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Empresários
do transporte
pressionam
para manter
subsídio

Jota Eurípedes

As empresas do transporte coletivo na Região Metropolitana de
goiânia trabalham para a manutenção do subsídio do estado e
da prefeitura da Capital para conseguir manter o preço das passagens no ano que vem. A justificativa das empresas é a mesma,
de que a redução do número de usuários e o aumento do custo
do combustível provocaram prejuízos na operação do sistema.
governo trabalha para melhorar o sistema. Cidades 11

PECs buscam
reajuste de
alíquota da
previdência
Busca por clínicas populares cresce 50%

Os preços são atrativos: exames podem chegar a R$ 9 e consultas a partir de R$ 80 com 21 especialidades médicas. Cidades 9

propostas visam reduzir a alíquiota de 14,25% estabelecida
na reforma da previdência. para
inativos, a contribuição da previdência estadual só incidia a
partir do teto do inSS.
Política 5

FoxMappin

Samuel Hanan

Pesquisa aponta Bolsonaro com 57,5% de reprovação em Goiânia
40,7% dos goianienses estão totalmente insatisfeitos com
a gestão deBolsonaro, enquanto 16,8% se dizem insatisfeitos.
por outro lado, o presidente tem apenas 24% de aprova-

um manicômio tributário
chamado Brasil e suas
distorções

ção dos goianienses: 11,2% estão totalmente satisfeitos e
12,8% alegam estar satisfeitos. O levantamento mostra que
18,2% se dizem parcialmente satisfeitos. Política 2

Opinião 3

Atlético-Go
recebe o Santos no
Antônio Accioly

Campo acumula
recordes e desafios
ambientais

Vindo de três derrotas consecutivas, o Dragão conta com a
estreia do técnico Marcelo
Cabo para tentar se reencontrar com as vitórias na Série A
do Brasileiro.

Agro deve antecipar uma safra
histórica, próxima de 289 toneladas. Mas o desafio é reduzir
emissão de gases. Econômica 4
Leia nas CoLunas

Esportes 8

▼

ApArecidense
decide em casa
título inédito
Após vencer o primeiro jogo por
1 a 0 fora de casa, Cidinha volta
a enfrentar Campinense, dessa
vez em casa. Time goiano tema
vantagem do empate para se
sagrar campeã da Série D.
Esportes 7

xadrez: PTB em Goiás decide

lançar candidato a senador em
2022, diz presidente.

Política 2

previsão da Associação
Venda de carros ABrasileira
de Veículos elétrielétricos cresce com cos é que mais de 30 mil veículos sejam vendidos anualalta dos combustíveis mente até 2030. Negócios 17

Dólar: (paralelo) R$ 5,45 | Dólar: (comercial) R$ 5,457 |
Euro: (Comercial) R$ 6,244 | Boi gordo: (Média) R$ 301,00
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 323,92 | Bovespa: -1,17%

Jurídica: Projeto de Lei prevê
multa a diretor de presídio por
violência contra presos.
Cidades 10

livraria: Domine o poder da tensão
- livro de Samuel R Chand fala dos
desaﬁos das carreiras proﬁssionais.
Essência 14

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 27º C

t 20º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

xadrez@ohoje.com.br

PTB em Goiás decide lançar
candidato a senador em 2022

Proposta foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro

Auxílio Brasil
recebe recursos
de R$ 9,4 bilhões
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que abre espaço de R$ 9,4 bilhões no orçamento da Seguridade Social
para o pagamento, ainda este ano, do Auxílio Brasil. A medida remaneja o saldo do Bolsa Família, que foi extinto e
substituído pelo novo programa social do governo. Os recursos são em favor do Ministério da Cidadania.
A lei foi aprovada na quinta-feira (11) no Congresso nacional e ontem mesmo foi sancionada e publicada em edição extra do Diário Oficial da união (DOu). O benefício começa a ser pago no próximo dia 17, seguindo o calendário do Bolsa Família. Cerca de 17 milhões de famílias receberão um tíquete médio de R$ 217,18.
Mas para valer definitivamente, a Medida provisória nº
1.061/2021, que instituiu o programa, precisa ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro, 120 dias após a edição do dispositivo. O início dos pagamentos do Auxílio Brasil também coincide com o fim do auxílio emergencial, lançado no ano passado para apoiar famílias vulneráveis durante a pandemia e que teve a última parcela creditada no
mês passado.
Ainda nessa quinta-feira, Bolsonaro sancionou a lei que
altera o plano plurianual (ppA) 2020-2023 para incluir o programa Auxílio Brasil. A medida também foi publicada em
edição extra do DOu.
O objetivo do novo programa, descrito no ppA, é “promover a redução da pobreza e extrema pobreza e a
emancipação das famílias por meio da transferência de renda e da articulação de políticas públicas, visando a cidadania e a superação de vulnerabilidades sociais”.

integrante da base governista, após acordo com o
agora afastado presidente nacional do pTB, Roberto Jefferson, o partido está decidido a lançar candidato ao Senado, mas sem ainda definir o nome para a disputa. “O
pTB respeita todos os nomes
que se apresentam democraticamente à vaga do Senado Federal, mas estaremos apresentando um
grande nome à sociedade, com um projeto importante de geração de
emprego e ampliação de
renda, entre outros importantes
projetos.
esse nome
será apresentado no
encontro do
partido em fevereiro de 2022”, disse à coluna
o presidente da legenda em
goiás, eduardo Macedo.

Nada definido

Ao analisar o cenário para 2022, eduardo Macedo
conclui que, como as convenções serão apenas em agosto, “tem muita água para passar de baixo da ponte ainda. não creio que não existe nada definido em relação
ao projeto majoritário”.

Apetite

preterido por Jair Bolsonaro, o partido progressistas
articula para pressionar por mais comando na esplanada dos Ministérios, e está de olho no Ministério da infraestrutura, de Tarcísio de Freitas, cotado para disputar o Senado por goiás, pelo pl.

Multado

Oito anos após deixar a Casa Civil, na gestão de Marconi perillo (pSDB), o presidente do diretório do pSD em
goiás, Vilmar Rocha, recebe informação de que foi condenado pelo Tribunal de Contas do estado a pagar multa de mais de R$ 8 mil, por irregularidades na execução
de convênio com Mineiros.

Tá na lei

Agora é lei. O cargo de Agente de Segurança prisional fica
transformado em policial penal.
A mudança, no entanto, não vai
alterar o salário, nem vai alterar
nada em relação à carreira.

Outra via

Sem espaço no MDB para
tentar viabilizar sua reeleição, o
senador luiz do Carmo busca
outros horizontes para se candidatar, ou pelo pSC ou mesmo
o pl de Jair Bolsonaro. Tem
conversado sobre o assunto com
o deputado federal Major Vito
Hugo, que vai deixar o pSl.

Passaporte

universidade Federal de
goiás é favorável ao passaporte da vacina no retorno
das aulas presenciais, informa
a vice-reitora, Sandramara
Matias, adiantando que a mesma posição é defendia pelo
Conselho universitário. A exigência vai valer para professores, alunos e servidores.

Sem discurso

Caiu como uma balde de
água fria a decisão do STF de
tornar sem efeito portaria
do ministro Onix lorenzoni
que proibia exigência do cartão de vacinação em empresas privadas.

CURTAS
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A Associação dos procuradores de goiás entregou
pauta de demandas da entidade aos candidatos a presidente da OAB. uma delas é o
combate ao preconceito à advocacia pública.

Pesquisa mostra Bolsonaro com
57,5% de reprovação em Goiânia
Apenas 24% dos goianienses se dizem
satisfeitos ou totalmente satisfeitos
com a gestão do presidente
Marcelo Mariano
De acordo com a pesquisa
FoxMappin/O Hoje, 40,7% dos
goianienses estão totalmente
insatisfeitos (equivalente a
"péssimo") com a gestão do
presidente Jair Bolsonaro, enquanto 16,8% se dizem insatisfeitos (equivalente a “ruim”).
Somados, esses dois números indicam que Bolsonaro tem
57,5% de reprovação em goiânia. A pesquisa ouviu 501 pessoas, distribuídas proporcionalmente em 163 bairros da cidade e conforme gênero, faixa
etária e escolaridade, entre os
dias 19 e 22 de outubro de 2021.
por outro lado, o presidente tem apenas 24% de
aprovação dos goianienses:
11,2% estão totalmente satisfeitos (equivalente a “ótimo”)
e 12,8% alegam estar satisfeitos (equivalente a “bom”).
O levantamento mostra
também que 18,2% se dizem
parcialmente
satisfeitos
(equivalente a “regular”). Somente 0,4% não soube ou
não respondeu.

Mesmo patamar

Os números da pesquisa
FoxMappin/O Hoje sobre a
rejeição de Bolsonaro em

goiânia está condizente com
outros levantamentos feitos
no âmbito nacional.
por exemplo, segundo dados do mais recente poderData, divulgado em 11 de novembro, o presidente é ruim
ou péssimo para 57% dos brasileiros, 0,5% a menos do que
em goiânia.
no caso da aprovação, o
número é idêntico: 24% consideram Bolsonaro bom ou ótimo, ainda de acordo com o
poderData, a divisão de pesquisas do site jornalístico poder360, com sede em Brasília.

