardim, Polo Empresarial
Goiás, Parque Flamboyant e
vila brasília e nas unidades
de vAPt-vuPt do Garavelo
Shopping, buriti e Araguaia.
Quem optar pelo pagamento à
vista não precisa agendar atendimento, pois o boleto estará
disponível no portal, com des-

conto no boleto.
O industriário valdison
barbosa procurou o SAc para
negociar impostos e aderir
aos descontos concedidos pelo
programa de recuperação fiscal. “com esses descontos fica
mais viável quitar as contas.
E é muito importante porque
o contribuinte tem interesse
em regularizar e o Refis ajuda
bastante nesse momento difícil”, afirmou ele que é morador da capital, mas tem
imóveis no Jardim tropical
em Aparecida.
A superintendente de Receitas tributárias, Ana Paula
vilela, explica que o Refis
oferece vantagens para que o
contribuinte fique em dia
com o município. “Qualquer
pessoa física ou jurídica em
débito com o município pode
aderir ao programa. Se o contribuinte optar pelo pagamento com cartão de crédito
basta acessar o link e efetuar o parcelamento das contas. As vantagens do Refis
são os descontos concedidos
de 90% para pagamento à
vista e de 70% e 60%, em 6 vezes ou doze parcelas, respectivamente. Portanto, essa é
uma oportunidade para o
contribuinte ficar em dias
com a prefeitura”, explicou a
superintendente de Receitas
tributárias, Ana Paula vilela.
(Especial para O Hoje)

