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Vítima de acidente no Mutirama
recebe indenização irrisória
O município de Goiânia foi condenado a pagar R$ 3 mil de indenização a uma das 13
vítimas do acidente ocorrido com um dos
brinquedos do Parque Mutirama, em julho
de 2017. Três vítimas entraram com pro-

Metade dos
pontos de ônibus
estão sem abrigo

cesso para cobrar repação de danos. Elas
pediam R$ 20 mil pelos em ressarcimento
aos abalos psicológicos e morais sofridos.
Jurista critica que o valor é irrisório diante do trauma sofrido. Após o acidente, o par-

que ficou fechado por mais de um ano. O
laudo do Instituto de Criminalística apontou que o brinquedo não poderia estar em
funcionamento e que o problema se deu devido a um "processo de fadiga”. Cidades 10

Nelson Pacheco

Cerca de 50% dos pontos de parada do transporte público da
Grande Goiânia necessitam de
reformas. Até a última atualização, eram 6,8 mil pontos de embarque e desembarque e destes,
sendo que destes 3,5 mil não possuíam abrigo, conforme dados
de levantamento CMTC.
Cidades 11

Mais de 200 mil
não conhecem
Rogério Cruz
Menos de dois meses separam o
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), do aniversário de um ano como gestor
da Capital. No entanto, conforme mostrado pelo Instituto FoxMappin, do grupo O Hoje, mais
de 14% dos goianienses ainda
não o conhecem.
Política 5

Alego aprova
empréstimo de
U$ 510 milhões

Governo deve pagar em média
R$ 50 milhões por ano para o
Banco Bird mundial.
Política 6

Shoppings esperam faturar 25% a mais no Natal
A aposta é na magia do Natal que está presente em diversos espaços desses centros de compras, mostrando
a exuberância e a riqueza de detalhes. Para isso en-

tram em cena os mais tradicionais símbolos de Natal
numa tentativa de encher os olhos dos consumidores
e tentar recuperar as vendas no ano passado. Cidades 9

Perspectiva de novos recordes anima
investimento no setor de fertilizantes
Em sua segunda estimativa para a safra de grãos a ser colhida no ano
que vem, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aposta
numa produção de 289,8 milhões de toneladas, praticamente 37,4 milhões de toneladas a mais do que no ciclo passado. A demanda tende
a superar a marca de 44,0 milhões de toneladas em 2021. Economia 4

Senado cobra
transparência
no orçamento

STF suspendeu o pagamento das
emendas do relator dentro do orçamento secreto do parlamento.
Política 2

Tarcísio no PL
esquenta chapa de

Mendanha para Senado

Política 2

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Rafael Lara diz que
OAB Goiás era ligada a governos e a política.
Política 2

Jurídica: Arbitrariedade da
Polícia Penal viola prerrogativas dos advogados.
Cidades 10

Dieter Fritsch

Esplanada: Impunidade abriu
caminho para Valdemar Costa neto apoiar Bolsonaro.
Política 6

Cultura enriquece
centro de Goiânia

Dólar: (paralelo) R$ 5,40 | Dólar: (comercial) R$ 5,404 |
Euro: (Comercial) R$ 6,185 | Boi gordo: (Média) R$ 294,80
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 324,14 | Bovespa: +1,54%

Projeto de bares da região proporcionam retomada cultural independente do poder público. Negócios 17

A entrada das Pequenas e
Micro empresas no
mundo digital
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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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Rafael Lara diz que OAB
Goiás era ligada a governos
Senadores apontam exagero na execução das despesas

Senado cobra
transparência
das emendas
do relator
Senadores cobraram nesta quinta-feira (11) mais
transparência na execução das emendas de relator no Orçamento da união de 2021. O Supremo Tribunal Federal
(STF) manteve na quarta-feira (10) uma liminar da ministra Rosa Weber que suspende esse tipo de despesa até
o julgamento de três ações que questionam o chamado
“orçamento secreto”.
Para o senador Marcelo Castro (MdB-PI), as emendas de
relator estão sendo “demonizadas”. Mas, por outro lado, o
parlamentar reconhece que houve “excesso e exagero” nessa forma de execução de despesas.
— As emendas de relator estão sendo demonizadas,
mas não são um mal em si, não trazem um mal intrínseco. depois da decisão do STF, temos que fazer uma autocrítica porque houve um excesso, um exagero. Os ministros do Supremo votaram no sentido de que precisa
haver transparência. Mais comedimento, mais parcimônia. Está na hora de a gente dar um freio de arrumação e fazer uma coisa mais razoável, mais transparente, mais compartilhada — disse.
O tema será discutido em uma audiência pública da Comissão Mista de Orçamento (CMO), marcada para as 14h desta quinta-feira. devem participar do debate representantes
do Tribunal de Contas da união (TCu), do Ministério Público Federal, do Instituto Contas Abertas, da Instituição Fiscal
Independente (IFI, do Senado), e da Consultoria de Orçamento
da Câmara dos deputados. (Agência Senado)

A uma semana da eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, o clima esquenta entre os candidatos. Em visita à Câmara de Goiânia
para pedir votos para a chapa que
encabeça, Rafael lara bateu
duro, sem citar nome, no
adversário Pedro Paulo de
Medeiros, apoiado pelo expresidente da entidade,
Henrique Tibúrcio. da tribuna, lara – que tem como
maior cabo eleitoral o atual
presidente lúcio Flávio sustentou que o grupo dele
recebeu “uma OAB dilapidada e agachada”,
das mãos do grupo de
Tibúrcio, que deixou
a presidência para
integrar o governo
de Marconi Perillo, em
2015, inclusive, se filiando, depois, ao PSdB.

Anfitrião

Cada vez mais perto de se filiar ao PSd, o presidente da Assembleia legislativa, lissauer Vieira
(PSB), é o anfitrião de Henrique Meirelles, hoje, em
Rio Verde. Secretário da Fazenda de São Paulo, Meirelles não arreda o pé em disputar vaga ao Senado
por Goiás, pelo PSd.

Novas taxas

Como forma de capitalizar o detran, tramita na
Alego projeto de lei que cria três taxas, por sugestão da presidência da autarquia, por liberação de
acesso eletrônico, autorização de credenciamento de
permissionários e por movimentação eletrônica de
veículos em estoque.

Posse

Quem prestigiou a posse da vereadora de Aparecida de Goiânia, Camila Rosa, no comando do diretório
do PSd no município foi o prefeito Gustavo Mendanha, ao lado do vice-governador lincoln Tejota (Cidadania) e do presidente da legenda Vilmar Rocha.

Novo Ministério

Relator da Medida Provisória
que recria o Ministério do Trabalho e Previdência, o deputado e
presidente do Podemos em Goiás,
José Nelto, promete alterar a matéria, mas garante sem causar impacto financeiro com criação de
cargos. É mais um órgão na conta
de Jair Bolsonaro.

Ver pra crer

Na mira do Ministério Público
Eleitoral, os vereadores de Goiânia
Pastor Wilson e Edgar duarte, ambos
do PMB, dizem estar tranquilos e
não acreditam que terão seus mandatos cassados. Partido não teria destinado 30% das vagas a mulheres.

Fraude

Pente fino da operação da Polícia
Civil, em conjunto com a Secretaria da
Economia aponta que envolvidos em
sonegação de ICMS recebiam auxílio
emergencial do governo de Bolsonaro. O auditor fiscal Montaigne Mariano diz que foram R$ 470 milhões
desviados pelo esquema.

Plataforma

A Alego vai mudar o regimento interno para que as sessões híbridas tenham continuidade. Pela proposta da
mesa diretora, esse procedimento
será limitado a 40% do total das sessões. A proposta está sob pedido de
vista, por divergências.

CURTAS
t

2 A deputada federal Flávia Mo-

rais (PdT), conduziu, ao lado do deputado estadual pedetista Karlos
Cabral, audiência pública para discutir a PEC que garante recursos
mínimos para financiamento do
Sistema Único de Assistência Social (SuAS), na Alego.

Com Tarcísio no PL, cresce a
disputa pela chapa de Mendanha
Ministro da
Infraestrutura é
pré-candidato a
senador por Goiás
e, uma vez em um
partido próximo
ao prefeito de
Aparecida
Marcelo Mariano
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas
(sem partido), está perto de se
filiar ao Pl para disputar o Senado por Goiás, conforme
mostrou a edição de ontem da
coluna Xadrez, citando uma
fonte do partido. A expectativa é a de que ele anuncie a filiação durante um evento a ser
realizado em Goiânia.
O Pl, vale lembrar, tende
a ser o novo destino do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), segundo o qual a
decisão de ir para a legenda
do centrão, comandada por
Valdemar da Costa Neto, está
99% encaminhada.
Tarcísio já foi cotado para
concorrer, com o apoio de
Bolsonaro, a senador ou a governador de São Paulo, mas,
por questões familiares, não
tem a intenção de se distanciar de Brasília.

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pode disputar o Senado por Goiás
No distrito Federal, o Pl
aposta suas fichas na ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que,
em 2022, pode ser candidata
tanto a senadora como a governadora.
daí surge a possibilidade
de Goiás, estado perto de Brasília e onde Tarcísio já esteve
presente inúmeras vezes
para divulgar ações do governo federal na área de infraestrutura.
Em Goiás, a deputada federal Magda Mofatto é o
principal nome do Pl e já declarou publicamente o seu
apoio à candidatura a governador do prefeito de Apa-

recida de Goiânia, Gustavo
Mendanha (sem partido).
dessa forma, uma vez confirmada a decisão de Tarcísio
de concorrer ao cargo de senador pelo Pl em Goiás, todos
os indícios apontam para uma
composição com Mendanha.
A disputa por espaço na
chapa do prefeito de Aparecida de Goiânia, portanto, começa a ficar acirrada. Além de
Tarcísio, o deputado federal
João Campos (Republicanos) e
o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (PSd) estão de
olho na vaga de senador.
Há, claro, outros pré-candidatos ao Senado, como o
deputado federal delegado

Waldir (PSl/união Brasil) e o
ex-ministro das Cidades Alexandre Baldy (Progressistas),
mas estes estão mais próximos do governador Ronaldo
Caiado (dEM/união Brasil)
do que do prefeito de Aparecida de Goiânia.
João Campos alega que
mantém diálogo com todos os
pré-candidatos a governador.
Contudo, embora o Republicanos ensaie uma aproximação
com Caiado por meio do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz,
o deputado federal tem mais
afinidade com Mendanha.
Os dois são da mesma
igreja, a Assembleia de deus,
e João Campos conta com

Jhonatan Medeiros, seu sobrinho, na Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida de Goiânia,
ou seja, está diretamente envolvido com o projeto de cidade inteligente, considerado a principal marca da gestão de Mendanha.
Meirelles, por sua vez, está
com negociações mais avançadas junto a Caiado. Porém, nunca fechou as portas para o prefeito de Aparecida de Goiânia,
com quem se reuniu de forma
presencial recentemente.
diferentemente de Tarcísio e João Campos, Meirelles
não é ligado ao bolsonarismo.
Mendanha tem dito que prefere estar no palanque de um
presidenciável de centro, mas,
mesmo com um candidato a
senador em sua chapa aliado
a Bolsonaro, ele poderia ficar
neutro ou apoiar outro nome.
Afinal, as articulações regionais costumam ter contradições em relação às nacionais.
Aliás, com Tarcísio concorrendo ao Senado por Goiás, o
bolsonarismo praticamente
define seu palanque no estado,
que contará também com o deputado federal Vitor Hugo (de
saída do PSl) na linha de frente ao lado do ministro da Infraestrutura. Apesar de não
ser descartada, as chances de
Bolsonaro lançar um candidato próprio ao governo estão
cada vez mais remotas. (Especial para O Hoje)
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A entrada dos PMEs
no mundo digital
Dieter Fritsch
A pandemia da COVId-19 gerou um novo
"normal" para o varejo e imergiu os consumidores no mundo digital bem como as lojas nas
plataformas de e-commerce, expandiu o social
commerce, live commerce e outras possibilidades. Com o hiato do fechamento das lojas e a massiva integração para o digital, os lojistas precisam
acompanhar as tendências para não ficar para
trás num ambiente de muita disputa, mas também de grandes resultados.
Para as pequenas e médias empresas, as lojas
virtuais são uma ferramenta potencializadora de
performance para maximizar vendas e atingir o
escopo de seu público. Estar engajado na comunicação com seu consumidor por meio de atendimento personalizado, atuar com plataformas
que disponibilizam otimizações e estratégias de
marketing e venda, além de oferecer um leque
de opções como método de pagamento são pilares que fazem a diferença, fidelizam o cliente e
naturalmente geram resultados.
O atendimento humanizado, que no ambiente online seria uma maneira de fazer o cliente se
sentir exclusivo, é um ponto de diferenciação
para atrair os consumidores. Conteúdos de apoio
interativos para fomentá-lo, chats e atendentes
humanos além de informação em abundância,
promovem uma profundidade sem igual na experiência de compra.
A análise de dados também é uma carta na
manga para compreender as transformações
constantes no mercado e o comportamento dos
consumidores. As pequenas e médias empresas
podem reter e analisar dados, para entender as
preferências e os hábitos de consumo do seu público no canal de vendas.

um ponto de atenção é a escassez de métodos
de pagamento, que figura como vilão das lojas virtuais, e fazem literalmente o cliente preferir uma
loja a outra, por não contemplarem a forma de pagamento desejada. Ser plural e estar alinhado às opções como boleto, cartão de crédito, link de pagamento e também o Pix coloca o e-commerce em outra prateleira. destaco também a dificuldade que
é conciliar a gestão do negócio em múltiplos canais,
loja virtual, e-commerce e redes sociais e até loja
física, para isso é importante contar com um sistema de gestão online para automatizar processos.
Tendo em vista que o estoque, compras, vendas e
entregas virão de diversas frentes, o lojista precisa estar preparado para não perder o controle e
continuar oferecendo uma boa experiência de compra ao cliente. utilize um ERP (Sistema integrado
de gestão empresarial) para fazer a integração da
sua loja virtual, além disso, é possível importar seus
pedidos de venda de forma fácil e rápida, além de
sincronizar o estoque automaticamente.
A imersão das pequenas e médias empresas no
mundo digital permeia sobretudo um olhar atento às transformações constantes que a própria disputa de espaço promove. Buscar um contato próximo com o cliente, quase pessoal, por meio de atendimento exclusivo para
entender suas necessidades e fidelizar sua
compra, e surfar nas
tendências de estratégias de marketing são a
base pela qual o e-commerce deixou de ser
uma alternativa para
Dieter Fritsch é COO atuou
como gerente de projetos
ser uma ferramenta imespeciais, diretor de esprescindível para o sutratégia
e planejamento
cesso de um negócio.