Votação em 2018

A menos de um ano das
eleições de 2022, quando Bolsonaro tentará a reeleição, a
pesquisa aponta uma diferença em relação a 2018 sobre a
forma como a população goianiense enxerga o presidente.
nas últimas eleições, Bolsonaro teve, em goiânia, 63,45%
dos votos no primeiro turno
contra 12,15% de Ciro gomes
(pDT) e 11,36% de Fernando
Haddad (pT). no segundo turno,
ele melhorou o seu desempenho, atingindo 74,2% contra
25,8% do candidato petista.
Considerando que, de acordo com a pesquisa FoxMap-

O presidente tem apenas 24% de aprovação entre os goianienses, diz instituto FoxMappin
pin/O Hoje, Bolsonaro tem,
hoje, 24% de aprovação na capital goiana, pode-se dizer que,
na comparação com o primeiro turno de 2018, o presidente
perdeu 39,45% dos eleitores. Se
levado em conta o segundo
turno, o número chega a 50,2%.

Palanque em 2022

para as eleições de 2022,
Bolsonaro tem pensado em
lançar o ministro da infraestrutura, Tarcísio gomes de
Freitas, atualmente sem partido, como candidato a senador pelo pl em goiás, conforme mostrou a edição de
ontem do jornal O Hoje.
Além de Tarcísio, o deputado federal Vitor Hugo (de saída
do pSl) será mais um nome de
destaque do bolsonarismo no

estado. ele deve buscar a reeleição, mas uma eventual candidatura ao governo estadual,
embora improvável, não pode
ser descartada.
Os deputados estaduais Major Araújo, Delegado Humberto Teófilo e paulo Trabalhos, todos eles de saída do pSl, e o influenciador digital gustavo
gayer (Democracia Cristã) também tendem a integrar o palanque de Bolsonaro em goiás
nas eleições do ano que vem.
Há, ainda, outras pessoas
influentes no bolsonarismo
goiano ligados à Associação
dos Subtenentes e Sargentos
do estado de goiás (Assego),
Cooperativa de Transporte de
passageiros privado de goiás
(CoopgO) e guarda Civil Metropolitana (gCM).

Caiado e Cruz

por fim, vale destacar que
a avaliação de Bolsonaro em
goiânia está abaixo do desempenho do governador Ronaldo Caiado (DeM/união
Brasil) e do prefeito da cidade,
Rogério Cruz (Republicanos),
também segundo a pesquisa
FoxMappin/O Hoje''.
Caiado tem 26,8% de rejeição (insatisfeitos + totalmente insatisfeitos) e 38,9%
de aprovação (satisfeitos +
totalmente satisfeitos). Cruz,
por sua vez, soma 25% de rejeição e 35,7% de aprovação.
As rejeições de ambos em
goiânia estão abaixo da metade da rejeição de Bolsonaro,
enquanto as aprovações ficam pelo menos acima de
10%. (Especial para O Hoje)
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Um manicômio
tributário chamado Brasil
Samuel Hanan
Das várias reformas que o Brasil precisa para
voltar a se desenvolver e propiciar uma vida digna aos seus 213 milhões de habitantes, talvez a mais
urgente seja a tributária. isso porque, ao optar por
tributar fortemente o consumo, e não a renda/capital, o país escolheu o caminho errado. essa sinuosa estrada arrecadadora não é nada segura e
sacrifica o bolso dos mais pobres. Representa a aceleração das desigualdades ladeira abaixo.
Hoje a tributação sobre o consumo responde
por 41% a 44% do total da arrecadação tributária. praticamente metade disso advém da tributação sobre a renda: de 21% a 23%. nos estados
unidos, a maior economia do mundo, ocorre exatamente o inverso: a tributação sobre a renda responde por 44% da arrecadação total e apenas
18% são resultado do consumo. no Japão, essa relação é de 49% para 19%. Outros países de economia forte também adotam tributação maior sobre a renda do que sobre o consumo, como Holanda, Reino unido, itália e Canadá.
esta é uma das origens do aprofundamento das
desigualdades sociais brasileiras, uma verdadeira
fábrica de pobreza. Basta conferir a incidência de
tributos em alguns gêneros de produtos de primeira
necessidade: 24,02% na água encanada tratada por
concessionária, 48,28% na energia elétrica, 30,15%
na linha de telefone celular, 22,79% no óleo comestível, 26,80% na carne de frango, 16,30% no macarrão. uma geladeira tem 46,21% em impostos no
preço final. uma vassoura, 34,27%.
programas de distribuição de vale-gás e de absorvente higiênico não seriam necessários se o
governo federal simplesmente reduzisse os tributos sobre esses produtos – hoje de 34,04% e
34,48%, respectivamente -, tornando-os mais
acessíveis à população de baixa renda.
O atual sistema tributário, injusto e regressivo, é responsável – juntamente com outras causas – pela situação de penúria da maioria da população brasileira. Como exemplo, um trabalhador com remuneração mensal de dois saláriosmínimos, devolve todo mês aos governos federal,

estadual e municipal no mínimo R$ 386,82 em tributos. esse cálculo envolve as alíquotas sobre
água, energia elétrica, gás de cozinha, alimentação básica, telefone celular, produtos de higiene
e limpeza, vestuário, material escolar e medicamentos. nesse cálculo básico, 28,27% dos rendimentos desse trabalhador vão, compulsoriamente, para os cofres públicos.
essa carga tributária é um fardo pesado para
o trabalhador carregar. em 2020, o total de impostos pagos anualmente por um brasileiro correspondia ao rendimento de 151 dias de seu trabalho. O que significa dizer que nossos cidadãos
trabalham cinco dos 12 meses do ano apenas para
pagar impostos.
é preciso rever também a questão dos gastos
tributários, que somam nada menos do que 15%
do total arrecadado. Somente os gastos tributários
da união representam 3,91% do piB nacional.
Como agravante, temos a irresponsabilidade na concessão de benefícios fiscais, com
muita generosidade e sem prazo determinado,
sem regressividade ao longo do tempo e sem
nenhum mecanismo de avaliação prática que
se tornou comum ao longo do tempo, somando,
por mais de uma década renúncia de R$ 287 bilhões/ano pela união (Fonte: SRF/lDO’s e COnFAZ), e mais R$ 50 bilhões/ano pelos estados,
neste caso, o correspondente a 0,72% do piB nacional. Tudo isso em tolerado descumprimento à legislação brasileira (Constituição Federal
de 1988 e leis Complementares).
esse quadro deixa claro que o Brasil se
transformou em um
manicômio tributário.
O país está preso em
sua própria camisade-força, o que impede seu desenvolvimento. e a conta dessa loucura quem paga
é a população, espeSamuel Hanan é engenheiro, com especializacialmente a mais poção nas áreas de macroebre, justamente a
conomia
mais necessitada.

16 de novembro – Dia
nacional de atenção à dislexia
Luciana Brites
Muitas vezes, quando uma criança tem dificuldade de ler, escrever e copiar do quadro pensamos que pode ser preguiça ou desinteresse pelo
conteúdo ou pela escola. Mas é importante que pais,
familiares, cuidadores e professores estejam atentos, pois, essa dificuldade pode ser dislexia.
O dia 16 de novembro é conhecido como o dia
nacional de atenção à dislexia. Mas você sabe o
que é dislexia? Dislexia é um transtorno em que
os primeiros sinais acontecem durante o desenvolvimento da criança, normalmente aparecem
nas fases pré-escolar e escolar, mas em alguns casos podem ser observados antes dos 6 anos. Vale
ressaltar que não é uma doença e, sim, um quadro disfuncional.
De acordo com Associação Brasileira de Dislexia (ABD), trata-se de distúrbio de maior incidência nas salas de aula e atinge entre 5% e 17%
da população mundial. O transtorno pode ser definido como se algumas áreas cognitivas que são
acionadas no cérebro das pessoas estivessem
mal conectadas.
Alguns sintomas e sinais são atrasos de fala, problemas para lembrar e identificar letras e palavras,
atrasos no vocabulário, na soletração e na memorização de processos verbais. As crianças apresentam também dificuldades psicomotoras e espaciais. elas vão ter muita dificuldade para se al-
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fabetizar mesmo mudando o método de alfabetização, e vão ter muita dificuldade em juntar letras
e em entender aquilo que ela está lendo.
Caso exista qualquer sinal de desconfiança, é recomendado levar a criança para uma avaliação
multidisciplinar, ou seja, com uma equipe composta
por fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos e médicos. A dislexia é identificada clinicamente, logo,
não existe um exame que aponte uma alteração no
cérebro ou um marcador biológico, por exemplo.
é necessário que nos primeiros anos de vida, sejam
adotadas intervenções de remediação e de correção de atrasos de linguagem fonológica.
Outra questão importante refere-se à sala de
aula. Os professores devem estar cientes sobre o
transtorno, para utilizar metodologias multissensoriais nas aulas, para ajudar no desenvolvimento do aluno. O docente deve tomar medidas adequadas de acordo com as características da criança para ensiná-la. por
exemplo, alguns disléxicos gostam de desenhar, então vale observar a característica de
aprendizagem daquele
disléxico. Com isso podemos ensinar de acorLuciana Brites é autora de
do com o interesse e
livros sobre educação e
transtornos de aprendicom o que se tem de
zagem
mais forte.
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CARTA DO LEITOR