PEC dos Precatórios: calote
oﬁcial aos credores da União
Júlio César Cardoso
Precatórios são dívidas da união que o governo federal é obrigado a pagar por lei a pessoas
físicas e jurídicas.
A PEC 23 limita o valor das despesas anuais
com precatórios, altera o reajuste das dívidas e
muda a forma de calcular o teto de gastos. Ora,
um país que não honra os seus compromissos,
como os precatórios, gera consequências danosas em sua reputação perante a comunidade financeira internacional.
O parcelamento de pagamento dos precatórios
de 2022, estimados em R$ 89 bilhões, é indubitavelmente uma manobra escandalosa de políticagovernamental — que golpeia credores da união
em seus direitos constitucionais — e visa a atender
aos interesses de um governo (1) que se mostra incompetente ao não cortar despesas públicas em sua
própria casa; (2) que deseja retribuir o apoio recebido do Centrão com a liberação de R$ 30 bilhões
em emendas parlamentares; e (3) que quer colher
dividendos políticos com medidas populistas e eleitoreiras objetivando a sua reeleição.
A manobra é uma forma de pedalada fiscal,
que dribla a constituição vigente para descumprir obrigações fiscais irrecorríveis, mas decerto será motivo de declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte.
No passado recente, pedala fiscal, enquadrada como crime de responsabilidade, motivou o
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impeachment da ex-presidente dilma Rousseff.
É muito vergonhoso testemunhar a Câmara
Federal anuir com o confisco de direitos de terceiros — Estados, municípios e professores —
para atender à política não republicana de Jair
Bolsonaro e Paulo Guedes.
Chegamos simplesmente ao fundo do poço da
imoralidade governamental e parlamentar. Não
temos mais segurança jurídica em nossos direitos
constitucionais. As normas que nos regem são manipuladas descaradamente pelo Congresso, bastando que haja interesse de governos e políticos
não alinhados com a decência pública.
É deplorável ao que assistimos: um país de políticos de atitudes não republicanas indo se socorrer sempre da velha engenharia política do jeitinho brasileiro sórdido de encontrar soluções fabulosas para os seus problemas. O que revela, lamentavelmente, que vivemos em uma nação de
pouca seriedade político-governamental, onde o
calote aos credores pode se tornar doravante peça
oficial de governo.
Que moral tem diante de eleitores 312 parlamentares que se solidarizam com o governo
para aplicar calote na
nação? A sociedade precisa reagir e não perJúlio César Cardoso é sermitir que políticos imovidor federal aposentado
rais enxovalhem o país.
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CARTA DO LEITOR

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

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os
goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento médico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto
a população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usando ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara.
Maria Odete
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

“Goiás esteve em
situações, muitas
vezes, de extrema
dificuldade, mas o
governador
sempre contou
com o diálogo
entre Poderes,
órgãos auxiliares,
para construirmos
um Estado melhor
“Goiás esteve em situações, muitas
vezes, de extrema dificuldade, mas o
governador sempre contou com o diálogo entre Poderes, órgãos auxiliares,
para construirmos um Estado melhor.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Pois é,colocar todos ovos numa cesta perigoso”, comentou o internauta sobre a
suspensão de vendas de carnes para a
china que pode reduzir o preço do alimento interno no país.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“O juiz federal Urbano Leal Berquó Neto,
da 8ª Vara Federal cível, deferiu liminar
para autorizar que advogados inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”.
Luiz Felipe

N

@jornalohoje
De acordo com O Globo, estadão e Boatos.org, imagem de mulher em uma festa
que é atribuída equivocadamente à ativista indígena txai suruí é de uma moradora de são Luís, no Maranhão. A foto
está sendo usada para dizer que suruí,
única brasileira a discursar na abertura da
conferência das Nações Unidas sobre
Mudança climática, não é indígena.

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

Perspectiva de novos recordes anima
investimento no setor de fertilizantes
Em Goiás 170 entidades asseguram proteção previdenciária

Evento discute
boas práticas
de gestão dos
regimes próprios
de previdência
Existem hoje, no Brasil, 2.152 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), na união, nos estados e distrito
Federal, segundo dados do Ministério do Trabalho de Previdência. Em Goiás são 170 entidades que asseguram a
proteção previdenciária aos servidores efetivos do serviço público. uma questão que sempre permanece para
os gestores de RPPS é aquela que diz respeito à efetivação de seu equilíbrio financeiro e atuarial. Neste sentido está sendo realizado em Goiânia o 54º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais- ABIPEM e 1º Congresso
de Previdência da Agoprev.
Considerado um dos eventos mais importantes do setor, o encontro, reúne gestores de todo Brasil, que participam de debates e palestras técnicas com grandes especialistas do segmento previdenciário. Representantes
de das entidades de diversos municípios goianos participaram do evento.
Para o presidente da ABIPEM, João Carlos Figueredo,
gestores devem estar atentos e sempre buscando capacitação para uma gestão eficiente, entregando ao cidadão e principalmente para o servidor público uma estrutura melhor a cada dia.
Previdência é um assunto que envolve a todos. Com
isso é fundamental todas as entidades de regimes próprios
já estarem pensando nos futuros segurados. dados apontam um aumento da expectativa de vida dos brasileiros
e em breve um envelhecimento da população. O sistema
previdenciário precisa estar preparado garantindo às futuras gerações um sistema sadio e sustentável.

Impacto da reforma da previdência

destaque na programação desta sexta-feira (12) é a
palestra com Secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, sobre o impacto da Reforma da Previdência na lei de responsabilidade fiscal,
mostrando resultados
Existem hoje, no
efetivos no estado.
Para a secretária, a Brasil, 2.152 Regimes
reforma da Previdência
Próprios de
Estadual foi parametrizada de acordo com os Previdência Social
critérios estabelecidos
na Previdência Federal. (RPPS), na União,
Então, os critérios de nos estados e
contribuição e de tempo
Distrito Federal
de serviço de aposentadoria foram homogeneizados com a união.
“dentre os pontos positivos que podemos destacar a diminuição do
déficit financeiro, eis
que as medidas implementadas pelas reformas geraram
uma economia para o Tesouro Estadual de aproximadamente R$ 350 milhões em 2020 e cerca de R$ 500 milhões
em 2021” pontuou a secretária de economia. Segundo Cristiane Schmidt esses recursos foram aplicados em saúde,
educação, Segurança Pública e programas sociais.
Cristiane Shmidt destaca ainda que outra medida importante adotada no Estado de Goiás foi o envio, no mês
de outubro, do Projeto de lei Complementar que regulamenta e institui a unidade Gestora Única do Estado, compreendendo o Poder Executivo e os demais poderes e órgãos autônomos. “Isso vai estabelecer uma gestão única
do Fundo Previdenciário dos Servidores Civis do Estado
de Goiás. Essa gestão única significa a obediência a critérios homogêneos também para todos os poderes”, explica a secretária de economia de Goiás.
Como orientação para gestores de regime próprios de
previdência (RPPS) a secretária destaca que eles precisam
estar sempre em atualização de cadastros dos segurados
e o acompanhamento da concessão do benefício. O Congresso da Abipem se encerra no fim do dia desta sextafeira e nestes três dias foram cerca de 20 palestras além
de premiação para entidades que se destacaram.
E durante esses dias de congresso os gestores puderam se atualizar de normas e novas práticas de gestão,
que estão sendo implementadas ao redor do Brasil.

A indústria caminha para mais um recorde na entrega de fertilizantes ao consumidor final neste ano. O setor, no entanto, já assegurou grande parte do insumo
a ser aplicado no plantio da safra 2021/22,
estima Arthur liacre, vice-presidente de assuntos corporativos, estratégia e sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes. Na sua previsão, mais de 65% dos fertilizantes destinados ao cultivo da segunda safra de milho,
no próximo ano, foram igualmente assegurados pelos produtores, sugerindo uma
safra cheia em 2022. Em sua segunda estimativa para a safra de grãos a ser colhida
no ano que vem, a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) aposta numa produção de 289,8 milhões de toneladas, praticamente 37,4 milhões de toneladas a
mais do que no ciclo passado.
A demanda tende a superar a marca de
44,0 milhões de toneladas em 2021, na expectativa de liacre, o que significaria um
avanço em torno de 8,5% frente às quase
40,6 milhões de toneladas vendidas em
2020, numa alta acumulada superior a
20% em dois anos. “Essa trajetória ascendente deve continuar nos próximos anos,
como consequência de alguns fatores importantes, sendo puxada pelo aumento de
tecnologia nas principais lavouras, e novos
incrementos de área plantada de grãos,
além de conversão de áreas de pastagem
em lavoura”, acredita ele.
A Mosaic espera ampliar seus investimentos no País em pouco mais de 17% entre 2020 e 2021, avançando de uS$ 145,0 milhões para algo em torno de uS$ 170,0 milhões até o final deste exercício. No ano passado, detalha liacre, os recursos foram con-

centrados em tecnologias digitais destinadas
a aumentar a produtividade das plantas da
empresa no Brasil e mitigar impactos ambientais, com 70% dos investimentos reservados a operações de manutenção e os restantes 30% a projetos de melhoria da eficiência operacional ou de aumento da capacidade. Competitividade e sustentabilidade
continuam orientando os investimentos
neste ano, prossegue o executivo, que destaca
o projeto Recuperação em Massa, destinado
a “maximizar a eficiência” na exploração de
rocha fosfática nas unidades de Tapira (MG)
e Catalão (GO). Num aporte de uS$ 12,0 milhões envolvendo aquisição de equipamentos e mudanças de rotas de processo, conforme liacre, “essa iniciativa visa elevar ganhos de produção e diminuir o custo do concentrado fosfático por tonelada”.

Carbono neutro

A Yara espera neutralizar todas as suas
emissões de carbono até 2050, de acordo com
Maicon Cossa, vice-presidente comercial da
empresa no Brasil. A multinacional norueguesa avançou mais um passo nessa direção
ao fechar, em setembro, acordo com a Raízen
para a aquisição inicial de 20,0 mil metros cúbicos por dia de biometano. O insumo, obtido no tratamento do biogás produzido a partir de resíduos da produção agrícola, começa a ser entregue em 2023 e será destinado
ao complexo da Yara em Cubatão (SP). “Trata-se do primeiro movimento para a produção de amônia verde no Brasil, o que permitirá o desenvolvimento de soluções sustentáveis no curto prazo, seja em nitratos
para aplicação industrial ou em fertilizantes
nitrogenados”, declara Cossa.

BALANÇO
t

2 O biometano vai permitir

a substituição gradual do gás
natural, como parte do processo global de descarbonização levado adiante pela
Yara, reduzindo em pelo menos 80% as emissões de carbono. “A partir da amônia
verde, a oferta do fertilizante verde passa a ser uma realidade, com um impacto positivo para toda a cadeia do
agronegócio”, avalia Cossa.
O volume acertado com a
Raízen corresponderá a 3%
do volume consumido pela
planta de amônia operada
pela Yara no complexo químico de Cubatão.

2 Os recursos apurados
com a venda do complexo
de Serra do Salitre (MG), deverão ser alocados no desenvolvimento de “soluções para
cadeia de alimentos, descarbonização da agricultura, digitalização e produção de
amônia verde”, detalha Cossa. O acordo com a EuroChem foi fechado em agosto

e aprovado em setembro pelo
Conselho Administrativo de
defesa Econômica (Cade),
numa transação avaliada em
uS$ 410,0 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões),

2

ritmo mais moderado do que
o assinalado neste ano. Segundo Cossa, a rentabilidade
esperada para as lavouras
deverá ser afetada pelo forte
aumento nos custos de produção, “com grande contribuição dos fertilizantes”.

2 O cenário para o próximo
ano sugere um mercado ainda em crescimento, mas em

2 A dinâmica das entregas
de fertilizantes neste ano contrariou o histórico do mercado,
com a demanda mantendo-se
forte ao longo de todo o período, influenciada pelos preços mais altos, conforme Nelson Canato Júnior, diretor comercial da área de fosfatos da
CMOC Brasil. Esse comportamento impediu que a indústria conseguisse formar estoques, “trabalhando praticamente o ano todo da ‘mão
para a boca’”, constata. Se por
um lado isso trouxe redução
de custos de estoques e “menos
problemas com a qualidade do
produto”, prossegue Canato,
de outro afetou o atendimento ao cliente, considerando o
mercado como um todo.

No mercado de fertilizantes, Cossa antecipa demanda especialmente aquecida para o segmento de fertilizantes especiais, num reflexo da “busca dos agricultores por melhores tecnologias”, que permitam ampliar
a produção agrícola de forma
mais sustentável. “A boa rentabilidade no campo tem feito com que a demanda por
produtos e soluções especiais
aumente acima da média do
mercado como um todo, claro indicativo de que o agricultor está investindo no aumento da produtividade e,
consequentemente, da rentabilidade”, afirma.

Capacidade de armazenagem agrícola
sobe no primeiro semestre, diz IBGE
A capacidade disponível
de armazenagem agrícola
no Brasil atingiu 180,6 milhões de toneladas no primeiro semestre deste ano,
volume 2,5% superior ao do
período anterior. O número
de estabelecimentos de armazenamento cresceu 2,5%
em relação ao segundo semestre de 2020, e o maior
número deles está no Rio
Grande do Sul (2.112), seguido por Mato Grosso
(1.363) e Paraná (1.334).
Com 44,4 milhões de toneladas, o estado de Mato Grosso
é também o que tem a maior
capacidade de armazenagem
do país. O Rio Grande do Sul e

o Paraná têm capacidade de
34,3 milhões de toneladas e
32,6 milhões de toneladas, respectivamente, e o silo é predominante nesses estados. Esses são dados da Pesquisa de
Estoques, de janeiro a junho
deste ano, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O estoque de produtos
agrícolas somou 59,2 milhões
de toneladas, com elevação de
12% ante ao 52,9 milhões de
toneladas de 30 de junho do
ano passado. Entre janeiro e
junho de 2021, o número de
estabelecimentos aumentou
nas regiões Sul (5,7%), Nordeste (3,8%) e Norte (1,7%) e

caiu nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste, 1,1% e 0,6%,
respectivamente.
Entre os cinco principais
produtos agrícolas existentes
nas unidades armazenadoras,
os estoques de soja são os que
têm maior volume (36,7 milhões de toneladas), seguidos
pelos de milho (11,4 milhões),
arroz (5,5 milhões), trigo (2,4
milhões) e café (1,0 milhão).
Na soja, o crescimento nos estoques, nos primeiros seis meses do ano, representou 19,3%;
no de arroz, 33,8%; no de trigo, 29,3%; e no de café, 14%
frente ao primeiro semestre de
2020. O estoque de milho, no
entanto, caiu 14,2%. (ABr)
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Mais de 200 mil goianienses
não sabem quem é o prefeito
Pesquisa do
Instituto
FoxMappin revelou
também que
aprovação de
Caiado supera a de
Rogério Cruz na
Capital e que mais
de 1 milhão de
goianienses estão
insatisfeitos com
as obras na cidade

Sabe quem é o prefeito de Goiânia?

Felipe Cardoso
Menos de dois meses separam o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), do
aniversário de um ano como
gestor da Capital. No entanto,
conforme mostrado pelo Instituto FoxMappin, do grupo O
Hoje, mais de 14% dos goianienses ainda não o conhecem. O percentual se traduz em
um universo superior ao de
200 mil pessoas. Os demais,
85,6%, responderam de maneira afirmativa à pergunta
se conhecem ou não o prefeito.
Para traçar o diagnóstico, os
pesquisadores contaram com
uma amostragem de 501 entrevistados distribuídos proporcionalmente entre as sete
regiões do município — central, sul, sudoeste, norte, noroeste, leste e oeste.
A pesquisa foi estratificada
em 163 bairros de Goiânia
que juntos representam mais
de 25% dos bairros que com-

FoxMappin

apontam para 29,7% e 6%,
respectivamente.
No caso de Cruz, a maior a
maior fatia ficou com os que
responderam estar parcialmente satisfeitos (37,5%). Outros 25% responderam insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos ao serem questionados
sobre a gestão do prefeito. 1,8%
não souberam responder.
A ampla aceitação do governador certamente está relacionada aos investimentos
aplicados na capital ao longo de
seus quase três anos à frente do
Estado. No último dia 24, quando a cidade celebrou seus 88
anos, o democrata ressaltou o
investimento de mais de meio
bilhão nesse período. Setores
relacionados à saúde, educação, segurança, geração de emprego e renda foram os principais beneficiados.

Canteiro de obras

põem as regiões citadas. Todos
os participantes possuem idade superior a 16 anos, sendo
56% do sexo feminino e
44%masculino. do total, 70%
possuem faixa etária entre 25
e 59 anos. 41,1% contam com
ensino médio completo e
39,8% com superior completo
ou incompleto.
“O prefeito está começando
agora, então são resultados
plenamente normais”, disse o
vereador líder do Governo no
legislativo municipal, Sandes
Jr (PP). Sem contar que, segundo ele, janeiro, fevereiro e
março “não contam”, haja vista que o prefeito “só assumiu
verdadeiramente as rédeas da
prefeitura em abril”.

O líder também considerou
não ser “nenhum demérito”
para o prefeito o fato de ter
sido pior avaliado que o governador dentro da própria
Capital, “haja vista que o governador está na vida pública
há muito mais tempo”. O comentário vem na esteira de
outro levantamento feito pela
FoxMappin quanto a aceitação
de ambos os gestores ante aos
olhos dos goianienses.
Isso porquê, conforme
mostrado pela reportagem
do O Hoje em 4 de Novembro, a aprovação do democrata se mostrou superior à
do republicano. Acontece
que, historicamente, Goiânia se projeta como uma ci-

dade de oposição aos governos estaduais. Ao longo
dos últimos anos, desde a redemocratização, governadores nunca tiveram ampla
aceitação do eleitorado goianiense e, muitas vezes, enfrentavam dificuldades, inclusive, com a região metropolitana.
Analisando os totalmente
satisfeitos e satisfeitos, o governador leva vantagem. A
junção de ambos os indicadores demonstram 38,9% de
aprovação do democrata ante
35,7% do republicano. Foram
29,7% de satisfeitos e 9,2% de
totalmente satisfeitos no caso
do governador, enquanto,
para o prefeito, os indicadores

Outro dado interessante trazido pelo pesquisa revela que
mais de 74% dos goianienses,
ou seja, mais de 1 milhão de
pessoas —Goiânia possui
1.555,626 habitantes segundo
dados do IBGE de 2021 — estão
insatisfeitas com as obras realizadas em toda a cidade.
Acontece que várias delas
estão atrasadas, com datas de
inauguração constantemente
adiadas, o que tem deixado a
população descontente com a
gestão de Rogério Cruz. O
atraso dessas obras causam,
além de transtornos, prejuízos aos comerciantes e também ao erário.
A prefeitura de Goiânia foi
procurada, mas preferiu não
comentar os números. (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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PT prova do veneno

Jornalista goiana era referência na cobertura da política nacional

Autoridades
lamentam
morte de
Cristiana Lôbo
A jornalista e colunista de política da Globo News – canal por assinatura, Cristiana lôbo, de 63 anos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira (11). Ela tratava um
meiloma múltiplo, que se agravou por uma pneumonia contraída nos últimos dias. A profissional estava internada em
um hospital privado na capital paulista.
Cristiana teve trajetória de mais de 30 anos no jornalismo, começando a carreira cobrindo a política do estado
de Goiás, até se mudar para Brasília.
logo depois, ela foi contratada pelo jornal impresso “O Globo” como setorista do Ministério da Saúde.
dentre os eventos, ela cobriu a criação da carteira de
vacinação e acompanhou de perto as decisões do Ministério da Educação.
Cristiana lutava contra um mieloma múltiplo, que é o
câncer de um tipo de células da medula óssea chamadas de
plasmócitos. Essas células são responsáveis pela produção
de anticorpos que combatem vírus e bactérias.
Pelas redes sociais, políticos e jornalistas lamentaram
a morte da jornalista e colunista da Globo News, Cristiana
lôbo. dentre as autoridades, o govenador Ronaldo Caiado
(dEM), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos)
e o governador de São Paulo, João doria (PSdB).
“dia triste. Perdemos a jornalista Cristiana lôbo. Goiana, sempre foi muito respeitada em Brasília”, twittou
Caiado. (Nielton Soares, especial para O Hoje)

O Partido dos Trabalhadores está provando do veneno da impunidade que escorreu pelas mãos da presidente dilma
Rousseff e pairou no decreto de indulto aos
mensaleiros que ela assinou antes de deixar
a presidência. Ao perdoar o mensaleiro Valdemar da Costa Neto, dono do PR – hoje de
novo Partido liberal –, com indulto confirmado pelo STF, dilma abriu caminho para
que ele, absolvido dos crimes, pudesse retomar o comando do partido e fazê-lo crescer.
O Pl hoje é o principal aliado do presidente
Jair Bolsonaro, com centenas de prefeitos e
forte bancada no Congresso. Bolsonaro é o
principal rival de lula da Silva (PT), que já
contou com Valdemar e Ciro Nogueira (Progressistas) ao seu lado. Hoje a dupla está com
Bolonsaro dentro do Palácio.

Foi e voltou

Valdemar foi condenado a 7 anos e 10
meses de prisão por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro, em 2013. Cumpriu dois anos e meio da pena. E foi indultado em 2016.

Moro &amp; morar

Há uma frase-slogan circulando entre
‘moristas’ – assim já chamados os apoiadores de Sergio Moro – como mote para sua
eventual campanha: ‘Moro no Palácio’.

Acredite se quiser

A ‘caradurice’ é tanta no gabinete do senador davi Alcolumbre (dEM-AP) que teve
proposta de rachadinha até no acerto dos direitos de uma demitida que o denunciou.

Agenda presidencial..

A fila de autoridades portuguesas interessadas em conhecer o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (PSd-MG), mostra o quanto o pré-candidato já chamou
atenção na Terra Mãe. Ele aterrissou em
lisboa para prestigiar seminário da faculdade IdP dia 15, e mal chegou ao hotel,
já havia pedidos de agenda até do presidente Marcelo Rabelo.

..Na Terra Mãe

Além de Rabelo – com quem Pacheco se reúne no domingo – o senador já se reuniu com o ex-primeiro ministro Pedro Passos, com o
ministro da Ciência e Educação,
Manuel Heitor. E com o presidente
da Câmara Municipal de lisboa,
Carlos Moedas.

Moro excluído

Advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa excluiu a apresentação que o ex-ministro e agora
presidenciável Sergio Moro fez para
“Cibercrimes e seus reflexos no direito brasileiro”, o livro que ela escreveu em parceria com os colegas
Alessandro Gonçalves Barreto e Marcelo Mesquita Silva.

Para refletir

Essa notícia é a cara do Brasil:
uma carreta com milhares de livros
tombou ontem em São Pedro do Avaí
(MG). A carga não foi saqueada. Se
fosse de cervejas...

Queimando a língua

deputados do PSl da ala bolsonarista não escondem constrangimento
com a iminente filiação do mandatário ao Pl, partido com histórico de visitas de camburões. Isso porque foram
eleitos na onda de 2018 que pregava
o combate à corrupção, defesa da
lava Jato e ética na política.

Racha

Hoje, a bancada do PSl soma 53
deputados. destes, 20 são fidelíssimos ao presidente, mas ainda estão
em dúvida e avaliam cenários nos
Estados antes de eventual embarque
no Pl. O PSl rachou em 2019 após a
desfiliação de Bolsonaro. uma ala seguiu alinhada ao presidente e outra
ao deputado luciano Bivar (PE),
presidente da sigla.

Alego aprova empréstimo de
U$ 510 mi para quitar dívidas
Carlos Costa

Governo deve
pagar em média
R$ 50 milhões por
ano para o Banco
Bird. Matéria
segue para sanção
do governador
O plenário da Assembleia
legislativa (Alego) aprovou,
na última quarta-feira (10) o
projeto de lei encaminhado
pela governadoria que pedia
autorização para um empréstimo no valor e u$ 510 mil
junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e desenvolvimento (Bird/Banco Mundial) para quitar dívidas. A
adesão de Goiás ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) possibilitou o pedido de empréstimo, tendo em vista que o estado estava impedido.
O contrato de dívida a ser
reestruturado, denominado BB
Goiás Estruturante, foi assinado em 8 de agosto de 2013, com
cinco anos de carência e prazo
de 20 anos para pagamento. A
taxa de juros média da contratação foi de 4,051% ao ano,
acima da london Interbank
Offered Rate (libor), de seis
meses, com frequência de pagamentos semestrais, nos meses de fevereiro e agosto. Foi liberado, no total, um valor de
uS$ 608.395.643,78.

A adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal possibilitou o pedido de empréstimo, tendo em vista que o estado estava impedido
A negociação em curso
com o Bird para a liquidação
total do saldo devedor do
contrato original pressupõe
uma nova operação de crédito, com o valor máximo de
uS$ 510 milhões. Para um
novo fluxo de pagamentos
com prazo de 17 anos, haverá carência de três anos e
taxa de juros de 0,63% acima
da taxa libor de seis meses
ou de sua substituta, com a
mesma frequência semestral. O presente valor indica,
de acordo com a matéria,
uma economia de 726,5 mi-

lhões de reais, mesmo com a
incorporação, no custo da
operação, da multa para liquidação antecipada, de 2%
sobre o saldo devedor.
Tal economia decorre do
diferencial de taxas de juros
anuais, de 4,051% para 0,63%.
O texto ressalta, ainda, a incidência de 15% sobre o componente de juros a cada parcela paga no novo contrato
em curso. “dessa forma, com
a reestruturação, o serviço
da dívida prevista oferecerá
um alívio para o Tesouro Estadual, que, após o período de

carência, passará a pagar valores inferiores aos que atualmente são incorridos”, pontua a propositura.
de acordo com o texto, a
Secretaria de Economia mencionou ser do interesse do
Estado de Goiás propor pagamentos mensais, pois eles
são mais adequados ao planejamento financeiro do Tesouro Estadual. de acordo
com a matéria, os pagamentos anteriores, na modalidade
semestral no volume requerido, dificultaram a programação e o fluxo de caixa.

A viabilidade jurídica da
propositura foi, ainda, atestada pela Procuradoria-Geral
do Estado de Goiás (PGE). de
acordo com o órgão, entre as
medidas previstas na lei
Complementar nº 159, de
2017, para recuperação fiscal
dos estados, está a reestruturação de dívidas, conforme
o inciso IV do seu art. 11.
“logo, a contratação de operação de crédito em condições financeiras mais vantajosas para quitar dívida mais
onerosa possui amparo legal”, frisa a matéria.
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Pra tE vEr, sou sempre o 1º
Afonso Cardoso

Gláuber Ramos
elogia apoio de
torcida em vitória
importante diante
do Coritiba: “Nosso
décimo segundo
jogador”
Victor Pimenta
O Goiás conseguiu uma
vitória importante nesta
quarta-feira (10), ao ganhar
do Coritiba por 2 a 1, no estádio Hailé Pinheiro. Com o
resultado, a equipe esmeraldina retornou ao G-4 e
segue na briga em busca do
acesso para a Série A.
Antes da partida começar,
vimos que a formação esmeraldina não contou com o lateral Apodi entre os titulares,
assim diego jogou na direita e
Caio Vinícius voltou aos onze
iniciais no meio-campo do treinador Gláuber Ramos. Como
ele havia dito na última coletiva, ele chegou a falar com o
jogador antes de coloca-lo no
banco de reservas.
“Eu sou um treinador que
acredito que na multidão de
conselhos há sabedoria. Então
eu converso com dirigentes,
converso com presidente, com
o Harlei, com o pessoal do
staff, com jogadores sempre
procurando a melhor estratégia para saber quem está se
sentindo bem, quem está mais
cansado. O Apodi é um baita
profissional e seu currículo
mostra isso, conversei com ele
sobre uma estratégia para o
confronto contra o Coritiba e
eles tinham um jogador muito
ofensivo, então eu achei por
bem colocar o dieguinho para
fazer essa formação e promover a entrada do Caio para ganharmos estatura porque o
time do Coritiba é um time

Treinador explicou também o porque da ausência de Apodi na vitória sobre o vice-líder na última rodada
muito forte na bola aérea e sabíamos que eles tinham ótimos
cabeceadores. A conversa foi
olho no olho, assim como no
dia em que tirei o Fellipe (Bastos), quando tirei o Alef Manga
e como tirei o Apodi agora”,
ressaltou o treinador.
A festa da torcida esmeraldina ontem foi um espetáculo
a parte e teve a retribuição em
campo com a vitória do Goiás
por 2 a 1 sobre o Coritiba.
Também foi o aniversário do
treinador que completou 47
anos e não poderia ter recebido um presente melhor, que os
três pontos em casa diante de
muito apoio do torcedor presente na Serrinha.
“A torcida tem nos ajudado
muito, tem comparecido e são
o nosso décimo segundo jogador dentro do campo. Eles

têm apoiado o tempo todo e
feito o que a torcida tem que
fazer que é apoiar e no momento que for para criticar,
tem que criticar, mas eles têm
nos ajudado muito. Então, obrigado por essa torcida do
Goiás, essa torcida maravilhosa, para todos meus familiares que me parabenizaram”,
agradeceu Gláuber Ramos.
Com a vitória e retorno ao
G-4, o Goiás então permaneceu por vinte e cinco rodadas
entre os quatro melhores da
competição, de trinta e cinco
ao todo. O resultado contra o
Coritiba permitiu o retorno da
equipe que ainda briga por
uma vaga na Série A.
“Nós estávamos sempre
no G-4, mas precisamos terminar porque o importante é
como termina. Então preci-

samos fechar novembro no G4 e dia 28 a última partida e se
tudo correr bem, vamos estar
aqui com estádio lotado, para
comemorarmos nossa classificação. Eu creio sim que a
equipe jogando dessa maneira que jogou, nós temos grandes chances de estar na Série
A no ano que vem”, disse o
técnico esmeraldino.
Restam somente três confrontos para o fim da Série B e
três missões difíceis para o
Goiás. A equipe que volta a
campo somente segunda-feira
(15), viaja para enfrentar o
Remo, que briga por sua permanência. depois já embarcam
para Campinas em confronto direto pelo acesso diante do Guarani. Por fim, encerra em casa,
diante do Brusque, podendo
confirmar de vez a volta a Série

A em menos de um ano.
“Vamos enfrentar dificuldades de torcida, de logística, de
uma viagem longa (para o
Pará), mas sabíamos das dificuldades que teríamos que passar por cima e são mais dois
obstáculos que teremos que
passar para depois encerrarmos em casa. Seria um sonho
conseguirmos as duas vitórias
e chegar aqui já classificados,
mas se isso não acontecer, vamos chegar aqui e buscar essa
classificação dentro de casa.
Vamos nos preparar, descansar os atletas, fazer algumas
análises dos adversários e temos que analisar bem a equipe do Remo, depois do Guarani e ir lá fora buscar os resultados que vai nos dar o
acesso”, concluiu Gláuber Ramos. (Especial para O Hoje)
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Ingressos para o
Grande Prêmio de
Interlagos se esgotam

Eduardo Souza lamenta oportunidades
perdidas em goleada para o Palmeiras

Mais de 170 mil torcedores devem comparecer
às arquibancadas do Autódromo de Interlagos, em
São Paulo, para o Grande
Prêmio de Fórmula 1, que
acontece no próximo domingo (14).
Todos os ingressos colocados à venda já foram
vendidos antecipadamente, gerando grandes expectativas em relação à potencialização do turismo
na cidade, depois da liberação de eventos com 100%
da capacidade.
Com a movimentação, o
evento deve render financeiramente cerca de R$ 810
milhões. Segundo o prefeito de São Paulo, João doria,
77% dos bilhetes comercializados foram para pessoas
que não residem na Capital
paulista, o que torna o evento ainda mais importante e
significativo para a economia da cidade.
Mesmo com a liberação
de eventos com 100% da
capacidade, o torcedor que
for comparecer ao Autódromo de Interlagos deverá obedecer a alguns protocolos de segurança. O
uso de máscara e apresentação do comprovante de

vacina são obrigatórios.
Quem ainda não estiver
completamente vacinado,
terá de apresentar um teste de PCR, realizado até 48
horas antes do evento, ou o
teste rápido, feito até 24 horas antes. Torcedores com
idade abaixo de 12 anos,
que ainda não podem se
vacinar, precisam apresentar o teste negativo.
O clima do GP de São
Paulo é fervoroso. Nas últimas quatro etapas,
quem venceu os GPs da
Rússia e da Turquia foi a
Mercedes. Já a Red Bull,
saiu vitoriosa nos Estados unidos e México. Restam apenas quatro etapas para o final do campeonato, e a diferença entre as duas equipes é de
apenas um ponto. Além
do mais, Verstappen e Hamilton brigam pelo título
da temporada, deixando
tudo ainda mais decisivo.
O aquecimento do GP
de SP acontece nesta sexta-feira (12), com o primeiro treino livre e também da qualificação para
a corrida sprint, que será
realizada no sábado (13).
(Beatriz Monna, especial para O Hoje)

O Atlético Goianiense vem
em baixa na Série A e sofreu
três derrotas seguidas longe
de seus domínios. Após perder
para o Sport e Flamengo, a
equipe rubro-negra voltou a sofrer mais uma derrota, dessa
vez sendo goleados pelo Palmeiras por 4 a 0, na noite da última quarta-feira (10). A equipe rubro-negra que chegou a
equilibras as ações de jogo nos
minutos iniciais, pecou nas
oportunidades perdidas e acabaram sofrendo com o poderio
ofensivo e a fase do Palmeiras
que atualmente ocupa a vice-liderança da Série A.
“A tônica do jogo foi essa.
Começamos o jogo de forma
equilibrada, nós tivemos a primeira oportunidade e infelizmente concluímos, mas não
conseguimos fazer o gol. Tomamos uma transição que é o
forte do Palmeiras que é um
time de qualidade e muita intensidade, usa a velocidade e
acabamos tomando o gol. Mesmo assim conseguimos ficar
com a posse da bola, fizemos
outra boa jogada com Janderson e dudu em que nós tínhamos trabalhado, mas não conseguindo fazer o gol e quando
você pega uma equipe de qualidade como o Palmeiras, dentro da casa deles, com o apoio
da torcida e você não consegue
ser letal, você vai ter dificuldades”, disse Eduardo Souza.