Fura-ﬁlas
na segunda onda da crise sanitária, pelo menos
45 brasileiros morrem por hora em decorrência da
Covid-19. Até ontem, eram mais de 215 mil óbitos
e 8 milhões de infectados. A esperança de conter
a crise foi renovada com a chegada de 10,8 milhões
de doses de vacinas para esta primeira fase. Seriam
necessárias 29,6 milhões de doses para suprir a demanda dessa etapa, com previsão de imunizar 14,8
milhões de pessoas. nesse ambiente de consternação e de luto, vários indivíduos adotam comportamento idêntico ao dos corruptos: os fura-filas da vacinação. em pelo menos nove estados e no
Distrito Federal, promotores públicos estão atentos aos desvios no plano de vacinação e prometem
atuar com rigor, para que autores e beneficiados
pela infração sejam punidos. O artigo 312 do Código
penal prevê pena de dois a 12 anos de prisão, além
de perda do cargo, para o servidor público, responsável pela guarda das vacinas, que cometer peculato ao aplicar o imunizante em quem não teria
direito nessa primeira fase.
Gabriel Junqueira
São Luís de Montes Belos

Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de pessoas desabrigadas, em situação de rua em goiânia.
Saber que o estado não faz sua parte e que nós,
como comunidade, deveríamos fazer mais. principalmente no momento que vivemos hoje, é importante que o governo pense em medidas urgentes para proporcionar moradia para essas
pessoas, já que esse é um dos principais direitos
garantido na constituição.
Francisco Fernandes
Goiânia

CONTA PONTO

{

Ter a casa própria é
um passo importante
na vida. Isso tem um
sentimento muito
forte, porque resgata a
autoestima. Esse é
meu objetivo: fazer
com que o cidadão
sinta a presença do
Estado nos 246
municípios
O Governo de Goiás lança, nesta
quinta-feira (11/11), novo edital de
chamamento público para credenciamento, e posterior contratação
de empresas que vão executar o
programa de habitação de interesse social do Estado nos municípios goianos.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Caiado está fazendo de tudo para acabar
com as dívidas que marconi deixou para o estado”, comentou o internauta sobre a aprovação do empréstimo de u$ 510 milhões para o
governo de Goiás quitar dívidas de 2013.
Eva Maria

M

@ohoje
“Todos merecem um outra oportunidade,
isso é muito bom”, comentou a internauta sobre a inscrição de 611 presos
para o exame nacional do ensino médio
para pessoas privadas de liberdade ou
sob medida socioeducativa.
lorenaalmeida23

N

@jornalohoje
nesta sexta-feira, uma juíza do Superior Tribunal de Justiça de los angeles definirá os
próximos passos do processo. a sentença
pode por um fim definitivo na tutela que controla a carreira da cantora há quase 14 anos.
essa é a primeira audiência depois que seu
pai, Jamie Spears, foi removido como tutor.

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

Campo acumula recordes e
também desaﬁos ambientais

A ideia é mais pequenas empresas em feiras internacionais

Governo quer
aumentar ações
de promoção do
agro brasileiro
no exterior
O ministro das Relações exteriores, Carlos França, disse que o governo quer recuperar e aumentar o número de ações presenciais e híbridas para promoção do
agronegócio brasileiro no exterior. Com a perspectiva de
melhora das condições sanitárias da pandemia de covid19, segundo ele, será possível ampliar a participação de
pequenas e médias empresas em feiras internacionais
no ano que vem.
“em muitas embaixadas e consulados, queremos reforçar o modelo híbrido de encontros, com sessões de exposição e degustação de produtos seguidas de participação virtual de empresários brasileiros atuantes no setor”, explicou. “Creio que nossa meta tem que ser intensificar a prospecção de oportunidades e desafios em
segmentos específicos. essa prospecção auxiliada por estudos de mercado”, disse.
França participou, nesta terça-feira, da abertura da
terceira edição do curso O Brasil no Agronegócio global,
realizado pelo insper em uma parceria com a Fundação
Alexandre gusmão, vinculada ao itamaraty. A capacitação é oferecida a diplomatas do itamaraty, funcionários da Apex-Brasil, servidores do Ministério da Agricultura (Mapa) e instituições vinculados e servidores do
Ministério da economia.
De acordo com França, será importante a atuação desses servidores na concepção de iniciativas de inteligência
e promoção comercial do setor no exterior.
“essa é uma busca que temos feito no itamaraty, fortalecer as sinergias entre a política comercial que elaboramos no Brasil e a promoção comercial que é conduzida no exterior, ao mesmo tempo em que estendemos a atuação do itamaraty a temas do setor agrícola, como por exemplo, a reputação do agronegócio
brasileiro e a projeção, no exterior, dos compromissos
da produção agropecuária em consonância com a
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável”, disse o ministro.
Segundo ele, a intensificação da atuação conjunta dos
ministérios das Relações exteriores e da Agricultura resultou na abertura de 167 novos mercados no exterior a
produtos brasileiros, desde 2019. A meta é superar a marca de 200 mercados abertos antes do final deste ano.
para isso, de acordo com França, desde o ano passado
o itamaraty criou setores agrícolas com funcionários exclusivos para a promoção dos interesses do agronegócio
brasileiro em 46 embaixadas e consulados. esses setores
dedicados se somam aos 120 setores de promoção comercial já existentes nas principais cidades do mundo.
De janeiro a julho deste ano, segundo o ministro, as exportações da agropecuária superaram uS$ 70 bilhões, o
maior valor da série histórica para o período. Apenas em
agosto de 2021, foram uS$ 10,9 bilhões, acima do recorde
registrado em agosto de 2013, de uS$ 10,1 bilhões.

Capacitação

O objetivo do curso é apresentar uma visão ampla dos
principais desafios que envolvem o agronegócio brasileiro em um contexto de transformações e novas exigências globais. Foram selecionados 45 participantes: 22
do itamaraty, 19 do Mapa, 2 do Ministério da economia
e 2 da Apex Brasil.
entre os desafios abordados, o ministro Carlos França destacou a dinâmica de inserção internacional do
agronegócio, as “barreiras ilegítimas” ao comércio sob
a forma de restrições técnicas, as estratégias de agregação de valor nas cadeias do agronegócio, a identificação das grandes macrorregiões do agro mundial, o tratamento de questões sanitárias, a sustentabilidade do
agronegócio brasileiro, os riscos que existem de imagem
e reputação e, por fim, a urgência de uma boa comunicação do agro no exterior. (ABr)

O agronegócio deverá ampliar, em 2022, a
coleção de recordes acumulados nos anos anteriores, antecipando-se uma safra histórica,
próxima de 289,8 milhões de toneladas, na segunda estimativa da Companhia nacional de
Abastecimento (Conab) para o ciclo 2021/22 –
ou algo mais perto de 270,7 milhões de toneladas na projeção inicial do instituto Brasileiro de geografia e estatística (iBge). Ambas divulgadas ao longo da semana que se encerra.
Além da produção histórica, o setor deverá registrar mais um período de alta para as vendas externas e margens no azul, embora mais
apertadas. Será também um ano de desafios
trazidos pela alta dos custos, pelo desarranjo
causado pela pandemia nas cadeias globais de
suprimento, riscos geopolíticos e, sobretudo,
pela necessidade de enfrentar passivos ambientais históricos, numa fase de demandas
crescentes nesta área.
As emissões de gases do efeito estufa na
agropecuária, que chegaram a recuar discretamente entre 2016 e 2018, de 562,78 milhões para 560,08 milhões de toneladas de CO2
equivalente, voltaram a crescer no ano passado, atingindo 577,02 milhões de toneladas,
subindo 2,5% em relação a 2019. na década
passada, as emissões totais no setor aumentaram em torno de 7,0% segundo acompanhamento do Sistema de estimativas de
emissões e Remoções de gases de efeito estufa (Seeg), iniciativa do Observatório do
Clima. Os dados foram divulgados às vésperas da 26ª Conferência das nações unidas sobre as Mudanças Climáticas (COp26), em
glasgow, na escócia, realizada entre os dias
31 de outubro e 12 de novembro, causando
incômodo na cúpula do clima e mais desgastes para a imagem brasileira no exterior.
Mirando os cenários adiante e lembrando
que o Brasil responde por 48% do desmatamento global, Jorge Hargrave, diretor e colíder para a área de mudanças climáticas do
Boston Consulting group (BCg), afirma o setor, assim como toda a economia, terá que
avançar na busca de soluções, “porque não
haverá volta atrás. A pressão de consumidores e investidores (por práticas sustentáveis)

só tende a aumentar”. na visão de Arthur Ramos, consultor sênior do BCg, a necessidade
de adaptação vai gerar oportunidades equivalentes ao tamanho dos desafios à frente.
“Quem se posicionar primeiro vai aproveitar
essas oportunidades, mas quem ficar parado
vai ser atropelado”, adverte.Hargrave pondera que é preciso diferenciar cada um dos
players da cadeia do agronegócio, “alguns
com práticas condenáveis em termos ambientais e outros com práticas sustentáveis”,
que buscam esse tipo de solução, mais amigável ambientalmente, como forma de se diferenciar no mercado. De toda forma, se é preciso criar caminhos para evitar “grandes catástrofes”, observa ainda, será necessário
que as “cadeias mais responsáveis pelas
emissões enfrentem transformações profundas em hábitos e práticas”.