Bruno Corsini / ACG

Treinador explicou o porquê de optar começando com João Paulo
Na derrota para o Flamengo por 2 a 0, Eduardo
Souza começou a partida com
três volantes, mas logo desfez
essa formação na segunda
etapa. O mesmo que disse
que deveria ter mantida essa
tática no jogo, acabou mudando contra o Palmeiras, colocando João Paulo no meiocampo e deixando Ronald e
Janderson abertos com Zé Roberto de centroavante.
“Pensamos e repensamos
nas situações que nós tínhamos. Vínhamos de vários jogadores com poucos jogadores
de desgaste e vamos entrar na
próxima sequência e com o
jogo de hoje, foram nove jogos
em vinte e oito dias. Nós traçamos uma estratégia de ter o
João Paulo ali variando entre

um médio, sendo o quinto homem de meio-campo, que seria
um 4-4-2 que tínhamos falado.
Então acabamos escolhendo
essa estratégia e no começo
acabou dando certo, tanto que
o Palmeiras na questão de organização e criação, você está
sem a bola no campo ofensivo
e não tiveram muitas chances”, concluiu o treinador.
Pela 32ª rodada da Série A,
o Atlético Goianiense volta a
campo neste sábado (13), quando recebem o Santos, às 17 horas, no estádio Olímpico. Atualmente, o time rubro-negro ocupa a décima quinta colocação,
com trinta e sete pontos, quatro a mais que o Juventude, primeiro na zona de rebaixamento. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Fim de invencibilidade
John Tavares/Sampaio Corrêa FC

Vila Nova é
derrotado pelo
Sampaio Corrêa e
vê sequência de
invencibilidade
chegar ao fim
Breno Modesto
A série invicta do Vila Nova
na temporada chegou ao fim.
depois de 13 jogos sem saber o
que é derrota, o Tigre voltou a
sofrer um revés. No Estádio
Castelão, na cidade de São luís,
no Maranhão, o time comandado pelo técnico interino Higo
Magalhães foi superado pelo
Sampaio Corrêa por 3 a 0, ontem à noite. Roney, Pimentinha
e léo Artur fizeram os gols do
triunfo maranhense.

O jogo

A partida disputada na cidade de São luís, no Maranhão,
começou agitada. Tanto que,
com apenas três minutos jogados, o placar já estava aberto. Pimentinha recebeu na ponta direita, cortou para o meio e enxergou Roney, livre, de fora da
área colorada. O camisa 18 recebeu, ajeitou e mandou de
onde estava. No meio do caminho, a bola, antes de morrer no
fundo das redes, desviou no pé
do zagueiro Rafael donato, o
que acabou tirando as chances
de Georgemy fazer a defesa.
Roney quase ampliou pouco tempo depois, aos oito. depois de uma saída errada de
Georgemy, a bola sobrou para
Eloir, que cruzou rasteiro para
o meio da área, onde estava
Ciel. O atacante do time maranhense dividiu com o arqueiro

O atacante Roney marcou um dos três do Sampaio Corrêa para cima do Vila Nova, no Castelão
colorado e a bola acabou sobrando para Roney, que, de
primeira, mandou de cabeça. A
finalização passou “tirando tinta” do travessão colorado.
A blitz quadricolor seguiu.
Os mandantes levaram perigo
a Georgemy em mais dois lances. Primeiro, aos 12, com o zagueiro Allan. Após cobrança de
escanteio, o defensor foi mais
esperto que a defesa goiana e
subiu para testar firme. A cabeçada passou rente à baliza
vilanovense. E a segunda, na
marca de 14 minutos, com Roney novamente. O atacante
recebeu na ponta, invadiu a
área e chutou rasteiro, assustando o arqueiro colorado.
A primeira grande oportunidade que o Tigre teve no
confronto aconteceu somente
aos 18 minutos. Alesson recebeu de Pedro Bambu, fintou a

ATLÉTICO-GO

marcação dos donos da casa e
cruzou para o meio da área
maranhense, onde estava diego Tavares. de primeira, o atacante chegou emendando o
cruzamento. O chute cruzado
do camisa 21 assustou o goleiro luiz daniel, mas acabou
não entrando.
Já na etapa complementar,
a Bolívia Querida voltou com
tudo e foi logo ampliando o placar, que lhe daria a vitória ao
fim do jogo. Aos 13 minutos, Pimentinha tabelou com léo Artur, invadiu a área e, sem muito esforço da marcação colorada, mandou no cantinho de
Georgemy, que até se esticou,
mas não conseguiu tocar na
bola para evitar o segundo gol
do Sampaio Corrêa.
E, por fim, o tento que decretou o resultado na Capital
do Maranhão saiu aos 27. Pi-

Após derrota, Dragão anuncia
e apresenta Marcelo Cabo
meiro. de acordo com ele, o
Atlético-GO passa pelo seu momento mais difícil na Série A e,
portanto, era necessário tomar
alguma atitude para não continuar se aproximando da zona
de rebaixamento.
“Nós estamos em um momento complicado dentro da
competição (Série A). Talvez,
o nosso momento mais difícil.
E nada melhor do que trazer
uma pessoa na qual eu confio,
um profissional que tem a
sua história dentro do clube.
E cada clube tem as suas particularidades. Aqui, o Marcelo (Cabo) sempre foi muito
feliz, sempre foi solução. Espero que ele tenha muito sucesso nesse momento, pois
nós precisamos voltar a jogar
de maneira competitiva, jogar
como o Atlético-GO sempre
jogou”, disse Adson Batista.
Sem conter a felicidade pela
volta ao dragão, Marcelo Cabo

afirmou entender o atual cenário do clube na primeira divisão, mas demonstrou confiança na rápida recuperação
do Atlético-GO na competição,
a começar pelo jogo do próximo sábado (13), contra o Santos, no Antônio Accioly.
“Chegou feliz e motivado
para essa minha terceira passagem pelo Atlético-GO. Eu
sempre falo que, quando o
Atlético-GO entra em contato
comigo, ele me convoca. E todos já sabem da minha relação
com o Adson (Batista). Então,
foi uma conversa muito rápida.
Sei do momento pelo qual o
Atlético-GO está passando, mas
temos plena confiança. Sabemos qual é o caminho que temos de traçar para retornar ao
caminho das vitórias, com muito trabalho, muita dedicação e
muito empenho”, comentou
Marcelo Cabo. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

solveu cruzar rasteiro para o
meio da área, onde deu um lindo presente para léo Artur,
que chegou em velocidade e só
completou para o gol. (Especial
para O Hoje)

FICHA
tÉcNicA
t
Sampaio Corrêa 3x0 Vila Nova
Data: 11 de novembro de 2021. Horário: 19h. Local: estádio castelão, em são Luís (MA). Gols: roney (3’/1t), Pimentinha (13’/2t) e
Léo Artur (27’/2t) - sAM. 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)
Vila Nova: Georgemy; André Krobel, rafael Donato, renato e Willian Formiga; Pedro Bambu (tiago real), Éder Monteiro e Arthur
rezende (Kallyl); Diego tavares
(Kelvin), Pedro Júnior (rafael silva)
e Alesson (Alan Grafite).
Técnico: higo Magalhães

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel;
Watson (Maurício), Allan, Nilson
Júnior e Éder Lima; Betinho,
eloir (Léo Artur) e Ferreira; roney (Jean silva), Pimentinha
(Gabriel Popó) e ciel (Jackson).
Técnico: João Brigatti

Série A

Bruno Corsino/Atlético CG

Marcelo Cabo foi apresentado ao lado do presidente Adson Batista

O Atlético-GO tem um novo
treinador para a sequência da
temporada. Poucas horas após
a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, fora de casa, pela 31ª
rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o dragão foi às
redes sociais e anunciou o retorno de Marcelo Cabo ao comando técnico do clube.
Cabo retorna ao dragão depois de pouco mais de oito meses. Na última passagem, saiu
após conquistar o título do
Campeonato Goiano de 2020,
que terminou em fevereiro de
2021, em cima do Goianésia.
Seu último trabalho foi em um
rival do time rubro-negro. O
Goiás. No Esmeraldino, ficou de
julho a outubro, comandando
a equipe em 19 jogos.
Ao lado do presidente Adson
Batista, Marcelo Cabo concedeu
sua primeira entrevista coletiva neste retorno. O mandatário,
inclusive, foi quem falou pri-

mentinha foi lançado na ponta direita e partiu para cima da
marcação do Tigre, feita por
Willian Formiga. Com dificuldades para deixar o lateral-esquerdo para trás, o atacante re-
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Natal de 2021 volta com fôlego total para encantar visitantes e deixar o ambiente lúdico para atrair crianças e adultos na aposta de boas vendas

Shoppings esperam faturar 25%
a mais com o Natal deste ano
Otimistas, centros de compras investem pesado em decorações para atrair consumidores
Fotos: Jota Eurípedes

Alzenar Abreu
Com vitrines e espaços repletos de decorações luxuosas, os principais shoppings
da cidade esperam lucrar 25%
a mais com as vendas de fim
de ano. A aposta é na magia
do Natal que está presente em
diversos centros de compras
ao mostrar a exuberância e a
riqueza de detalhes com muitas luzes e cores.
Para isso, entram em cena
os mais tradicionais símbolos
de Natal numa tentativa de
encher os olhos dos consumidores e tentar recuperar as
vendas perdidas durante as
festas natalinas do ano passado, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Além das
decorações imponentes, esses espaços apostam em promoções e na demanda reprimida dos consumidores.
Para o economista luiz
Carlos Ongaratto o impacto
com os melhores índices pandêmicos frente à Covid é condição fundamental para a população sair às compras.
“Mais existe também um apelo emocional que impulsiona”, explica.
O especialista diz que as
pessoas passaram tempos de
muita privação na pandemia
ano passado. "Não podiam viajar, encontrar com familiares,
se reunir em grandes grupos.
Mas agora, com o avanço da vacinação, o sentimento de liberdade parece que vem com
impulso de ‘agora eu posso.
Eu mereço me presentear e
presentear os outros’. É a corrida para gastar mais”, avalia.
O maior público que circula pela classe média, que recebe salários entre R$ 2.971 a R$
7.202.57, é considerado por

ção com o desemprego elevado e a inflação crescente,
além da tensão política.
Já pelo lado positivo,
aponta-se o avanço da vacinação em massa, a diminuição dos números da Covid,
graças à chegada das doses
das farmacêuticas e da vontade da população brasileira
em se imunizar.

Demanda reprimida

Este ano, será possível trazer o Papai Noel de volta ao trono
luiz Carlos o maior espectro
que vai às compras em shoppings. Segundo ele, mesmo
com a alta da inflação, a economia tende a ter um aquecimento melhor nesse fim de
ano. “Por diversos fatores: a entrada da 1ª parcela do 13º, as
estratégias de Black Friday, no
final de novembro, e desejo represado das compras”, diz.
Para o economista, não
se deve esperar grandes promoções neste Natal nos shoppings. Mesmo porque com a
inflação, por conta do au-

mento da matéria-prima, os
fornecedores acabam repassando valores mais altos dos
produtos aos lojistas. “Embora haja otimismo, não
acredito na oferta de promoções. Mas, sim, que os empresários devem segurar os
preços para ter uma margem de lucro menor”.
Executivos da Associação
Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) avistam uma situação extremamente positiva. Os empresários dizem que
ainda existe uma preocupa-

No cômputo de gastos
têm-se viagens que não foram realizadas, restaurantes
que não receberam clientes e
lojas fechadas. Certamente,
as visitas ao Papai Noel este
ano ainda serão cheias de
cuidados protocolares. Todos
deverão circular com máscaras e usar álcool em gel nos
shoppings da Capital.
Nos espaços que fazem brilhar os olhos de crianças e
adultos estão investimentos
nada módicos. O shopping
Flamboyant, por exemplo, investiu mais de R$ 4 milhões
na decoração natalina. Isso inclui decoração, campanha publicitária, premiação, divulgação interna e externa, eventos e ações dirigidas. A média
de empregos gerados por
shoppings girará em torno de
300 a 500 contratações para
esta época do ano.

Papai Noel

A festa da chegada do bom
velhinho em alguns shoppings será animada por bandas natalinas e performances teatrais com personagens
da época mais esperada pelas
crianças, além de brincadeira
e atividades lúdicas. E não
vão faltar árvores de Natal gigantescas com mais de seis
metros de altura e muitos pi-

nheiros e cenários que remetem ao clima natalino.
No ano passado, os encontros com o Papai Noel precisaram ser por videoconferência em alguns shoppings, e outros, pelo distanciamento, era
avistado de longe. Este ano,
será possível trazer o Papai
Noel de volta ao trono, de forma presencial. Seguindo todos os protocolos biológicos e
adotando medidas necessárias
para a segurança sanitária.
Todos os shoppings devem
seguir o protocolo de prevenção à Covid-19 da Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce).

Viagens e compras

dados da Secretaria de Turismo do Governo Federal
apostam na retomada das atividades em todo o País. Isso
porque, de acordo com pesquisa da agência de viagens
on-line Zarpo, cerca de 90%
dos brasileiros devem viajar
neste fim de ano.
um dos principais motivos
para esta alta, segundo o levantamento, é a sensação de
segurança sanitária por parte
dos turistas nos hotéis e resorts nacionais. Juntos, eles
são responsáveis por mais de
20% das adesões ao Selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, que assegura aos estabelecimentos a adoção de protocolos de biossegurança contra a Covid-19.
Entre os destinos mais buscados, dois são nordestinos:
Porto Seguro (BA) e Porto de
Galinhas (PE). A região também é responsável pelo interesse de mais da metade
(52,3%) dos viajantes. logo
depois vem o Sudeste (25,6%)
e a região Sul do País (15%).

E-commerce deve vender R$ 110 bi neste Natal
Com crescimento esperado
em mais de 30% nas vendas, o
e-commerce no Brasil em 2021
deve atingir faturamento de R$
110 bilhões. Segundo pesquisa
da empresa Ebit/Nielsen. de
acordo com o levantamento, no
quarto trimestre, com pesquisas realizadas com consumi-

dores, 95% dos entrevistados
responderam que pretendem
continuar comprando on-line.
A consultoria também divulgou a expectativa para o
Natal deste ano com alta esperada de 30% para R$ 3,38
bilhões em vendas. O período
contabilizado é de 10 a 24 de

dezembro. O resultado de
2021 será limitado pela retomada, mesmo tímida, da economia, com expectativa de
aumento da taxa básica de juros e inflação mais alta.
de acordo com os números
da Ebit/Nielsen, o resultado de
2021 virá acompanhado de

um incremento de 16% no
número de pedidos, para R$
225 milhões, e uma expansão
de 9% no valor médio das
vendas, para R$ 490.
As categorias que mais se devem destacar nas vendas on-line
são: Alimentos e Bebidas; Arte e
Antiguidade; Bebês e Cia; Casa

e decoração e Construção.
Com as expectativas do
Natal, os números esperados
indicam a potencialização na
Black Friday, que cresceu entre 26 e 30 de novembro
26,4%. Isto sendo o melhor desempenho desde 2014. (Especial para O Hoje)
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Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

| juridica@ohoje.com.br

Arbitrariedade da Polícia Penal
viola prerrogativas dos advogados

Acidente deixou 13 feridos entre crianças e adultos

Indenização
de vítima em
acidente no
Mutirama é tida
como irrisória
Maiara Dal Bosco
O município de Goiânia foi condenado a pagar R$ 3 mil
de indenização a uma das vítimas do acidente ocorrido com
um dos brinquedos do Parque Mutirama, em julho de 2017.
A decisão foi do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública, entretanto, ainda é passível de recurso. Jurista critica que o
valor é irrisório diante do trauma sofrido. O município afirma ainda não foi notificado da decisão
de acordo com o processo, três, das 13 vítimas do acidente propuseram a ação judicial para reparação de danos. Segundo os autos, cada vítima requereu a condenação no valor de R$ 20 mil em face da Agência Municipal de Turismo Eventos e lazer (Agetul), da Astri decorações Temáticas, do Complexo Turístico do Parque
Mutirama e do Município de Goiânia, em ressarcimento aos abalos psicológicos e morais sofridos.
Contudo, o magistrado do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública extinguiu o processo com relação à duas,
das três autoras da ação, as quais eram menores de idade e representadas pela mãe. À ocasião, o 1º Juizado julgou improcedente o pedido da terceira autora, por ausência de provas quanto aos danos sofridos. Esta, por sua
vez, recorreu quanto ao julgamento improcedente dos
pedidos e agora, quatro anos depois, recebeu o acórdão
favorável da 2º Juizado Especial da Fazenda Pública que
declarou a responsabilidade objetiva da Pessoa Jurídica de direito Público com base na teoria do risco administrativo, pela qual verificou-se a omissão do município no que tange à conservação e manutenção dos
brinquedos do Parque Mutirama, e ainda ao pagamento de R$ 3 mil à vítima.

Valor irrisório

Ao jornal O Hoje, a advogada especialista em direito
Civil e Empresarial, Keisy dávila, explicou porque o valor definido em indenização pode ser considerado irrisório diante do trauma sofrido. “A vítima não sofreu nenhuma lesão física, mas entretanto, houve o abalo moral, em razão da extensão do dano, da repercussão que
o caso gerou, com impacto nacional. O que, inclusive, denotou a abertura de inquérito policial para averiguar a
manutenção dos brinquedos”, afirmou Keisy.
Para a advogada, se esperava que o valor da indenização
fosse superior ao que foi atribuído, também em virtude do
prazo, uma vez que já se passaram mais de quatro anos do
acidente. “É importante destacar, ainda, que outras vítimas
que, eventualmente, se interessem e ainda não tenham proposto a ação para a reparação dos danos sofridos ainda podem fazê-los, tendo em vista que ainda não prescreveu o
prazo de cinco anos desde a data do acidente”, destaca a
especialista.
A advogada ressalta ainda que a indenização, neste
caso, tem como objetivo ressarcir a vítima e evitar que,
no âmbito do município, incidentes como esse se tornem
rotineiros. “Como procuradores das partes, temos o dever de mencionar e trazer respaldo jurídico, ou com fundamentação legal sobre o quantum indenizatório tendo
em vista a extensão do dano, o caráter. O dano moral precisa ser comprovado; e o valor de indenização deve ser
proposto pelo advogado – que deve deixar claro a extensão do dano, o prejuízo sofrido e enfatizar que também há o caráter preventivo para que a pessoa responsável pelo dano tome providências para evitar incidentes de igual caráter”, finaliza Keisy.
Em nota, a Procuradoria-Geral informou que o município de Goiânia ainda não foi notificado acerca da referida decisão. A reportagem não conseguiu contato com
a Astri decorações Temáticas.

Relembre

Após o acidente com o brinquedo Twister, no dia 26
de julho de 2017, o então prefeito de Goiânia, Iris Rezende, interditou o Parque Mutirama. O acidente deixou
13 feridos, entre crianças, adolescentes e adultos. (Especial para O Hoje)

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) confirmou a sentença que determinou ao Secretário de Justiça e de Cidadania do Estado de Roraima
o recebimento, protocolo, registro e encaminhamento, pela polícia penal, das petições protocoladas pelos membros da Advocacia, por meio físico ou eletrônico, e
seja garantido o acesso a relatórios e documentos da Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo (PAMC). A remessa oficial é
instituto do Código de Processo Civil (artigo
496), também conhecido como reexame necessário ou duplo grau obrigatório, que exige que o juiz encaminhe o processo ao tribunal de segunda instância, havendo ou
não apelação das partes, sempre que a sen-

tença for contrária a algum ente público. Relator do processo, o desembargador
federal Souza Prudente destacou ser “ilegítima a recusa, obstrução, dificuldade
ou embaraços ao recebimento de petições
de membros da Advocacia que conduzam
aos direitos de seus clientes, sob pena de
subversão do direito fundamental de peticionar administrativamente ao Poder
Público; bem como o encaminhamento de
medicamentos aos internos com o intuito de garantir-lhes a saúde”. Ressaltou
o magistrado que opor obstáculo ao livre
exercício da profissão configura ofensa
às prerrogativas inerentes do advogado,
asseguradas pela lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Acessibilidade
A Comissão Permanente de Acessibilidade
e Inclusão do Tribunal
de Justiça do Estado de
Goiás (TJGO), sob a coordenadoria do juiz Clauber
Costa Abreu, realizou
reunião virtual para tratar sobre as medidas para
a implantação, no Poder

Judiciário goiano, de
ações que cumpram as
determinações previstas
na Resolução do CNJ, nº
401, de 16 de junho de
2021, que dispõe de diretrizes de acessibilidade e
inclusão de pessoas com
deficiência nas unidades
do Poder Judiciário.

Emoção suplantando a razão
O vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves
(MdB), apresentou, em Plenário, um projeto de lei
que trata da alteração da
nomeação da 'Avenida
Anhanguera' para 'Avenida
Anhanguera Iris Rezende
Machado". Segundo o par-

lamentar, a ideia é que
esta seja uma iniciativa
de toda a Casa de leis. “No
projeto estão os nomes
dos 35 vereadores, caso
todos também desejem assiná-lo, e espero que desejem. Assim, este será um
projeto da Câmara Municipal de Goiânia.

TST condena Banco do Brasil por
não contratar segundo as regras
A Subseção I Especializada em dissídios Individuais (SdI-1) do Tribunal Superior do Trabalho
condenou o Banco do Brasil S.A. a convocar e nomear para o cargo de escriturário um candidato
de Brasília (dF) aprovado
para cadastro reserva. Segundo o colegiado, o banco contratou trabalhadores temporários para a
realização das mesmas
atribuições do cargo dentro do prazo de validade
do concurso. Para o relator, ministro José Roberto
Pimenta, a administração
pública cometeu desvio
de finalidade ao deixar
de nomear o concursado

para satisfazer a necessidade do serviço em substituição à mão de obra
precária. “Se há necessidade de contratação de
pessoal terceirizado durante a vigência do certame, não se justifica a não
nomeação dos candidatos constantes do cadastro
de reserva para suprir
essa demanda, já que o
concurso público foi realizado com a finalidade
de atender necessidades
futuras do órgão”, destacou. O relator observou, ainda, a abertura
de novo edital para formação de cadastro de reserva, com até 1.450 candidatos habilitados.

Candidato
defende
transparência
em pagamento
de dativos
Pedro Paulo cobra transparência no pagamento de
dativos e critica “risco furafila”. Líder nas pesquisas
de intenção de voto à presidência da OAB-GO como
único nome da oposição,
Pedro Paulo de Medeiros, o
Pepê, critica a falta de transparência no pagamento de
honorários dativos por parte do grupo que patrocina a
Chapa da situação. Pepê defende critérios objetivos,
para que a gestão não possa beneficiar apaniguados,
cujos valores são, sobretudo, a principal fonte de renda de advogados do interior.

RÁPIDAS

t

2 STJ – Se presentes as fundadas razões que sinalizem a
ocorrência de crime e hipótese de flagrante delito, é lícita a entrada de policiais
em quarto de hotel que não é
usado como morada permanente, mesmo sem autorização judicial e sem consentimento do hóspede.

CAMINHÃO E ÔNIBUS

Motoristas sem exame toxicológico
serão multados a partir de hoje

Condutores
sem o exame
serão multados
de forma
automática
no valor de
R$ 1.467,35

A partir desta sexta-feira
(12), todos os condutores do
País com carteira nacional
de habilitação (CNH) nas categorias C, d ou E, que incluem motoristas de caminhão, ônibus e vans, serão
multados de forma automática em R$ 1.467,35, se não estiverem com o exame toxicológico em dia. O registro será
imediato na CNH.
A nova lei do trânsito (lei
14.071/20), aprovada em outubro de 2020, entraria em vigor no dia 12 de abril deste
ano. Em função da pandemia de covid-19, o prazo foi
adiado para amanhã. A medida considerou também o
passivo elevado de conduto-

res profissionais das categorias C, d e E que vinham descumprindo a realização do
exame periódico.
A partir de 1º de dezembro,
quem não tiver feito até 30 de
novembro terá multa automática de R$ 1.467,35, expedida
pelo órgão executivo de trânsito de seu estado. A medida envolve os condutores cuja validade da CNH venceu ou vai
vencer em 2021 e aqueles cujo
documento vencerá em qualquer mês de 2022 ou de 2023.
A medida envolve os condutores cuja validade da CNH
venceu ou vai vencer em 2021
e aqueles cujo documento
vencerá em qualquer mês de
2022 ou de 2023.
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1,9 mil pontos de ônibus em
Goiânia precisam de reformas
Com o período chuvoso, muitos
usuários esperam os ônibus ao
relento e se molham
Daniell Alves
Cerca de 50% dos pontos
de parada do transporte público da Grande Goiânia necessitam de reformas. Até a
última atualização, eram 6,8
mil pontos de embarque e desembarque. destes, 3,5 mil
não possuíam abrigo, conforme dados de levantamento da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos
(CMTC). A Capital possui a
maior parte dos pontos.
Aproximadamente, 3,8 mil.
destes, 1,9 mil precisam ser
reformados.
devido ao aumento das
chuvas, muitos usuários do
transporte público esperam
os ônibus ao relento e se molham, principalmente, nas
áreas consideradas periféricas. Já em outros lugares, os
abrigos ultrapassados podem
oferecer riscos aos usuários,
pois são feitos de concreto, antigo e podem estar com a estrutura danificada.
Além disso, os problemas
se repetem nas áreas nobres
da cidade. Alguns pontos de
ônibus não têm estrutura necessária aos passageiros que
aguardam o transporte coletivo. Em horários de pico, os
usuários precisam ficar aglomerados na calçada à espera
do transporte. durante o período chuvoso, não tem onde
se abrigar e na estiagem, têm
que aguentar o sol escaldante direto na cabeça.

‘Reforma formiguinha’

A prefeitura de Goiânia,
por meio da Companhia de
urbanização de Goiânia (Comurg), afirma ter intensificado os trabalhos nos pontos
de ônibus durante o segundo
semestre deste ano. A execução das obras é feita em par-

mais clareza e legibilidade,
além de orientação de como
utilizar o celular para ver o
horário, em tempo real, de
chegada do ônibus no ponto de parada.

Tarifa pode subir 50%

ceria com a CMTC para garantir segurança à população – em decorrência do período chuvoso que se estende
no final do ano –, e para garantir conforto com relação à
identificação das linhas e permanência do usuário no local.
Ao todo, pouco mais de 40
paradas já foram reformadas. Os reparos são realizados
na sede da Comurg, situada
na Vila Aurora, onde passam
por serviços de serralheria,
pintura e substituição de partes danificadas. Já a montagem, piso de concreto, instalação das bases e registro de
letreiro para identificação
das linhas são realizados no
local da instalação.
Grande parte das estruturas chega na Companhia com
danos causados por colisão de
veículos, desnível de terreno
acidentado e atos de vandalismos. A Comurg frisa que o
bom uso do patrimônio público é uma questão de educação, necessária para a manutenção da cidade em harmonia, e que o contrário a
esse procedimento é crime.

Modernidade

Em março deste ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana (Seinfra)
concluiu a instalação de 30
pontos de ônibus no Corredor Preferencial T-7. Além
de modernos e mais confortáveis, os novos abrigos proporcionam maior segurança
ao usuário do transporte público da Capital. Ao todo, serão 57 novas estruturas em
toda extensão da Avenida T7, que vão beneficiar mais de
180 mil pessoas.
Os novos abrigos trazem
informações sobre os trajetos de linhas, horários de
viagens e localização e levar

Ao todo, pouco mais de 40 paradas foram reformadas este ano

A Capital possui
3,8 mil pontos de
embarque e desembarque
de passageiros. Destes, 1,9
mil precisam de reformas

Num cenário que junta
reajuste de salários de motoristas e cobradores com
inflação em alta, as tarifas
do transporte público em
todo o país poderão subir
em média, 50%. O alerta é da
Associação Nacional das Empresas de Transportes urbanos (NTu), que mais uma
vez, culpa a omissão do governo federal diante da crise do transporte coletivo no
país como um dos fatores
principais do problema.
“Os prejuízos acumulados conjuntamente pelas
empresas que operam os
serviços de transporte público por ônibus urbano em
todo o país e pelos poderes
públicos concedentes já alcançam R$ 21,37 bilhões,
desde março do ano passado”, alerta a (NTu).
A situação das concessionárias do transporte público
coletivo que atuam na Grande Goiânia não é diferente.
“Hoje, as empresas que representam a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo
estão sob o regime do plano
emergencial, o que garantiu
o pleno funcionamento do
serviço neste período de pandemia da Covid-19. No entanto, para 2022, temos uma
grande expectativa que o Estado e prefeituras envolvidas, especialmente Goiânia,
possam, de fato, reformular e
reestruturar o sistema, na
busca pela melhoria do serviço, atração de passageiros
e equilíbrio no sistema”, ressalta o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo urbano e Passageiros da Região Metropolitana de Goiânia (SET),
Adriano Oliveira. (Especial
para O Hoje)

IMPOSTOS

Empresas sonegaram mais de R$ 100 milhões
A Polícia Civil de Goiás (PC),
por meio da delegacia Estadual de Repressão a Crimes
Contra a Ordem Tributária
(dOT), em conjunto com a Secretaria de Estado da Economia (SECON), cumpriu ontem
(11) mandados de busca e
apreensão contra membros
de 17 empresas do setor agrícola, acusadas de sonegar mais
de R$ 100 milhões em impostos. A investigação aponta indícios de um esquema criminoso criado para sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido ao Estado de Goiás.
A operação “Peneira de
Vime” está sendo realizada
após investigação de auditores
fiscais da Gerência de Arrecadação e Fiscalização (GEAF) e
da Coordenação do Agronegócio da Economia (Coagro) que
apontou que, produtores rurais
que produzem itens como milho, soja e feijão, pretendiam
vender estes grãos para outros estados com notas fiscais
que, segundo a Polícia Civil, seriam falsas, para não realizar
o pagamento do ICMS. Para
isso, o esquema contaria com a

recida de Goiânia, Nerópolis,
Itumbiara. Além disso, foram
cumpridos mandados em outros cinco estados e no distrito Federal, nas cidades: Cachoeira dourada (MG), Cuiabá
(MT), Brasilândia (MT), Xinguara (PA), Conceição do Araguaia (PA), Marabá (PA), Santa Rosa do Tocantins (TO).