Ganhos de produtividade

A safra de grãos a ser colhida em 2022, segundo a Conab, tende a colocar no mercado
perto de 37,4 milhões de toneladas a mais do
que no ciclo 2019/20, crescendo 14,8%, sob liderança do milho. A produção do grão deverá
subir para 116,7 milhões de toneladas, num
acréscimo de 29,7 milhões de toneladas,
atrás apenas da colheita esperada para a soja,
na faixa de 142,0milhões de toneladas (cerca de 3,4% mais do que no ano agrícola anterior).em uma década, a produção total de
grãos terá crescido em torno de 74,4%, com
avanço de 23,5% para a produtividade, que
tende a ser recorde na safra em curso, atingindo 4.033 quilos por hectare. A área plantada, que havia alcançado 50,885 milhões de
hectares na safra 2011/12, deverá cobrir, no
ciclo atual, perto de 71,845 milhões de hectares, crescendo 41,2% no período. Mantida
a produtividade registrada em 2011/12, por
volta de 3.266 quilos por hectare, a agricultura precisaria usar um espaço 23,5% maior
em 2021/22, recorrendo a mais 16,9 milhões
de hectares elevando a área total cultivada
para algo em torno de 88,7 milhões de hectares – o que significaria pressões ambientais
proporcionalmente maiores.

BALANÇO
t

2 Ao contrário do ano pas-

sado, as chuvas começaram a
cair mais cedo e vem alternando períodos de sol e de
precipitação, num ritmo que
tem permitido avançar o
plantio de forma mais acelerada, constatam Cleiton
gauer, superintendente do
instituto Mato-grossense de
economia Agropecuária
(imea), e guilherme Bellotti,
gerente de consultoria agro
do itaú BBA. A perspectiva de
chuvas acima das médias históricas em Mato grosso, que
produz um terço do milho
brasileiro e quase 27% da
soja, pode contribuir para
resultados ainda melhores
do que os esperados para o
estado, afirma gauer. Até
outubro, 83% da área destinada à soja já haviam sido semeados, diante de 53,9% no
ano passado, o que permite

antever que o plantio do milho deverá ocorrer dentro
da janela agronômica recomendada, antecipa ele.
2 embora boa parte dos produtores tenha contratado a
compra de insumos para esta
safra ainda no final de 2020 e
os preços continuem favoráveis, em termos nominais, a
alta dos custos afetará os resultados líquidos com a venda
da produção. Segundo o imea,
o custo operacional efetivo das
lavouras na safra 2021/22, ponderado de acordo com o ritmo
de compra dos insumos, subiu
23,2% para a soja transgênica
e em torno de 22,0% para as lavouras de milho de alta tecnologia, saltando 45,2% nos plantios de algodão.
2 Os custos vão “apertar
um pouco mais as margens,
mas estas continuarão em
níveis históricos muito bons”,

aponta Bellotti. Considerando
a soja a ser colhida no sudeste de Mato grosso, região
que inclui primavera do leste Rondonópolis e outros polos agrícolas, as projeções do
banco sugerem margens na
média de R$ 4.686 por hectare, em torno de 4,4% mais
elevadas do que em 2020/21.
na mesma região, o milho deverá render R$ 2.346 por hectare colhido, numa reação
de 21,4% frente ao ciclo passado, combinando preços
mais elevados e produtividade de volta ao normal após
o tombo em 2020/21. para o
algodão, espera-se estabilidade virtual, com um resultado por hectare próximo de
R$ 11,8 mil. “A safra 2022/23
inda deverá oferecer margens positivas, mas significativamente mais baixas”,
adianta Bellotti.

Cerca de 85 mil pessoas podem
ter benefício do INSS suspenso
Cerca de 85 mil segurados
do instituto nacional do Seguro Social (inSS) que recebem o
benefício por incapacidade
temporária (antigo auxíliodoença) podem ter o benefício
suspenso. eles foram convocados pela operação pente-fino
do órgão para fazerem perícia
médica a fim de verificar possíveis irregularidades.
em 27 de setembro, o inSS
convocou 95.588 segurados
para agendarem perícia médica até 11 de novembro. Segundo o órgão, até agora so-

mente 10.397 marcaram o exame, com 85.191 passíveis de
perderem o auxílio de incapacidade temporária.
A relação completa dos convocados pode ser consultada
no Diário Oficial da união.
Desde julho, o órgão está enviando cartas a 170 mil segurados. As perícias começaram
em agosto. Quem recebe a notificação tem 30 dias, a contar
da data de recebimento informada pelos Correios, para
agendar o procedimento.
O exame pode ser marcado

de três formas: pelo aplicativo
Meu inSS, pela central de atendimento 135 ou pela página do
inSS na internet. O beneficiário
deve levar os seguintes documentos no dia da perícia: carteira de identidade, Cadastro
de pessoas Físicas (CpF), exames
médicos recentes que comprovem a incapacidade de trabalhar e laudo com nome do médico, registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), código da doença/CiD (classificação internacional de doenças) e
a descrição da doença. (ABr)
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PECs buscam reajuste de alíquota
paga por servidores inativos
Maykon Cardoso

Propostas, que
tramitam
separadamente na
Alego, consideram
injusta a alíquota
comum de 14,25%
e buscam “corrigir
injustiças”
Felipe Cardoso
A Assembleia legislativa
de goiás (Alego) deve se debruçar nas próximas semanas
sobre duas propostas de emenda Constitucional (peCs) que
buscam “corrigir injustiças"
acerca das mudanças incorporadas à base de cálculo da
alíquota previdenciária dos
servidores inativos do estado.
As matérias que tramitam
paralelamente no legislativo
são assinadas pelos deputado
Karlos Cabral (pDT) e Delegado
eduardo prado (DC). Até certo
ponto, ambas possuem redação
semelhante e criticam a alíquota comum, de 14,25%, promovida pela peC da previdência estadual (eC 65/19).
Os parlamentares acreditam que o modelo de cálculo e
arrecadação vigente é algo extremamente gravoso. Cabral
explica que antes, para inativos,
a contribuição da previdência
estadual só incidia a partir do
teto do instituto nacional do Seguro Social (inSS), que até ano
passado era de R$ 5.839,45 e, a
partir de janeiro deste ano,
passou a ser de R$ 6.101,06.
“Segundo o presidente da
goiás previdência (goiásprev), gilvan Silva, hoje, a
média geral do salário de
aposentadoria dos servidores do estado é de 6.600,00.
usando este valor como
exemplo, nas regras antigas,
os 14,25% irá incidir sobre
cerca de R$ 500,00 que superam o teto do inSS atual-

Alíquota foi ﬁxada
em 14,25% para
cobrir o rombo na
previdência própria
do Estado

mente, o que seria equivalente a R$ 71,25 de contribuição”, introduz.
e continua: “Quando o estado começou a aplicar o que
prevê a peC n° 65/2019, nesse
caso hipotético, os 14.25% passaram a incidir sobre R$
5.500,00, que é o valor que excede os R$ 1.100,00 do salário
mínimo atual. nesse caso resulta em estimados R$ 783,75”,
argumenta o deputado.
O parlamentar acredita
que a cobrança, da maneira
que está, é “muito alta” e representa um confisco ao bolso
dos aposentados. “A mudança
na base de cálculo e a forma
de aplicação da alíquota previdenciária, estabelecida para
todos em 14,25% promovida
pela peC da previdência estadual foi extremamente gravosa àqueles que dedicaram

os seus melhores anos de vida
em prol de prestar um bom
trabalho ao estado. Como demonstrado acima, os atuais
valores pagos são cerca de
dez vezes maiores”.
e salientou, por fim: “essa
mudança irá proporcionar
um alcance da maior justiça
social de ordem previdenciária no estado de goiás, já que
vai desonerar os segmentos
daqueles que possuem menor remuneração, acrescentando aqueles que possuem
maior remuneração”.

Entre as mais altas

na esteira, o texto n°
8218/21, de autoria do Delegado eduardo prado, também
critica o tratamento dado aos
servidores da união e dispensado, de maneira igualitária,
aos servidores municipais e
estaduais quanto às regras de
concessão de aposentadoria e
de pensão por morte, por serem todos eles vinculados a Regime próprio de previdência
Social (RppS).
“é imprescindível ressaltar
que no patamar atual a alíquota prevista no estado de
goiás é considerada uma das

mais elevadas do país, em contraponto às alíquotas progressivas adotadas em outras unidades da federação”, argumentou, por fim, o deputado.
A diferença entre a peC de
Cabral e de prado é que o texto assinado pelo pedetista versa sobre a atuação do governo, garantindo ao mesmo o direito de cobrar a dívida em relação aos contribuintes inativos apenas em caso de dívida
da previdência.
Outro detalhe é que o estado também poderá, conforme a iniciativa de Cabral, estabelecer alíquotas progressivas de forma a fixar maiores
contribuições aos maiores salários e, consequentemente,
menores impostos aos menores ganhos. Os textos já tramitam no legislativo e passam agora pela fase de apresentação de emendas parlamentares em plenário.

Ao pé da letra

pensando em corrigir as
“injustiças” contidas no modelo de tributação vigente, Cabral fixa em seu texto que tanto o estado quanto os municípios deverão instituir contri-

buições para custeio de regime
próprio de previdência social,
cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos
pensionistas, que poderão ter
alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de
aposentadoria e de pensões.
e acrescenta: “Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas somente
poderá incidir sobre o valor
dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem
o teto do Regime geral de previdência Social”.
“é importante frisar que,
muitos servidores inativos do
estado de goiás dependem exclusivamente do ganho advindo de suas aposentadorias ou
pensões, não tendo outra fonte de renda, são afetados diretamente pela alíquota previdenciária de 14,25%, após aprovação da emenda Constitucional n° 65/2019, aplicável a praticamente todos os aposentados
e pensionistas, considerando
que a maioria recebe acima de
um salário mínimo”, argumenta, por fim, o deputado.
(Especial para O Hoje)

NÃO VACINADO

STF derruba proibição demissão de trabalhador
O ministro luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu
dispositivos da portaria
620/2021 do Ministério do Trabalho e previdência que proíbem empresas de exigirem
comprovante de vacinação na
contratação ou na manutenção
do emprego do trabalhador.
Com isso, fica autorizado que
empregadores exijam o comprovante de seus empregados.
na decisão, Barroso explicou que as pesquisas indicam
que a vacinação é medida essencial para reduzir o contágio
da Covid-19 e levou em conta o
entendimento de que a presença de empregados não vacinados no âmbito da empresa
“enseja ameaça para a saúde
dos demais trabalhadores, risco de danos à segurança e à
saúde do meio ambiente laboral e de comprometimento da
saúde do público com o qual a
empresa interage”.
O ministro ressalvou, porém, a situação das pessoas
que têm expressa contraindicação médica quanto às vacinas, fundadas no plano nacional de Vacinação ou em consenso científico. nesse caso,
ele considera aceitável que se

Decisão foi do ministro do STF Luís Roberto Barroso
afaste o dever de vacinação, devendo se admitir a testagem periódica, "de forma a evitar a
discriminação laboral em razão de condição particular de
saúde do empregado".
Barroso também afirmou
que a rescisão do contrato de
trabalho por justa causa de
quem se recusar a entregar
comprovante deve ser adotada
com proporcionalidade, como
última medida por parte do
empregador.
A liminar foi concedida pelo
ministro no âmbito das Arguições de Descumprimento de
preceito Fundamental (ADpFs)
898, 900, 901 e 904, apresentadas no Supremo, respectiva-

mente, pela Rede Sustentabilidade, pelo partido Socialista
Brasileiro (pSB), pelo partido
dos Trabalhadores (pT) e novo.
Conforme a decisão, entendimentos anteriores do
plenário do Supremo já reconheceram a legitimidade da
vacinação compulsória, afastando a vacinação à força,
mas permitindo que se apliquem restrição de atividades
ou de acesso a estabelecimentos em caso de recusa.
em relação ao pedido de
aditamento para suspensão de
outra portaria, que veda a exigência de passaporte sanitário
para eventos culturais, o ministro determinou que a Se-

cretaria especial da Cultura
preste informações antes que
ele decida sobre o tema.
O relator informou que levará a liminar a referendo em
sessão do plenário virtual.
O ministro suspendeu ainda dispositivo da portaria que
considerou prática discriminatória a exigência de certificado de vacinação em processos seletivos e a extinção
do contrato de trabalho por
justa causa de empregado em
razão da não apresentação
do documento.
“não há comparação possível entre a exigência de vacinação contra a Covid-19 e a discriminação por sexo, origem,
raça, cor, estado civil, situação
familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade ou
gravidez”, afirmou. “esses últimos fatores não interferem
sobre o direito à saúde ou à
vida dos demais empregados
da companhia ou de terceiros.
A falta de vacinação interfere”,
frisou o magistrado.
Barroso assinalou, ainda,
de acordo com os princípios da
livre iniciativa, que o poder de
direção do empregador e a subordinação jurídica do empregado são elementos essen-

ciais da relação de emprego,
que atribuem ao primeiro a
orientação sobre o modo de
realização da prestação do trabalho e, ao segundo, o dever de
observá-la. Desse dever decorre a possibilidade de rescisão
por justa causa, em caso de insubordinação.
O ministro ponderou, porém, que esse poder deve ser
exercido com moderação e
proporcionalidade, em respeito ao valor social do trabalho.
ele lembrou, ainda, que a rescisão do contrato sem justa
causa é um direito do empregador, desde que indenize o
empregado na forma da lei.
ele afirmou que a portaria,
na qualidade de ato infralegal,
não poderia introduzir inovação na ordem jurídica, criando
direitos e obrigações trabalhistas ao empregador.
O ministro reconheceu
que, embora a norma não
desconsidere a necessidade
de proteção à saúde, exige,
nos casos de pessoas que não
queiram se vacinar, a realização de testes compulsórios
custeados pelo empregador,
atribuindo a ele um ônus decorrente da opção individual
do empregado.
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Pacheco critica desmatamento
ilegal e defende agricultura
Ele também
destacou a
importância de
uma política
pública que
estimule a
conscientização e
subsistência das
comunidades
locais para manter
a floresta em pé
Durante o Seminário Agronegócio Sustentável no Brasil
e Mostra da economia Criativa da Amazônia, o presidente do Senado, Rodrigo pacheco, disse que o Brasil possui
capacidade de desenvolver
sua produção de alimentos
de forma sustentável, ao mesmo tempo ambientalmente
correta e lucrativa. ele defendeu o combate ao desmatamento ilegal da Amazônia,
o estabelecimento de políticas
públicas de incentivo às comunidades locais e as inovações tecnológicas no agronegócio como medidas para
atender as metas de controle
do clima e garantir o aumento da produtividade no país.
O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (12), na
capital de portugal, lisboa,
paralelamente ao último dia
da Conferência das nações
unidas sobre as Mudanças
Climáticas, a COp26.
De acordo com o presidente do Senado, ao passo que os
países negociam o caminho
para conter o aumento da temperatura global, é preciso salientar que a redução da emissão de gases do efeito estufa

Rodrigo Pacheco defendeu o combate ao desmatamento ilegal da Amazônia
significa também mudar a
operação atual da economia.
— essa mudança engloba
da geração de energia à produção de alimentos. e o agronegócio brasileiro tem papel
fundamental. e digo com muito orgulho, que se tem algo
que o Brasil aprendeu a fazer
e faz bem é o agronegócio. e
nós temos que tomar muito
cuidado com as afirmações,
com as iniciativas, que por
vezes desprestigiam aquilo de
positivo que nós temos no
Brasil. e o agronegócio é algo
muito positivo no país, que
deve ser destacado, que deve
ser dito mundo afora. Vejo
com muita nitidez uma conscientização absoluta do setor
em relação à importância de
se preservar o meio ambiente

e da absoluta compatibilização desses dois valores: a boa
e a alta produtividade com a
preservação ambiental.
para pacheco, essa compatibilização só será possível com
o combate ao desmatamento
ilegal das florestas brasileiras.
ele disse ainda que há diversos
locais do Brasil que desenvolvem técnicas e inovações para
produzir de forma sustentável.
Segundo ele, existem 50 milhões de hectares de terras degradadas no território nacional passíveis de recuperação e
posterior uso em reflorestamento ou mesmo no plantio, o
que pode inclusive fortalecer
o agronegócio.
— O mercado e os créditos
de carbono, nos quais quem
evita ou captura gases do efei-

to estufa é remunerado por
fazê-lo. existe igualmente a
possibilidade de realizar extrativismo na floresta de modo
sustentável, obter lucro a partir do potencial biológico daquele ecossistema sem degradá-lo no processo. podemos ir
muito mais longe, evitando a
destruição da Amazônia. é viável obter elevada produtividade e manter aquele bioma
intacto. Sem a floresta e sem
frear a mudança climática não
há futuro de longo prazo para
o nosso agronegócio.
ele também destacou a importância de uma política pública que estimule a conscientização e subsistência das
comunidades locais para manter a floresta em pé.
— enquanto não houver

uma mobilização das comunidades, muitas delas pobres,
com dificuldade inclusive de
sua própria subsistência, enquanto não houver o estímulo
para que essas pessoas, por si,
sejam remuneradas para poder
preservar esse ativo e possam
sobreviver da floresta e entendendo que mais vale a floresta em pé do que a floresta
deitada, nós não teremos uma
solução eficaz do problema do
desmatamento ilegal no Brasil.
portanto, as políticas públicas
e a participação do governo,
sob a fiscalização do Congresso nacional, devem permitir as
condições de enfrentamento e
de combate ao que é um desvio
de conduta, social e jurídico,
que é desmatamento ilegal da
Amazônia. (Agência Senado)

EDUCAÇÃO

Congresso aprova crédito para de bolsas atrasadas
O Congresso nacional aprovou nesta quinta-feira (11) dez
projetos de lei (plns) que
abrem créditos especiais e suplementares que fazem ajustes
de R$ 18,5 bilhões no Orçamento deste ano. entre esses
créditos estão R$ 357 milhões
para a educação (plns 17 e
31/21). parte desses recursos serão utilizados para pagar bolsas atrasadas.
"para o Brasil se transformar em uma economia sofisticada, não pode deixar de investir em pesquisa, ciência e
tecnologia. estas bolsas são decisivas", afirmou o deputado
paulo Teixeira (pT-Sp).
Já a deputada Talíria petrone (psol-RJ) destacou o papel
da pesquisa no combate à pandemia e na produção de vacinas contra Covid-19. "Vivemos
um ataque sistemático ao ensino e à pesquisa", denunciou.