Prejuízo

Produtores rurais pretendiam vender estes grãos para outros estados com notas fiscais falsas
participação de um intermediário, “um corretor de grãos”,
que atuava entre o produtor e
as indústrias. Para a PC, as indústrias tinham ciência das
fraudes e empresas de fachadas foram criadas em nomes
de laranjas para dissimular os

verdadeiros responsáveis pelo
pagamento do tributo.
Ao todo, a Operação Peneira de Vime, que já prendeu
quatro pessoas, cumpriu 29
mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão
temporária e a suspensão das

atividades das 17 empresas,
bem como o bloqueio de R$ 60
milhões das contas dos investigados. Os mandados, proferidos pela MMa. Juíza de luziânia, foram cumpridos nas
cidades goianas: Goiânia, luziânia, Senador Canedo, Apa-

Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Economia (Sefaz), somente no período de um ano, o grupo, que
exportava grãos principalmente para os Estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deixou de repassar R$ 101 milhões em impostos ao Estado.
O trabalho investigativo foi
iniciado com auditores fiscais
da GEAF e Coagro, que ao analisarem documentos fiscais
emitidos pelas empresas em
questão, verificaram fortes indícios de falsidade ideológica e
fraudes fiscais. Após isso, foi requerido a intervenção policial. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Morre o
ex-presidente
da África do
Sul Frederik
de Klerk
O ex-presidente da África do Sul Frederik de
Klerk, que libertou da prisão o ex-presidente Nelson
Mandela - líder do movimento contra o apartheid morreu nesta quinta-feira (11), aos 85 anos, de câncer de pulmão, em sua casa na Cidade do Cabo. A informação foi divulgada pela Fundação FW Klerk. Ele
dividiu com Mandela o Prêmio Nobel da Paz de 1993
pela luta contra a segregação racial no país.
Em discurso feito no Parlamento da África do Sul,
em 2 de fevereiro de 1990, de Klerk anunciou que
aquele que viria a ser o primeiro presidente negro do
país, Nelson Mandela, seria libertado da prisão após
27 anos de cativeiro.
O anúncio agitou a nação, que durante décadas era
desprezada e recebia sanções de grande parte da comunidade internacional pelo brutal sistema de discriminação racial conhecido como apartheid.
Com o isolamento da África do Sul e a deterioração de sua economia, antes sólida, de Klerk, que
tinha sido eleito
presidente apenas
cinco meses antes, De Klerk e Mandela
anunciou no mesreceberam o Nobel
mo discurso a liberação do Congresso da Paz em 1993 pela
Nacional Africano
sua cooperação no
(ANC) e de outros
grupos políticos an- processo de
tiapartheid.
Vários membros afastamento da
do
Parlamento África do Sul do
abandonaram nesse dia a câmara en- racismo
quanto o presidente institucionalizado
discursava.
Nove dias mais
tarde, Mandela foi
libertado e quatro anos depois seria eleito o primeiro presidente negro do país, como resultado
de os negros terem pela primeira vez exercido o
direito de voto.
de Klerk e Mandela receberam o Nobel da Paz em
1993 pela sua cooperação, muitas vezes intensa, no
processo de afastamento da África do Sul do racismo
institucionalizado e em direção à democracia
Fator-chave na transição do país para a democracia, de Klerk chefiou o governo de minoria branca na África do Sul até 1994, quando o partido do
Congresso Nacional Africano, de Nelson Mandela, assumiu o poder.
Apesar de ter dividido o prêmio com Mandela,
Frederik de Klerk foi criticado pela comunidade negra por sua incapacidade de conter a violência política nos anos turbulentos que antecederam as eleições de 1994.
Muitos afrikaners brancos de direita, descendentes dos colonos holandeses e franceses que há
muito governavam o país, viram-no como um
traidor de suas causas de nacionalismo e supremacia branca. (ABr)

Klerk dividiu com Mandela o Prêmio Nobel da Paz de 1993

EXPRESSA
um atentado com bomba caseira feriu 11 estudantes de uma universidade de Camarões nesta quarta-feira (10). O artefato foi jogado do telhado para dentro de
uma sala de aula, marcando mais um dia de violência
no conflito separatista na região sudoeste no país. As informações são da rede Voice of America (VOA). de acordo com o vice-reitor da universidade de Buea, Horace
Ngomo Manga, “o dispositivo caiu no chão e explodiu”.
Entre os feridos estão um homem e dez mulheres, detalhou o educador à rádio estatal CRTV, acrescentando
que todos estavam em condições estáveis.
Buea é a capital da região sudoeste dos Camarões,
onde se fala principalmente a língua inglesa. A barreira
do idioma separou o país de 25 milhões de habitantes.
Por lá, a violência divide falantes do francês e do inglês
em uma disputa que se intensificou há quatro anos e
sem qualquer resolução em vista.

Trata-se de uma declaração conjunta sobre o reforço da ação climática

COP26: acordo entre
China e EUA reacende
expectativas
De acordo com a ONU, o mundo segue uma trajetória “catastrófica”

rumo a um aquecimento de 2,7 graus Celsius até o fim do século
Os maiores emissores de
gases de efeito de estufa do
mundo, a China e os Estados
unidos (EuA), anunciaram
nas últimas horas, durante
os trabalhos da COP26, em
Glasgow, na Escócia, um acordo bilateral que reacendeu
alguma esperança a dois dias
do fim da Conferência do Clima da ONu. Trata-se de uma
declaração conjunta sobre o
reforço da ação climática.
"O documento contém declarações fortes sobre estudos
alarmantes de cientistas, a
redução das emissões de carbono e a necessidade urgente
de acelerar ações para chegar
lá”, afirmou à imprensa o enviado especial dos EuA, o antigo candidato presidencial
John Kerry, acrescentando
que as duas potências se
“comprometem com uma série de ações importantes para
esta década, no momento em
que elas são necessárias”.
“Podemos comprometernos todos com a via de um desenvolvimento verde, com
baixas emissões de carbono, e
duradouro”, disse o presidente da China, Xi Jinping,
que falou em videoconferência, paralelamente à Cúpula
do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).
Xi Jinping. Ele não fez, no entanto, qualquer referência direta ao entendimento com os
EuA, firmado em Glasgow.
Segundo o enviado chinês
à COP26, o compromisso resultou de quase três dezenas
de reuniões ao longo dos últimos dez meses.

de acordo com a ONu, o
mundo segue uma trajetória “catastrófica” rumo a um
aquecimento de 2,7 graus
Celsius até o fim do século,
que levará a um conjunto
de fenômenos climáticos progressivamente devastadores.
Na prática, na declaração
conjunta, chineses e norteamericanos comprometemse a fazer mais para travar o
aquecimento global. Eles não
dão detalhes de ações precisas: prometem, por exemplo, “tomar medidas reforçadas para erguer as ambições durante o ano de 2020”
e renovar o compromisso
com as metas do Acordo de
Paris, para uma subida da
temperatura planetária “bem
aquém” de 2°C em relação à
época pré-industrial e, "se
for possível", atingir e solidificar 1,5°C.
As delegações de Pequim
e Washington comprometeram-se também a trabalhar,
ainda em Glasgow, para um
resultado “ambicioso, equilibrado e inclusivo sobre o atenuar [das emissões poluentes], a adaptação e o apoio”
aos países menos desenvolvidos. Xi Jinping e o presidente norte-americano, Joe
Biden, planejam manter conversações, por videoconferência, na próxima semana.

“Passo importante”

Foi “um passo importante
na direção certa”. Assim reagiu o secretário-geral das Nações unidas, António Guterres, no momento do anúncio

do entendimento sino-americano. As reações ao compromisso entre norte-americanos e chineses são cautelosas. Se a ONu e a união Europeia (uE) acenam ao que
consideram um entendimento encorajador, organizações
não governamentais consideram-no escasso. A organização não governamental
(ONG) Greenpeace diz que é
necessário que as duas maiores potências internacionais
demonstrem maior empenho.
Citada pela BBC, a diretora
da organização norte-americana WWF sustentou que o
anúncio do entendimento
veio trazer “nova esperança”
quanto à meta de um aquecimento limitado a 1,5°C. destacou que é preciso clareza
“sobre o que ainda é exigido
a ambos os países em relação
à redução de emissões nos
próximos nove anos”.
O ex-primeiro-ministro
australiano Kenin Rudd, que
coordena a Sociedade Asiática
dedicada às alterações climáticas, quis deixar claro que, no
seu entender, o acordo entre
chineses e norte-americanos
não é uma inversão completa
de marcha, mas um passo largo: “O atual estado da geopolítica entre China e Estados
unidos é terrível, por isso o
fato de se poder extrair esse
acordo entre Wahington e Pequim é significativo”.
Em síntese, o principal negociador chinês, Xie Zhenhua,
disse haver, a esta altura, “mais
acordo do que divergências”
entre as duas potências.

Novo esboço já está circulando
um novo esboço da declaração final da COP26 já está
circulando, embora ainda esteja em negociação.
Ao fim de dez dias de conversações, as delegações enviadas à Escócia chegaram a
um projeto de conclusões
“praticamente final”, segundo
o presidente da cúpula que se
pronunciou num dia de trabalhos dedicados às cidades e
regiões. Alok Charma apelou
à “abertura e flexibilidade”
por parte dos negociadores,
embora tenha reconhecido
que subsiste “uma montanha
para escalar”.
No projeto de conclusões, os

países são chamados a fortalecer os cortes de carbono até o
fim de 2022. O documento reitera o compromisso com as
nações mais vulneráveis aos
efeitos do aquecimento global.
O encerramento do encontro em Glasgow está previsto para esta sexta-feira (12),
embora as negociações possam ainda continuar.

Penúltimo dia

Com o calendário oficial
dos trabalhos a se esgotar, os
debates de hoje abordam temas como crise climática e direitos das crianças, promovido pelo Fundo das Nações

unidas para a Infância (unicef). À mesa permanecem assuntos como utilização de
combustíveis fósseis e a ação
sobre a a Amazônia.
Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas
e ativistas participam na Escócia da COP26.
Há seis anos, o Acordo de
Paris fixou como meta de limite
do aumento da temperatura
média da Terra entre 1,5°C e
2°C acima dos valores da época pré-industrial. Em 2020, ano
da eclosão da pandemia de covid-19, as emissões de gases de
efeito estufa registraram recordes históricos. (ABr)
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Desdobramento de uma

MASCULINIDADE fRáGIL
Tiago Iorc lança seu mais novo trabalho e surpreende pela letra autobiográfica
Lanna Oliveira
Vive-se um momento de redescoberta, de quebra de paradigmas, de romper barreiras
e ressignificar padrões. Isso resume o novo trabalho de Tiago
Iorc, a música ‘Masculinidade’
parece mais um desabafo, um
grito de liberdade. lançado
nesta quinta-feira (11), o trabalho rompeu um hiato de
mais de um ano do cantor.
Tempo este, que aparentemente ele usou para repensar
sua existência e seus comportamentos. Questões como a
masculinidade frágil, saúde
mental e a relação com o ambiente virtual fazem parte do
enredo que ele apresenta.
‘Masculinidade’, a música
que marca o retorno de Tiago
Iorc, tem agitado os fãs e críticos da música. Com uma letra forte e profunda, a canção
provoca reflexões inerentes
ao mundo moderno. Há alguns anos era impensável
imaginar um homem se desconstruindo para dar lugar
aos seus verdadeiros sentimentos. Hoje, isso torna-se
quase que obrigatório e o cantor se abriu a essas novas
possibilidades nesse trabalho.
Talvez por ter se distanciado
do mundo, calado as vozes
que o rodeiam, que foi capaz
de lidar com seu próprio eu.
Tiago versa sobre diversos
assuntos, que foram interpretados como prováveis motivos para seu último sumiço
das redes sociais. "Eu tava
numa de ficar sumido / dinheiro, fama, tudo resolvido /
Fingi que não, mas na verdade eu ligo / Eu me achava mó
legal / Queria ser uma unani-

O cantor Tiago Iorc surge com visual novo no
clipe da música ‘Masculinidade’, música que
trata de questões aparentemente pessoais
midade / Eu quis provar minha
virilidade / Eu duvidei da minha validade / Na insanidade
virtual, eu cuido pra não ser
muito sensível / Homem não
chora, homem isso e aquilo /
Aprendi a ser indestrutível / Eu
não sou real", diz Tiago em um
trecho da canção.
Ainda na letra de ‘Masculinidade’, Iorc reflete sobre os
medos e fragilidades que o levaram a um desajuste emocional que incluiu vício em
pornografia. "No auge e me
sentindo deprimido / Me vi
traindo por ter me traído / Eu
fui covarde, eu fui abusivo /
Pensei ser forte, mas eu só

fugi / Caí na pornografia /
Essa porra só vicia / Te suga
a alma, te esvazia / E quando
vê passou o dia / E você pensa que devia ter outro corpo,
outra pica". Mais adiante, faz
um apelo: "Cuida, meu irmão, do teu emocional / Cuida do que é real".
O novo visual do músico
também chamou atenção. Os
cabelos longos, que já o caracterizavam, se foram. Agora, o cantor está usando o cabelo raspado. Ele compartilhou uma foto no Instagram e
comentou o lançamento e a
mudança no estilo: "Masculinidade já tá em todos os apps

de música! E o clipe tá no
YouTube! E eu tô careca! E eu
tava com saudade de vocês!".
Vale lembrar que Tiago Iorc já
havia sumido em outra ocasião. Em 2018, comunicou a
decisão de uma pausa na carreira e voltou no ano seguinte, com o lançamento do álbum ‘Reconstrução’.
No Twitter, fãs celebraram
o retorno do artista. "Tiago
Iorc de tempos em tempos se
recolhe, se reconhece e nos
presenteia com sua arte musical que toca o interior da
alma. Fica bem, Titi", escreveu
um usuário. "Gente, vocês ouviram e viram isso? São 6 minutos e 20 segundos de puro
socão no queixo pra trazer o
homem pra realidade de verdade. Eu comecei odiando e
terminei amando. Essencial
demais, real/oficial. Parabéns",
opinou outro. Alguns internautas, porém, satirizaram o
desabafo do cantor, ironizando que ele "quebrou o tabu".
E para finalizar a letra de
'Masculinidade', escrita pelo
próprio em parceria com Mateus Asato e com lux & Tróia,
ele escolheu alertar para os
“absurdos normais” e “pressões radicais” que levam os
homens a adotarem comportamentos abusivos. “Ser homem exige muito mais do
que coragem / Muito mais do
que masculinidade / Ser homem exige escolha, meu irmão / E aí?”, questiona e provoca Iorc. Com um registro
musical suave, muitas vezes
quase falado, a música traz
um discurso pertinente para
tempos de insanidade virtual.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)
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A 16ª história
de Greg Heﬄey
Chega ao Brasil pela VR Editora novo volume da série bestseller do New York Times 'Diário de um Banana

Simples fato de rir, pode movimentar vários músculos no corpo

Melhor
remédio
Conheça os benefícios do riso para
a saúde física, mental e social
Elysia Cardoso
Há uma frase que diz
“rir é o melhor remédio” e
o grande detalhe é que não
há contraindicação. uma
boa risada anima a alma,
contagia quem está por
perto e ainda traz benefícios físicos para a saúde.
de acordo com um estudo
da universidade Estadual
Paulista (uNESP), rir 100
vezes durante o dia provoca os mesmos efeitos
cardiovasculares que fazer exercícios de remo durante 10 minutos.
“O simples fato de rir,
pode movimentar vários
músculos no corpo. Esses
movimentos, verificado
em pesquisa, mostra que
existem uma forma de integração entre riso, expressão facial, respiração,
circulação do sangue e outras funções fisiológicas.
O riso mexe quase com o
corpo todo e, portanto, provoca benefícios físicos, mas
também mentais e sociais”,
explica a psicóloga do Sesc
Goiás, Ana Paula Santos.
O riso libera substâncias químicas, associadas a
sensação de bem-estar, que
são a endorfina e a serotonina. Essas substâncias são
responsáveis pela redução
ou prevenção de dores, diminuição da pressão sanguínea e das doenças cardíacas. uma boa risada,
por exemplo, alivia a tensão física deixando os músculos relaxados por até 45
minutos depois, e durante
esse período há uma diminuição do cortisol, hormônio do estresse.
“Além disso, o riso pode
ser um poderoso mecanismo para diminuir o medo
e ansiedade. Os efeitos do
riso também podem melhorar o sono e prolongar a

vida. Sorrir estimula o sistema imunológico, pois
com uma quantidade reduzida do hormônio cortisol na corrente sanguínea,
a produção de anticorpos
aumenta no nosso organismo. deixando nosso sistema imunológico mais forte e resistente às doenças”,
afirma a psicóloga.