- pln 10/21: crédito especial de R$ 1,2 milhão. Dos recursos, R$ 679.972 vão para
construção do edifício-sede do
Tribunal Regional eleitoral do
Ceará, em Fortaleza. Outros R$
500 mil serão destinados à
construção do edifício-sede da
procuradoria da Justiça Militar
em Bagé (RS).
- pln 11/21: crédito suplementar de R$ 18 milhões. Desses recursos, R$ 17,1 milhões se
destinam à construção, reforma e manutenção de sedes regionais do Judiciário e do Ministério público.
- pln 17/21: crédito suplementar de R$ 4,1 bi. Concede R$
43 mi para bolsas de estudo referentes aos programas institucional de Bolsas de iniciação à
Docência (pibid), de residência
pedagógica, e nacional de Formação de professores da educação Básica (parfor).

Entre os créditos estão R$ 357 milhões para a Educação que serão utilizados para pagar bolsas

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Nicolle Mendes / Aparecidense

Cidinha pode conquistar título inédito na história do clube; equipe goiana tem vantagem do empate

Vale o título

Victor Pimenta
A Aparecidense pode escrever um capítulo lindo em
sua história neste sábado (13).
A Cidinha recebe o Campinense pelo segundo jogo da grande final do Campeonato Brasileiro da Série D, às 16 horas, no
estádio Aníbal Batista de Toledo. Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, um simples empate faz com que o clube goiano fature o título.

Aparecidense

Os comandados de Thiago
Carvalho terão pela frente
neste sábado (13), o jogo mais
importante da história do clube, que busca coroar a temporada com o título inédito do
Campeonato Brasileiro da Série D. para isso, o time precisa somente empatar que já se
sagram campeões. porém, não
é bem isso que o treinador
tem pensado.
“nosso time vem tendo resultados importantes nesse
mata-mata e a sempre geriu
muito bem e sempre reagiu
muito bem com essas vantagens que conquistamos nos
primeiros jogos. em nenhum
momento teve algo diferente

Aparecidense recebe o Campinense em segundo jogo da final
da Série D; Cidinha deve ter retorno de jogadores para decisão
aqui, porque todos sabem da
dificuldade do jogo e sabem
que a gente precisa fazer mais
um grande jogo para podermos
ser campeões. então, estamos
muito focados, felizes pela vantagem, mas sabendo que as
coisas não vão ser fáceis e a
gente precisa fazer bem feito
para merecermos ser campeões”, disse Thiago Carvalho.
O treinador deve ter retornos importantes para o confronto deste sábado. De fora do
primeiro jogo, o artilheiro do
time, Alex Henrique deve co-

meçar jogando e voltar na
vaga de gilvan, que saiu lesionado da equipe no primeiro tempo do jogo de ida, em
Campina grande.
Além do atacante, o zagueiro Rafael goiano também não
jogou o jogo de ida e por isso
deve retornar na volta contra o
Campinense. Assim, Vanderley retorna ao banco de reservas. Mesmo com Adriel que estava fora do time há três semanas, suspeito de virosa, na
lateral-direita, o treinador deve
manter Rafael Cruz.

Campinense

O time rubro-negro chegou ao
primeiro jogo da final da Série D
tendo uma série invicta de catorze jogos sem conhecer uma
derrota. O time paraibano que fez
uma excelente campanha durante toda a temporada, foi superior aos goianos na segunda
etapa, mas viu o adversário vencer por 1 a 0 e levar a vantagem
para o Aníbal Batista de Toledo.
A equipe deve vir com muitas mudanças em relação ao
primeiro jogo. O técnico Ranielle Ribeiro sofreu cm os des-
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Campinense

Data: 13 de novembro de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio aníbal Batista de Toledo. Arbitragem: Raphael Claus (SP/FIFa); Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa
(SP); Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP); Quinto árbitro: marcio Soares maciel (GO)
Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz
(adriel), Rafael Goiano, Wesley matos, Rodrigues;
Bruno Henrique, Rodriguinho, Robert; David Souza, alex Henrique e Rafa marcos
Técnico: Thiago Carvalho

Campinense: mauro Iguatu; Felipinho, michel, Itallo, Filipe Ramon, Serginho Paulista, Joílson, marcelinho; Fábio lima, anselmo e matheus Régis
Técnico: Ranielle Ribeiro

falques no primeiro jogo, sendo ao todo cinco jogadores,
sendo quatro deles titulares.
Mesmo assim, o zagueiro Ítallo
acredita que a equipe pode desempenhar uma bela atuação,
tendo em vista o primeiro jogo.
“O diferencial da nossa campanha foi o elenco. nós que estávamos dentro de campo não
sentimos tanto a diferença técnica quando foi necessário fazer
alterações na equipe, uma vez
que todos os que entraram fizeram um grande jogo. lógico
que com a volta de alguns jogadores importantes nós criamos
mais confiança, mas se por acaso houver alguma baixa por lesão, cabe a nós entendermos
uma vez que já estamos em novembro, fim de temporada,
acontece”, disse o defensor.
O Campinense viajou na
tarde da última quinta-feira
com destino a João pessoa,
onde pega um vôo para Brasília, chegando às 19h30. Depois
a raposa seguiu para goiânia
de ônibus chegando às 23 horas. A equipe paraibana realiza seu último treinamento visando à preparação para a
grande final na última sextafeira, pela manhã, o CT do Vila
nova. (Especial para O Hoje)

CORUMBAÍBA

GOIÁS

Alencar reforça preparação
física visando Taça Brasil

Salustiano deixa assunto sobre renovação
de lado para focar em reta ﬁnal na Série B

O Corumbaíba participará
pela primeira vez da Taça
Brasil, evento que será realizado em São luís do Maranhão, acontecendo entre os
dias 14 e 20 de novembro.
para isso, os atuais tricampeões goianos reforçaram seu
elenco e se preparam ainda
mais no goiano, mas visando
a competição nacional.
"A nossa equipe sabe a
dificuldade que será esse
campeonato, afinal, é uma
competição de nível nacional.
Além disso, o pouco tempo de
descanso de uma partida
para a outra com certeza será
outro ponto de dificuldade.
porém, o Corumbaíba vem
trabalhando forte diariamente e aproveitando também a sequência de treinamentos para o Campeonato
goiano que, sem dúvidas,
será uma preparação fundamental para chegarmos bem
fisicamente na taça Brasil”,
disse o goleiro Alencar.
um dos melhores goleiros
do estado de goiás, ostentando o tricampeonato com o
Corumbaíba, Alencar na
atual temporada terá novos
companheiros já que o time
trouxe Kiel, ex-jogador do
praia Clube, além de outras
novidades com passagens no

próprio futsal goiano, além de
alguns de São paulo.
“Corumbaíba tem um excelente elenco, muito qualificado, podendo contar com
até mais de três quartetos
sem que perca a qualidade e
o rendimento dentro de quadra, o que é muito importante em uma competição
tão intensa como essa. então
eu posso garantir que o Corumbaíba tem qualidade
para disputar essa taça Brasil de igual para igual com as
outras equipes. independentemente de qualquer resultado nessa competição,
com certeza, um dos pontos
mais importantes é que o
futsal de Corumbaíba vem ficando mais forte a cada ano
e como reflexo disso, podendo representar a cidade
e levar o nome de Corumbaíba agora em âmbito nacional”, concluiu o atleta.
A partida de estreia do
Corumbaíba na 2ª Divisão
da Taça Brasil acontece no
dia 14 de novembro, quando enfrentam o Balsas Futsal, equipe sede do campeonato. Os jogos acontecerão no ginásio ApCeF e
serão transmitidos no facebook. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

O goiás se prepara para os
três jogos restantes na Série B
visando o acesso e retorno
para a elite do futebol nacional.
para isso, a equipe encara dois
jogos fora de casa e finaliza o
último diante de seu torcedor.
na próxima segunda-feira
(15), a equipe esmeraldina
viaja para encarar o Remo, às
20 horas, no estádio Baenão.
O goiás atualmente está em
quarto lugar e enfrenta uma
equipe que briga para permanecer na Série B.
“não tem sido fácil essa briga pelo acesso, mas nós estamos conseguindo nos manter
dentro do g-4 dependendo só
de nós mesmo e queremos
continuar assim cada jogo. Tem
sido uma final para nós. Só restam três jogos para marcarmos
nosso nome na história do clube, independente se é dentro
ou fora de casa vamos para ganhar cada um deles”, disse
Matheus Salustiano.
Tendo atuado em apenas
sete jogos com a camisa esmeraldina, o zagueiro sabe
da forte concorrência em sua
posição, mas que para ajudar
o goiás, jogaria improvisado,
visando ter mais minutos no
time nesta reta final da Série
B. ele já atuou de lateral, nos

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Zagueiro atuou em sete oportunidades pela equipe esmeraldina
confrontos diante do guarani e do Avaí.
“Tenho poucas oportunidades pelo momento dos
meus companheiros de equipe. eles atravessam um grande momento dentro da competição. Já tive oportunidade
de jogar na lateral nessa Série
B, mas se precisar mudar nessa reta final de campeonato a
gente muda, por que agora é
momento mais importante da
competição e não podemos
ter vaidade para nada”,
Com o contrato até o final de
dezembro, o futuro de Salustiano ainda é incerto. O jogador
deixa esse assunto de lado e

foca nas últimas rodadas pelo
goiás, mas garante que se depender dele, sua intenção é
permanecer no clube em 2022.
“Jogador que vem para o
goiás e não tem vontade de ficar está de brincadeira. Aqui
a gente só se preocupa em jogar futebol. Minha vontade é
de ficar, mas não depende só
de mim. Ainda não tive nenhuma conversa por que estamos no momento decisivo
da competição e eu juntamente com meu empresário
decidimos esperar o final da
Série B”, concluiu o atleta esmeraldino. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
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recomeço de uma era
Bruno Corsino/Atlético CG

Com estreia de
Marcelo Cabo,
Atlético-GO
enfrenta o Santos
e tenta encerrar
sequência negativa
Breno Modesto
Vindo de três derrotas consecutivas, o Atlético-gO tenta
se reencontrar com as vitórias. para tentar colocar um
ponto final na atual sequência
negativa, o Dragão conta com
duas novas “armas” para tentar bater o Santos, neste sábado (13), no estádio Antônio
Accioly. Além da liberação de
100% da capacidade de público nos estádios, que foi autorizada pelo prefeito Rogério
Cruz ao longo da semana, o
time campineiro estreará um
novo comandante. Marcelo
Cabo, que começará sua terceira passagem pelo clube.
para este primeiro jogo à
frente da equipe, o treinador
tem dois desfalques certos. O
zagueiro éder e o atacante
Janderson receberam o terceiro cartão amarelo na derrota de 4 a 0 para o palmeiras, na última quarta-feira
(10), e terão de cumprir suspensão automática diante do
peixe. Assim, Cabo deve optar por pedro Henrique, no
setor defensivo, e André luís
para o lugar do atacante. no
entanto, o camisa 10 deve ser
deslocado para o meio de
campo, fazendo com que
João paulo ocupe a posição
no setor ofensivo.
Quem também deve aparecer entre os titulares é o
volante Marlon Freitas, que
iniciou no banco de reservas a partida contra o Alviverde. O camisa 8 deve ganhar a posição de gabriel
Baralhas, que fica como opção entre os suplentes.

A grande novidade
do Dragão para
encarar o Peixe é o
técnico Marcelo
Cabo, que faz
sua reestreia
pelo clube

Santos

pelo lado dos visitantes, o
técnico Fábio Carille não terá
dois de seus jogadores titulares
no confronto diante do Atlético-gO. isso porque os atacantes Diego Tardelli, com um
desgaste físico excessivo, e lucas Braga, com um incômodo
na coxa, ficaram na cidade de
Santos e nem viajaram com o
restante do elenco.
em contrapartida, o comandante alvinegro contará
novamente com outros dois
atletas. O lateral-direito Madson,
que cumpriu suspensão automática contra o Bragantino, na
última rodada, e o volante Camacho, recuperado de uma lesão na coxa, voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Histórico

A partida deste sábado (13)
será a 17ª da história entre
Atlético-gO e Santos. e quem

aparece em vantagem no histórico do confronto é o peixe,
que levou a melhor em sete
oportunidades. O Dragão conseguiu vencer cinco vezes.
Além disso, as equipes ficaram no empate em outros
quatro jogos.
Apesar da desvantagem
nos números do duelo, foi o

time rubro-negro que triunfou na última vez em que se
enfrentaram. pela 13ª rodada
da atual edição do Brasileirão, o Atlético venceu, pelo
placar de 1 a 0. O único gol
daquela noite foi marcado
pelo atacante Zé Roberto, que
deve ser titular logo mais.
(Especial para O Hoje)
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Data: 13 de novembro de 2021. Horário: 17h. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (GO). Árbitro: Felipe Fernandes de lima
(mG). Assistentes: Felipe alan Costa de Oliveira (mG) e Celso luiz
da Silva (mG). VAR: emerson de almeida Ferreira (mG)
Atlético-GO: Fernando miguel; Dudu, Wanderson, Pedro Henrique e Igor Cariús;
Willian maranhão, marlon
Freitas e andré luís; Ronald,
Zé Roberto e João Paulo
Técnico: marcelo Cabo

Santos: João Paulo; Kaiky,
luiz Felipe e Danilo Boza;
madson, Vinicius Zanocelo,
Felipe Jonatan, Gabriel Pirani
e moraes; marinho e marcos
Guilherme
Técnico: Fábio Carille

VILA NOVA

GOIÂNIA

Higo classiﬁca derrota para o Sampaio
Corrêa como uma das “piores partidas”

Atacante do Galo
denuncia agressão
e ameaça de policial

na última quinta-feira (11),
o Vila nova viu sua sequência
de 13 jogos de invencibilidade
chegar ao fim. Fora de casa, o
time comandado pelo técnico
interino Higo Magalhães foi
derrotado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 0.
Ao término do confronto, o
comandante vilanovense admitiu que a atuação em São
luís, no Maranhão, foi uma
das piores do Tigre sob seu comando. Segundo Higo, seus
atletas estiveram muito abaixo do que estavam apresentando nas últimas partidas
da Segundona.
“Realmente, nós não fomos
bem. Acredito que foi uma
das piores partidas que nós tivemos. nossa preocupação
dentro do campeonato era,
depois de uma sequência (de
invencibilidade) como a que
nós tínhamos, chegar e fazer
um jogo como fizemos (contra
o Sampaio Corrêa). Fomos
muito abaixo daquilo que estamos acostumados a apresentar. Mas já temos que recuperar os atletas e suas energias, porque nós já temos um
jogo na segunda-feira (15),
para tentarmos garantir a nossa permanência na Série B”,
disse Higo Magalhães.
Questionado se o revés poderia ser atribuído às ausências

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Na quinta (11), o
Tigre foi derrotado
pelo Sampaio
Corrêa, fora de casa,
por 3 a 0

de Moacir, Dudu e Clayton,
que cumpriram suspensão automática diante da Bolívia Querida por conta do terceiro cartão amarelo, recebido contra o
guarani, Higo afirma que isso
não poderia ser uma justificativa para o resultado e que,
além da queda de rendimento,
o gramado do Castelão foi uma
outra adversidade.
“isso não pode ser uma jus-

tificativa. independentemente
de quem jogar, nós temos que
estar sempre trabalhando em
nossos limites. não que os
atletas não tenham feito isso.
nós entendemos que nós não
fizemos o jogo que estamos
acostumados a fazer. e era
uma das nossas preocupações.
Jogar nesse campo (Castelão) é
muito difícil. Tomamos um
gol muito cedo e isso acabou
dando mais confiança ao adversário e nos desgastando
ainda mais. Ao levar o segundo gol, nós, naturalmente, demos uma desestabilizada. e
isso foi dando forças para o adversário, que conquistou uma
vitória sólida”, finalizou Higo
Magalhães. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

no fim da manhã da
última sexta-feira (12), o
goiânia usou suas redes
sociais para manifestar
apoio ao atacante giva.
em sua conta pessoal, o
atleta diz ter sido agredido e ameaçado por policiais, que o abordaram
na última quarta-feira
(10), enquanto ele atravessava uma faixa de pedestres da Avenida
Anhanguera, na Capital,
ao lado do lateral-esquerdo Denilson e do meia
Jheison, que também defendem o galo Carijó.
O jogador registrou
um termo de reclamação
na corregedoria da polícia
Militar. no documento,
giva disse que não conseguiu identificar o nome
do policial que o abordou
e, segundo relatou, o agrediu com socos, como mostram as imagens de câmeras de segurança de
um estabelecimento próximo ao local da abordagem. em um vídeo gravado após o registro da ocorrência, o atleta afirmou
que busca a justiça.
“Vim até a corregedoria (da polícia Militar) fa-

zer uma denúncia a respeito de um abuso de poder policial. e, com certeza, é um preconceito
racial comigo por eu ser
negro, pela forma como
eu fui parado e abordado.
Sei que não são todos os
policiais que agem dessa
maneira, mas fico muito
triste pela maneira como
fui constrangido, agredido, fui algemado e não
faço por merecer isso. e
busco por justiça, espero
que a justiça seja feita”,
disse giva.
Após toda a repercussão do caso, giva voltou às
redes sociais, onde agradeceu à corregedoria da
pM, à imprensa e a todos
que manifestaram apoio a
ele. Além disso, ele escreveu um desabafo contra o
preconceito sofrido. “nasci com a pele escura mas
com muita educação e caráter. Jamais deixarei seguir adiante qualquer tipo
de discriminação. Sou cidadão de bem que acorda
cedo todo dia para batalhar e alcançar a vitória”,
escreveu giva em seu instagram. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Neide Ribeiro é atendida pelo ortopedista Gustavo Vieira. “Estou muito satisfeita com o serviço prestado. Foi por indicação e preferi não usar meu plano de saúde”.

Busca por clínicas populares
aumenta 50% em Goiânia
Com crise e desemprego, pacientes sem plano de saúde querem alternativas de atendimento

Alzenar Abreu
Atendimentos médicos que
não contemplam adesão aos
planos de saúde convencionais tiveram, nos últimos seis
meses, crescimento na demanda de 50 %. São consultas
eletivas (programadas) e também a oferta de exames agendados, em clínicas parceiras. Os
preços são atrativos: exames
podem chegar a R$ 9 e consultas a partir de R$ 80 com 21 especialidades médicas e equipes
credenciadas pelo Conselho
Regional de Medicina do estado de goiás (Cremego).
O atendimento não contempla urgência, emergência
nem internações. Mas atende
oferta de exames de todas as
complexidades. “Desde um
hemograma até uma angiorressonância (exame que estuda artérias e veias)”, explica Rafael Mohn, diretor de
uma clínica que atende na
região de Campinas.
Com o aumento do desemprego, em função da pandemia,
quem tinha plano de saúde ficou desassistido. A proposta
desse modelo de atendimento é,
justamente, atrair um público
que não deseja pagar mensalidades que giram em torno de
R$ 650 a R$.4777 (valor médio
para duas pessoas). em alguns
planos de saúde convencionais
é necessário que o credenciado,
além da mensalidade, pague
parte da consulta ou exame, são
os chamados planos com co-

Os públicos mais atendidos não querem aguardar
vagas pelo Sistema Único de
Saúde (SuS) e se valem da
modalidade para consultas
rotineiras. por conta da campanha ‘Outubro Rosa’ (conscientização para exames contra o câncer de mama), por
exemplo, muitas mulheres
buscaram essas clínicas pesquisadas pelo O Hoje.
elas fizeram consultas ginecológicas, colheram exames preventivos e realizaram
as mamografias em clínicas
parceiras. Cada consulta tem
direito a retorno com 15 dias.
para levar exames e dar prosseguimento ao diagnóstico e
tratamento.