Conexões

Estima-se que o ser humano é 30 vezes mais propenso a rir quando está
com outras pessoas do que
quando está sozinho. de
acordo com a psicóloga,
Ana Paula, rir acompanhando de outras pessoas
cria conexões.
“Em uma conversa de
dez minutos, por exemplo, costumamos rir até
sete vezes de frases triviais. Ao sorrir geramos
mais confiança e empatia
nas pessoas à nossa volta.
Pois é muito mais fácil nos
identificarmos com uma
pessoa que demonstra estar aberto e com sorriso no
rosto, e não importa se é
um desconhecido ou alguém muito próximo”, ressalta Ana Paula.

Os fãs de Greg Heffley,
ansiosos pela animação do
personagem que estreia na
disney em dezembro deste
ano, podem comemorar a
chegada do novo livro de
‘diário de um Banana’ no
Brasil. A 16ª edição da coleção conversa com o jovem
leitor apaixonado pela prática dos esportes e também
com aquele que foge antes
mesmo de ver uma bola.
No novo enredo publicado
pela VR Editora, Jeff Kinney
desafia o personagem a enfrentar os esportes. depois
de uma competição desastrosa na escola, Greg acredita
que encerrou a carreira de
atleta. Incentivado pela mãe,
ele concorda em participar
dos testes de seleção para um
time de basquete e consegue
uma vaga na pior equipe.
“Ouvi dizer que atletas
nascem com genes especiais
e que, por isso, são bons nos
esportes. Bom, sejam quais
forem esses genes, acho que
nasci SEM eles. Mamãe vive
dizendo que todo mundo que
faz parte de um time tem
um papel importante a cumprir. Mas pelo visto minha
função é fazer os OuTROS parecerem bons”. (diário de
um Banana: Bola Fora, p. 1)
Recheada de quadrinhos,
diálogos afiados e humor,
marca registrada de toda a série, a história direciona o lance decisivo de uma partida
nas mãos de Greg. Acertar
ou desperdiçar a bola do jogo,
na verdade, não é o que importa realmente: o recado
que fica para os jovens leito-

res é sobre se esforçar ao máximo e continuar sempre.
A série ‘diário de um Banana’, lançada em 2007, já foi
traduzida para 62 línguas
em 74 territórios. Só no Brasil vendeu 12,5 milhões de cópias e conquistou leitores
fiéis que, mesmo depois de
ultrapassarem a faixa etária
alvo dos livros, continuaram
a acompanhar com carinho
as histórias e experiências
de Greg e seus amigos.

Sobre o autor

Jeff Kinney é um dos mais
importantes autores da literatura infantojuvenil mundial contemporânea. A série
‘diário de um Banana’, lançada em 2007, já foi traduzida
para 62 línguas e está em 74
territórios. desde o primeiro
volume, suas obras constam
entre as mais vendidas do
jornal The New York Times.
Vive em Massachusetts com a
companheira e dois filhos.

Estímulos

O riso como forma terapêutica é uma ciência
nova, mas não se pode negar os seus benefícios. Por
isso, a psicóloga aconselha a levar a vida com mais
leveza e bom humor, ser
mais flexível e tentar enxergar as experiências de
forma mais positiva. “Pratique o riso com mais frequência, estando com as
pessoas que te fazem rir ou
fazendo algo que te traz
alegria. E o mais interessante é que o riso não tem
efeitos colaterais”, brinca.
(Especial para O Hoje)

Jeff Kinney é proprietário da livraria independente An unlikely story

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
Franz pensa em confrontar
Mari e Jeff, mas fica intimidado com a presença de Wallace.
Pedro aceita ajudar Karina em
seu plano para encontrar Zé
ernesto e desmascarar Lobão.
Duca conta a Gael que assinou
um contrato de patrocínio
com heideguer. Karina envia
uma mensagem para Zé ernesto fingindo ser Lobão. Joaquina desiste de tentar afastar
Lírio de Bárbara. Franz surpreende Mari e Jeff ao declarar que não quer saber de
Joaquim. roberta cuida de
Joaquim e avisa a Marcelo que
terá um filho.

nos Tempos do imperador
teresa acredita que Pedro
tenha se confundido ao achar
que viu solano. tonico e solano comemoram o susto de
Pedro. Diego insiste para que
Pilar venda sua fazenda. Nélio
e Dolores se beijam. Pedro
implora para ter mais uma
noite com Luísa, e teresa os
vê. Luísa e teresa trocam elogios. samuel alerta Pilar sobre
Diego, mas acaba discutindo
com a amada. cândida exige
que tonico se afaste de Zayla.
Vitória fica confusa com o
comportamento de Quinzinho. solano surpreende Pedro
em seu gabinete.

Gênesis
José fala que algo preocupante vai começar. Jacó fica
aflito com a falta de alimentos.
José ouve um pedido da mulher. Os irmãos dele desembarcam no egito. Menkhe admite algo. Asenate fica contrária a comportamento de
José. Adurrá e Neferíades padecem no deserto. Jacó dá
adeus a Benjamin. Na frente
dos irmãos, José conta um segredo. Kaires pede perdão a
Kéfera. sheshi põe a vida em
risco diante de um objetivo.
José toma uma atitude de respeito. Jacó está pronto para
um encontro inesquecível.

Coração indomável
Doris entra no quarto de
Otávio sem pedir permissão.
Batem na porta e Otávio esconde Doris. 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. Afonso
tenta sair do quarto de Otávio,
que tenta o impedir, mas Doris não permite. celia fica escandalizada ao ouvir clementina dizer que Maricruz é como
sua filha e pede a Mercedes
que a veja como um membro
da familia. Otávio diz a Afonso
que não suporta Doris.

um Lugar ao sol
christian/renato aluga um
quarto para ravi e pede que o
amigo pegue seus documentos com Lara. ravi se sente incomodado de ter que mentir.
christian/renato descobre que
tem uma conta conjunta com
a mãe no banco. castilho deixa claro para santiago que ele
deve parar de trabalhar por
causa de sua saúde. túlio reclama com ruth por achar pequeno o valor que estão desviando da empresa de santiago. elenice estranha a forma
como renato/christian a trata.
christian/renato pede Bárbara em casamento.
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AGENDA cULtUrAL
t
nicipal de cultura (secult),
retoma a programação do
chorinho nesta sexta-feira
(12). Às 19h o show é com a
banda Diabo a Quatro; e às
20h15, Fernando Boi sobe ao
palco na Antiga estação Ferroviária, localizada na Praça
do trabalhador, no centro da
capital. Quando: sexta-feira
(12). Onde: rua 67 A, N° 262,
setor Norte Ferroviário Goiânia. horário: 19h.

LowBrow Lab Arte & Boteco recebe hoje (12)
os cantores Maíra e Flávio Robbie
Goiânia comedy club está
funcionando com apenas
50% da capacidade do estabelecimento e cumprindo todas as exigências dos mais recentes decretos da Prefeitura
Municipal de Goiânia. Quan-

do: sexta-feira (12). Onde:
rua 86, N° 603, setor sul Goiânia. horário: 21h.
Chorinho
A Prefeitura de Goiânia,
por meio da secretaria Mu-

Fenômenos naturais
Uma paisagem rica e diversificada, quase inteiramente intocada pelo homem,
será desvendada pelo seriado israel selvagem que estreia na tV Brasil nesta sextafeira (12), às 21h30. em cinco
episódios, a produção documental mostra algumas das
espécies mais variadas e originais do mundo, além de fenômenos naturais não encontrados em nenhum outro
lugar do planeta. Quando:
sexta-feira (12). Onde: tV Brasil. horário: 21h30.

Orquestra Filarmônica faz
concerto aberto à comunidade
A Orquestra Filarmônica
de Goiás (OFG) realiza, nesta
sexta-feira (12/11), às 20 horas, no Teatro Goiânia, um
passeio por repertórios consagrados da música romântica europeia. Na regência,
Mariana Menezes, que é reconhecida como uma das
mais jovens maestrinas em
destaque do cenário musical
brasileiro. O concerto gratuito é aberto ao público.
No programa serão evidenciados os compositores
Bedrich Smetana e Antonín
dvorak (República Tcheca) e
Robert Schumann (Alemanha). O repertório transmite
as paisagens idílicas desses
países e tem como tema a
primavera. O acesso é gratuito a essa apresentação e
todos da plateia reduzida de
50% deverão seguir os protocolos contra a Covid-19.
Mariana Menezes é a pri-

Teatro Goiânia, será um passeio por repertórios
consagrados da música romântica europeia
meira regente associada da
história da OFG e diz estar
honrada em ter essa oportunidade tão desafiadora.
“O programa vai apresentar
uma ampla variedade de
sonoridades e estilos em
um só concerto, desafiando
tanto à orquestra quanto a

mim mesma e compartilhando com o público a rica
diversidade de expressões
musicais, que apenas uma
orquestra poderia transmitir”, explica.
Esse será o segundo concerto da Filarmônica em
2021, após quase dois anos

afastada dos palcos devido a
pandemia. Neste período, a
OFG precisou de apoio do
Governo do Estado para que
os músicos continuassem em
atividade. Por determinação
do governador Ronaldo Caiado, as secretarias de desenvolvimento e Inovação
(Sedi), Geral da Governadoria (SGG), de Cultura (Secult), Goiás Turismo e a Procuradoria-Geral do Estado
(PGE) realizaram uma forçatarefa para fazer aportes financeiros aos 49 músicos
que integram a orquestra.
Essa retomada marca
também uma nova gestão
da OFG, que é realizada pela
universidade Federal de
Goiás (uFG) em parceria com
o Governo de Goiás. Parceria
essa realizada por meio de
convênio entre a Sedi e a
Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape).

CELEBRIDADES
Juliano, dupla de Henrique,
quebra o silêncio e homenageia Marília Mendonça
Juliano, cantor que faz dupla com henrique, utilizou as
redes sociais para prestar uma
homenagem a Marília Mendonça, que morreu na última
sexta-feira (5). O sertanejo,
que já havia sido proprietário
do avião que vitimou a cantora, reuniu uma série de fotos
da amiga e de Abicieli e henrique Bahia, membros do staff
da artista que também faleceram no acidente. Discreto
nas redes sociais, Juliano deixou apenas uma breve reflexão na legenda. "em vida,
cuidemos! em vida, façamos!
em vida, conversemos! em
vida, nos encontramos. Lindo
texto, maninho. revela tudo
que fomos e seremos. e até
que a próxima cortina se
abra", escreveu, em referência ao discurso publicado
pelo irmão. (Matheus Queiroz, Purepeople)
ana Paula siebert se defende após ser atacada por desabafo sobre maternidade
Ana Paula siebert reclamou de dormir com a filha, Vicky, no lugar da babá da criança e gerou revolta nas redes
sociais. Nesta quarta-feira (10),
a mulher de roberto Justus rebateu críticas e falou sobre
os ataques que recebe de pes-
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Voz e violão
Nesta sexta-feira (12), o
Lowbrow Lab Arte & Boteco
está com uma programação
imperdível para quem gosta
de rock, soul, blues e r&B. A
casa receberá os cantores
Maíra e Flávio robbie, que farão uma apresentação no
formato voz e violão.Os
shows começam às 21h, mas
o Lowbrow Lab Arte & Boteco abre às 19h, com a exposição 'rOGO em Obras'.Quando: sexta-feira (12). Onde:
rua 115, Quadra F43A, Lote
214, Nº 1.684, setor sul Goiânia. horário: 21h.
Goiânia Comedy Club
Lucas Mendes é atração
do Goiânia comedy club de
hoje (12), às 21h. O local se
compromete a atender todas as exigências de higiene
e medidas protetivas de prevenção ao covid-19, tanto
para proteger os clientes,
quanto para proteger nossos funcionários e artistas. O

n

Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 64 anos:
colunista enfrentou luta contra câncer
A comentarista política da Globonews Cristiana lôbo morreu nesta quinta-feira (11) em decorrência
de um mieloma múltiplo, do qual se
tratava havia alguns anos, agravado por uma pneumonia contraída
nos últimos dias. A jornalista tinha
64 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Ela deixou o marido, Murilo, e dois
filhos, Gustavo e Bárbara. Personalidades como William Bonner e outros colegas de trabalho lamentaram
a perda da amiga nas redes sociais.
Cristiana atuou no jornalismo por
mais de 30 anos. Começou a carreira cobrindo a política do estado de
Goiás, até se mudar para Brasília.
(Patrícia dias, Purepeople)
soas que não a consideram
uma boa mãe. "Bem-vindos ao
mundo dos juízes das mamães... ao mundo onde as
pessoas que não te conhecem julgam a sua maternidade. Afinal de contas, elas moram na sua casa, acompanham a criação dos seus filhos
e principalmente sabem mais
que você, né?", iniciou. (Patrícia Dias, Purepeople)
Jojo Todynho se revolta
com críticas após pedir
nude de Cauã Reymond

Jojo todynho arrancou
gargalhadas dos internautas
ao pedir a foto que cauã
reymond tirou pelado durante um dos últimos capítulos de ‘Um Lugar ao sol’.
"cauã, desculpa incomodar
esse horário, mas teria como
você mandar a foto pra mim?
A da novela, por favor", brincou. No entanto, a solicitação
da cantora não agradou a
todos. Nos comentários de
uma publicação no instagram, a funkeira foi massacrada por alguns internautas.

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia traz intensidades e
uma pitada de caos. É importante ter consciência das suas necessidades, não se deixando levar
por paixões, portanto ter autocontrole é indicado, senão poderá gastar mais que o necessário.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia traz muitas ideias ou
muita energia de comunicação.
Você pode se relacionar com muitas pessoas diferentes ou com
muitos amigos, o que trará bemestar e alegrias. Além disso, pode
ser um dia de generosidade.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia pode trazer muito
trabalho, mas também pode trazer reconhecimento ou ajuda de
terceiros. Você pode contar com a
sorte para resolver seus problemas, por isso é importante manter sua autoconfiança e sua fé.
Mantenha sua organização.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje o dia pode trazer leveza,
liberdade e uma pitada de diversão se conseguir abstrair um
pouco dos problemas. O dia vai
ser muito pautado pela sua coragem de desapegar do que é
ruim, focando no que for bom.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje o dia pode trazer algumas dificuldades financeiras ou
problemas inesperados em casa
ou com alguém da família. Manter a calma e ativar a sua coragem para resolver os entraves
sem procrastinar é indicado, sem
se abater com os desafios.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Dia de resolver problemas com
pessoas próximas ou viver muito
a sua capacidade de ajudar os outros. As relações íntimas estão
ativadas, então mantenha sua capacidade de ser companheiro e
compreensivo. tome cuidado com
as dúvidas e contradições.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia traz uma energia
de criatividade e caos, portanto
é importante deixar as coisas
fluírem sem tentar controlar
tudo. O trabalho fluirá melhor se
conseguir se organizar e ir até o
fim nas coisas que iniciar, e esse
pode ser um desafio.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia pode trazer um
pouco de diversão e romance.
Você pode ser paquerado ou ter
um dia de muita conexão com
seu par amoroso. Apenas tome
cuidado com excessos e emoções intensas demais, como ciúme. Mantenha o autocontrole.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje o dia pode trazer mudanças domésticas ou profissionais. existem situações novas
acontecendo e tomando forma,
mas até que tudo esteja organizado, aguente o caos. Pode ser
um dia conflitivo, se você for uma
pessoa muito controladora.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
O dia pode trazer muitas situações novas para serem resolvidas. Você pode usar e abusar da
sua comunicação, que está afiada
hoje. Apenas tome cuidado com
conflitos que podem acontecer
com pessoas próximas. Novas
ideias podem surgir.

;

Na noite passada, Jojo voltou
a falar sobre o assunto e se
defendeu dos ataques. "eu
tenho muito amor e carinho
pelo cauã e pela Mari [Goldfarb, modelo e esposa do
ator] e se eu brinco com ele
é porque eu tenho intimidade e liberdade pra fazer isso",
declarou Jojo. "Militância, descanse, por favor, que eu já falei pra vocês que aqui vocês
não se criam. Vão caçar o que
fazer porque eu tô trabalhando", atacou. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia pode trazer inúmeros
desejos urgentes. controle seus
impulsos e cuide bem das suas finanças, pois pode fazer gastos
exagerados no dia de hoje. Além
disso, o dia pode ser propício
para fazer uma mudança no visual e se cuidar mais.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje o dia pode te levar a
romper com situações limitantes.
Acredite na sua capacidade de dizer não para algumas coisas.
Você sairá da passividade e as relações negativas poderão sentir
sua fúria. Apenas tome cuidado
com a agressividade.
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Essência

Homenagem irreverente
Nesta sexta-feira
(12), Pedro Scalon
apresenta show 'A
Voz Viva de
Renato Russo no
Teatro Sesc
Elysia Cardoso
O cantor e compositor goiano Pedro Scalon realiza show
no Teatro Sesc de Goiânia, em
uma homenagem ao Renato
Russo, dia 12 de novembro, a
partir das 20h. A apresentação
terá como tema 'A Voz Viva de
Renato Russo' e será transmitida pelo YouTube. Segundo o
artista, a noite promete ser
inesquecível, reflexiva, contagiante, dançante e regada a
muita diversão.
de acordo com Pedro, é um
momento no qual o ser humano está longe um do outro
e cantar Renato Russo nos traz
pulso e energia de vida. “Acho
que muitas das coisas que o Renato Russo escreveu tem de ser
reeleita no nosso atual momento”, afirma. ‘A Voz viva
de Renato Russo’ que conta
com o aval de Carmem Manfredini, irmã de Renato Russo,
é uma ideia de espetáculo que
vislumbra de forma sensível
trazer nas canções e na estética cênica a presença desse
poeta do rock brasileiro.
A imagem de Renato Russo será retratada de forma irreverente, divertida, alegre e
contagiante. Como um músico muito inteligente e exigente Renato será retratado
nas suas canções como um
observador primoroso do seu
tempo. Esse tempo que nas

Espetáculo ainda é uma simbiose do artista homenageado na voz de Pedro Scalon e suas influências
suas canções parece ser vivido nos dias de hoje. “Temos
nosso próprio tempo”, que é
esse tempo vivido, presente,
vivo nas vozes da juventude.
O Espetáculo ainda é uma
simbiose/diálogo do artista homenageado na voz de Pedro
Scalon e as influências de Renato Russo e a legião urbana

canções que marcaram toda
uma geração serão interpretadas por Pedro ao violão e piano, acompanhado pelos músicos Moka Nascimento na bateria, Huck Pontes no baixo e
Raphael Gomes na Guitarra.

Lançamento

Além do show, o artista

possui outros trabalhos recentes. 'A legenda do Tempo'
é o novo Cd do cantor Pedro
Scalon, que conta com 12 músicas, sendo uma regravação
e outras inéditas de autoria de
Pedro, além das músicas: ‘Os
sinos dobram de Raul Seixas’; ‘A Voz da Tela’ de Oswaldo Montenegro e ‘Ama-

nhã Colorido’ de duca leindecker. O cantor descreve
suas composições como a forma que ele enxerga o mundo,
“componho realmente o que
eu vivo, sempre penso em
coisas que possam tocar o íntimo das pessoas, mas as levando a não ter um pensamento estático”. As composições do seu mais novo álbum
foram feitas durante o período de Pandemia. Com o Cd A
legenda do Tempo, Pedro
executou uma mudança de
estética e linguagem, mistura
de mundos, som e cores.
O músico descreve o novo
trabalho como uma fusão do
Pop, do Rock, e da Música Popular Brasileira (MPB), mas
com um forte teor poético,
cores, mundos e sons. Ele,
que inclusive, tem duas antologias de poesias publicadas pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, diz
que gosta de compor sobre
assuntos que darão margem
para que as pessoas possam
pensar criticamente, dando
possibilidades maiores de interpretação.
No período de produção,
Pedro escutou novos sons,
como John Mayer, Tiago Iorc,
e Maria Gadu, entre outros. A
ideia era unir o moderno e o
tradicional. “Quando se trata
de Pop, MPB e Rock, a Música
Popular Brasileira é rica em
linguagens e estética, com
possibilidades criativas e de
inovação”, finaliza.
SERVIÇO
Pedro Scalon – 'A Voz Viva
de Renato Russo'
Quando: sexta-feira (12), às 20h
Onde:
(www.youtube.com/user/se
scgo)

CINEMA
t
nemark Flamboyant: 14h10,
16h30, 19h40. cinemark Passeio das Águas: 14h30, 16h55.
Kinoplex Goiânia: 18h30. cineflix Aparecida: 14h, 14h40,
16h40. cineflix Buriti: 17h.

esTReias
A Profissional (the Protégé,
2021, eUA). Duração: 1h41min.
Direção: Martin campbell.
elenco: Maggie Q, samuel L.
Jackson, Michael Keaton. Gênero: Ação, suspense. Anna é
uma matadora de aluguel extremamente habilidosa treinada pelo lendário assassino,
que a ensinou tudo que sabe
e era a única figura paterna
que ela já teve. Quando Moody é brutalmente assassinado
por inimigos, Anna jura se
vingar. cinemark Flamboyant:
19h15, 21h50. cineflix Aparecida: 17h20, 22h. cineflix Buriti: 15h, 18h45.
Deus Não Está Morto - Próximo Capítulo (God's Not Dead:
We the People, 2021, eUA). Duração: 1h50min. Direção: Vance Null. elenco: William Forsythe, David A.r. White, isaiah
Washington. Gênero: Drama.
Após uma inspeção inesperada
de uma funcionária do governo local, famílias que educam
seus filhos em casa são obrigadas a coloca-los na rede pública de ensino. A funcionária
acredita que as crianças estão
recebendo uma educação inferior em relação à escola tradicional e estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem na Bíblia. cinemark Passeio das Águas: 14h, 19h15. Kinoplex Goiânia: 20h. cineflix
Aparecida: 14h, 15h, 19h40.
Querido Evan Hansen (Dear
evan hansen, 2021, eUA). Duração: 2h17min. Direção: stephen chbosky. elenco: Ben Platt,
Julianne Moore, Kaitlyn Dever.
Gênero: comédia musical, drama. Uma história que gira ao
redor de evan hansen, jovem
ansioso e com dificuldades de

Quarto filme da sequência ‘Deus Não Está Morto’ estreou essa semana nos cinemas da capital goiana
se conectar com os outros,
que acaba envolvido numa
mentira sobre um colega de
classe que cometeu suicídio, se
aproximando da família do falecido. Adaptação cinematográfica do musical vencedor do
tony e do Grammy de steven
Levenson, Benj Pasek e Justin
Paul. cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 17h40. cineflix
Aparecida: 16h15, 19h05. cineflix Buriti: 15h30, 21h20.
eM CaRTaZ
Eternos (eternals, 2021, eUA).
Duração: 2h37min. Direção:
chloé Zhao. elenco: Gemma
chan, richard Madden, salma
hayek. Gênero: Ficção científica, fantasia, ação. Originários
dos primeiros seres a terem habitado a terra, Os eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos
deuses espaciais conhecidos
como celestiais. Dotados de
características como imortalidade e manipulação de energia
cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus

próprios criadores, que também foram responsáveis por
gerar os Deviantes, seus principais inimigos. cinemark Flamboyant: 12h25, 13h25, 13h50,
14h30, 14h40, 15h50, 16h50,
17h25, 17h55, 18h10, 20h30,
20h50, 21h20, 21h40, 22h. cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h, 14h30, 15h, 17h,
17h30, 18h, 18h30, 20h30, 21h,
21h30, 22h. Kinoplex Goiânia:
16h50, 17h30, 17h40, 19h30,
20h, 20h40, 20h50. cineflix
Aparecida: 14h, 15h30, 18h40,
18h50, 21h20, 21h50, 22h. cineflix Buriti: 14h40, 15h40,
16h20, 17h20, 18h15, 19h,
19h30, 20h, 20h30, 21h.
Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). Duração: 2h35min. Direção: Wagner Moura. elenco:
seu Jorge, Adriana esteves,
Bruno Gagliasso. Gênero: Drama, biografia, histórico. Neste
filme biográfico, acompanhamos a história de carlos Marighella, em 1969, um homem
que não teve tempo pra ter
medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro,

uma esquerda intimidada. cercado por guerrilheiros 30 anos
mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella era
político, escritor e guerrilheiro
contra à ditadura militar brasileira. cinemark Flamboyant:
14h40, 18h05. cinemark Passeio das Águas: 21h50. cineflix
Aparecida: 16h.
A Família Addams 2 - Pé na
Estrada (the Addams Family 2,
2021, eUA). Duração: 1h33min.
Direção: Greg tiernan, conrad Vernon. eLenco: Oscar
isaac, charlize theron, chloë
Grace Moretz. Gênero: Animação, família, comédia. Pertubardos que seus filhos estão
crescendo rápido, Morticia
(charlize theron) e Gomez (Oscar isaac) e fazendo coisas
que não faziam, eles decidem
colocar a família inteira no
trailer assustador para uma
miserável viajem de férias.
Percorrendo os eUA inteiro, a
família Addams encontra primos distantes e novos amigos.
O que poderia dar errado? ci-

Duna (Dune, 2021, eUA). Duração: 2h36min. Direção: Denis Villeneuve. elenco: timothée chalamet, rebecca Ferguson, Oscar
isaac. Gênero: Ficção científica,
drama. inspirado na série de livros de Frank herbert, ‘Duna’ se
passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides
administra o planeta desértico
Arrakis, também conhecido
como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada
de ‘melange’, usada para estender a vida humana, chegar a
velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. cinemark
Flamboyant: 16h10, 21h30. cinemark Passeio das Águas:
20h50. Kinoplex Goiânia: 20h35.
Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: Let there Be carnage,
2021, eUA). Duração: 1h30min.
Direção: Andy serkis. elenco:
tom hardy, stephen Graham,
Woody harrelson. Gêneo: Ação,
fantasia. em Venom - tempo de
carnificina, depois de um ano
dos acontecimentos do primeiro filme, eddie Brock (tom
hardy) está com problemas
para se acostumar na vida com
o symbiote Venom. eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer
cletus Kasady, também portando um symbiote chamado
carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução
falhada. cinemark Flamboyant:
13h35, 19h35, 22h. cinemark
Passeio das Águas: 12h30,
16h45, 19h20, 22h10. cineflix
Aparecida: 19h10, 21h55. cineflix Buriti: 17h50.
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Negócios
Sem apoio da
Prefeitura,
revitalização do
Centro depende da
iniciativa privada e
do interesse da
população

Programação cultural
enriquece o Centro de Goiânia
Projeto idealizado
por bares da região
proporciona uma
rica retomada cultural na Rua 8
Giovana Andrade
O Centro de Goiânia, que
até a década de 90 concentrou
grande parte do movimento
cultural e das atividades de lazer da capital, está passando
por um processo de retomada,
em grande parte conduzido
pela iniciativa privada e pelo
próprio público, que deseja
ocupar suas ruas e reacender
a vida noturna nesta parte da
capital. No último ano, um número significativo de bares foi
aberto na região e, graças também ao recente declínio da
pandemia de Covid-19, cada
vez mais pessoas se dirigem ao
setor para se divertirem.
Na rua 8, que abriga também o histórico Cine Ritz, dois
estabelecimentos cumprem
um papel importante no processo de ocupação do Centro.
um deles, o Zé latinhas, existe no mesmo lugar desde
1967, trocou de dono em 1985
e passou por uma transformação recente, no início de
2021. O restaurante, que continua funcionando durante o
dia, pertencia ao avô de Áureo
Silva, que agora divide a administração do bar com mais
dois sócios, Beatriz Gonçalves
e Robert dantas.
Áureo conta que o bar
teve um crescimento muito
rápido, recebendo cada vez
mais público. “deu muito
certo, o público teve o retorno, a gente recebe muita gente durante o fim de semana,

e até durante a semana já tá
acontecendo”, diz.
Segundo Beatriz, que é arquiteta e urbanista, o segredo
por trás desse retorno tão rápido é o extenso planejamento que ocorreu antes do
lançamento do projeto. “Antes de abrir o bar a gente ficou muito tempo planejando,
eu e o Áureo somos arquitetos, ele e o Robert já tinham
experiências com bar, então
a gente tinha experiência na
área”, explica.
O conhecimento em arquitetura e urbanismo, além de
auxiliar no projeto de reforma
do estabelecimento, deixou clara a importância de ocupar o
Centro, uma parte histórica da
cidade. “A gente sabia a relevância que tinha de revitalizar

o Centro e de trazer vida pra
esse lugar. O nosso objetivo
era criar um lugar que fosse democraticamente acessível pra
todas as pessoas”, relata.
Somado ao Zé latinhas, um
velho conhecido reabriu as
portas, desta vez na rua 8. A
Casa liberté, que antes ficava
em um casarão na rua 19, permaneceu fechada durante a
maior parte de 2020, em consequência da pandemia de Covid-19, conforme conta Heitor Vilela, dono do bar.
“Preferimos fechar as portas para garantir a integridade de toda a equipe e clientes,
além de não corroborar com
negacionistas e com o governo criminoso do Bolsonaro”,
conta. Para a reabertura, a
casa adotou uma nova dinâ-

mica, em um lugar mais aberto, com mesas na rua, semelhante ao Zé latinhas. “A Rua
8 foi a escolhida pelo charme
e o potencial cultural que tem
agregado na região”, complementa Heitor.
Segundo ele, é maravilhoso voltar à ativa neste
momento, com a pandemia
mais controlada graças ao
avanço da vacinação. “Tanto nós quanto os clientes
estavam morrendo de saudades. Nosso público é muito fiel e recebemos apoio e
muito carinho de todos desde quando decidimos fechar
as portas até agora na reabertura”, relata.
Além dos serviços oferecidos por ambos os bares, os administradores, em uma parceria da Casa liberté e do Zé
latinhas com o Muquifu Cultural, um coletivo de arte que
também faz morada na rua 8,
idealizaram o evento chamado Centrão. Nas duas edições
realizadas até agora, o projeto contou com quase nove
horas de discotecagem, feira
de discos e banca de produtos
de artistas independentes.
Segundo Heitor, a expectativa é que cada vez mais pessoas e iniciativas se juntem,
produzindo frutos positivos e
enriquecendo a cena cultural
da capital. “A ideia é movimentar aquela região do centro, que é o coração cultural da
cidade, com cinemas, teatros e
bares, com cada vez mais
eventos conjuntos. O Muquifu,

o Zé latinhas e a liberté deram esse primeiro passo para
organizar um evento do nível
do Centrão”, expõe.
“O Centrão é um evento
dos vários que devem acontecer, não só de edição mas
outros tipos de eventos também. Ele foi muito importante pra gente ver que tem o público, e o público precisa disso”, conta Áureo.
Na perspectiva do arquiteto, o Zé latinhas transformou a ideia de ir exclusivamente a um determinado estabelecimento. “Então atingiu o objetivo que a gente
sempre quis, que não era
movimentar só a gente, era
movimentar a rua e a região, e hoje isso acontece”,
comemora.
“Isso tem um valor pra cidade que é muito grande, porque dificilmente um planejamento consegue prever esse
tipo de coisa. Geralmente se
prevê coisas muito burocráticas,
mas prever que uma rua vai estar ocupada sempre e não por
um lugar específico, isso talvez
seja a coisa mais valiosa pro urbanismo”, conclui.
Nesse contexto, os maiores
beneficiados são o Centro da
cidade, que há muito carece
de um movimento de revitalização, e a população goiana,
afinal, quem procura uma
programação, agora tem a
rua 8 como uma referência
de possibilidades plurais e,
acima de tudo, acessíveis.
(Especial para O Hoje)