Mulheres são maioria

85% do público atendido nessas clínicas é formado por mulheres
participação.
As clínicas populares podem oferecer vantagens como
atendimento agendado, sem
fila de espera e exames com
valores mais em conta em estabelecimentos credenciados.
isso porque, segundo diretores desse segmento o fluxo é
maior com a indicação do la-

boratório parceiro. Com
maior demanda, o preço ofertado fica mais em conta.
A depender do serviço
contratado, um hemograma
pode chegar a R$ 9 em laboratórios que respeitam todas as regras sanitárias e
protocolos de saúde para
adequado funcionamento.

para a cabeleireira Maria Helena Ferreira de paula
esse tipo de atendimento deu
resultado. ela é diabética e
precisava fazer exames de
rotina e consultas. “Acabei de
fazer um exame de ‘fundo de
olho’. Fui muito bem atendida. Já estou com o resultado
e vou levar ao médico. nesta
clínica consultam meu irmão e meus filhos. Meu irmão vai entregar um exame
de Raio-X. eu gosto porque
não tem de esperar muito. é
bem rápido”, explica.
85% do público atendido
nessas clínicas é formado por
mulheres. “elas se cuidam
mais e levam os maridos, filhos e amigos”, explica lucas

paes, administrador de outra
clínica que possui sete consultórios e fica no setor Jardim América. De acordo com
ele, as consultas com psiquiatria e nutrição têm sido
as mais demandadas. e os
preços podem variar entre
R$ 90 e R$ 110. As clínicas
também oferecem atendimento em psicologia.
As consultas são feitas por
médicos que atendem, também, planos de saúde e clínicas particulares. A área de
psiquiatria, por exemplo, não
possui, segundo lucas, quantidade grande de profissionais no mercado em goiânia. portanto, eles estão presentes nas clínicas populares. “nós fazemos o pagamento direto para o médico
credenciado que assiste em
nossos consultórios, explica”.
Vilmaci da Silva Vieira leite é cabeleireira e já foi levar
os exames. ela procurou uma
clínica popular no Jardim
América porque precisava de
um atendimento rápido e com
um custo acessível. “um alívio.
estou muito satisfeita com o
tratamento”, garante.
para a pedagoga neide Ribeiro da Silva a procura pelo
médico de uma clínica popular foi por indicação de uma
amiga. “eu até tenho plano de
saúde, mas o ortopedista indicado é de confiança de uma
amiga. gostei muito. O profissional é muito atencioso”.
(Especial para O Hoje)

Reajuste em planos coletivos é maior do que o teto
em 2020, os reajustes nos
planos de saúde coletivos,
tanto empresariais quanto
por adesão, foram maiores do
que o teto de 8,14% estabelecido pela Agência nacional de
Saúde Suplementar (AnS)
para os planos individuais. Os
dados fazem parte de uma
pesquisa do instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (idec) feita com cinco
empresas que tinham o maior
volume de reclamações por
parte de consumidores: SulAmérica, Bradesco Saúde,
Amil, unimed Central nacional e unimed Rio.
no ano passado, o reajuste
médio entre os planos coleti-

vos analisados foi de 11,28%,
ou seja, 3 pontos percentuais
acima do máximo estabelecido pela AnS para os planos individuais. no caso da unimed
Rio, que promoveu o maior
aumento, o reajuste chegou a
14,55%, mais de 6 pontos percentuais acima do teto da AnS
para os planos individuais.
entre as empresas, a única
que ficou abaixo do teto para
plano individual foi a unimed Central nacional, com
7,66% de reajuste.
Os planos coletivos empresariais e por adesão não são
regulados pela AnS e, segundo
o idec, representam quase
80% do mercado de planos de

saúde. “Os resultados são bastante claros ao evidenciar que
a maior fatia do setor de saúde suplementar está completamente fora de controle. é
inaceitável que os usuários
de planos coletivos sigam absorvendo reajustes muito acima do teto estabelecido pela
Agência para os planos individuais”, disse Ana Carolina
navarrete, coordenadora do
programa de Saúde do idec.

Reajustes dentro da lei

por meio de nota, a Central
nacional unimed disse que
cumpre integralmente a legislação dos planos de saúde
e os contratos firmados com

seus clientes, o que inclui a
aplicação dos reajustes
anuais. “é importante considerar que os planos individuais e os planos coletivos
estão submetidos a diferentes
regras e critérios de reajuste,
tornando inadequada a comparação direta entre os percentuais. Além disso, os reajustes são recomposições dos
custos assistenciais, que, historicamente, crescem acima
da inflação geral medida pelo
ipCA”, disse a empresa.
A Federação nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde), que representa as 15
maiores operadoras de planos e seguros privados de

assistência à saúde, incluindo
Bradesco Saúde, Amil e SulAmérica, informou que os
reajustes aplicados estão de
acordo com o permitido pela
AnS. “O setor segue contratos, é regulado e fiscalizado e
obrigado ao cumprimento de
parâmetros atuariais, regulatórios, legais, contábeis e
econômico-financeiros severos. O cálculo é feito com
base numa série de indicadores, que envolvem particularidades de cada carteira
e cada contrato, como idade
dos participantes, índice de
sinistralidade, severidade dos
sinistros registrados”, disse,
em nota. (ABr)
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Projeto de Lei prevê multa a diretor
de presídio por violência contra presos

Operação Proclamação da República segue até segunda

Estradas têm
ﬁscalização
reforçada neste
feriadão
Maiara Dal Bosco
A fiscalização nas rodovias federais goianas no feriadão segue intensificada até o final da segunda-feira
(15). isso porque a polícia Rodoviária Federal (pRF) iniciou, sexta-feira (12), a Operação proclamação da República, já que, com o feriado nacional na segunda-feira, a expectativa é de que, além do aumento na quantidade de veículos nas estradas, com pico de movimento
na saída para o feriado registrado ontem, a volta para
casa também deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de segunda.
O intuito da Operação é garantir a fluidez do trânsito e a segurança, e, para isso, a pRF reforçará, até a segunda-feira (15), o policiamento ostensivo em locais e horários identificados como de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A pRF também contará
com equipes voltadas para ações de “educação para o
Trânsito” destinadas a proporcionar oportunidades de
reflexão visando à mudanças comportamentais para humanização no trânsito e evitar acidentes.
em quatro dias de operação as prioridades das fiscalizações dos policiais serão sobre infrações que geram
maior risco ou que potencializam lesões em acidentes,
como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida,
além do uso dos equipamentos obrigatórios, que influenciam na segurança dos usuários das rodovias.

Balanço

em 2020, a comemoração da proclamação da República ocorreu no domingo. O que não impactou o movimento nas estradas. Contudo, em 2019, a pRF realizou
a Operação proclamação e registrou 24 acidentes que deixaram ferimentos em 32 pessoas e causaram a morte de
outras duas, nas rodovias goianas, ao considerar o período de quinta (14) a domingo (17).
Já neste ano, no feriado prolongado de nossa Senhora
Aparecida, em outubro, a pRF definiu como preocupante
a quantidade de ultrapassagens ilegais flagradas, num
total de 739. e as colisões frontais. Das cinco mortes registradas nas BRs goianas no feriado, quatro delas
ocorreram em batidas de frente. Com base nesses dados,
a pRF reforçou o apelo aos condutores para que tenham
cautela e planejem bem o momento de realizar uma ultrapassagem, já que, ainda que em local permitido, a manobra requer tempo e espaço seguros para que seja feita de forma adequada.
O balanço final da Operação proclamação da República 2021 será divulgado na terça-feira (16). para fins
de comparação de resultados, fica definido o período de
15 a 18 de novembro de 2019.

Concessionárias

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pelas
BR-060, BR-153 e BR-262 (DF/gO/Mg), divulgou que preparou esquema especial de equipes ao longo do trecho de
concessão entre os dias 12 a 15 de novembro.
As concessionárias recomendam que o retorno para
casa seja feito até às 14h de segunda-feira (15), antes do
período previsto para maior tráfego de veículos e poder
transitar com mair fluidez e segurança.
Durante o feriado, haverá abordagem de segurança viária em postos de combustíveis e nos Serviços de Atendimento ao usuário (SAus). O objetivo é orientar e conscientizar motoristas sobre os cuidados no trânsito. Os painéis eletrônicos dispostos em todo trecho informarão os
motoristas sobre a condição de tráfego das rodovias. As
equipes de operação, em escalas de revezamento, estão
preparadas para oferecer atendimento rápido e orientações sobre segurança viária para os condutores que vão
pegar a estrada.
Já a eco050, responsável pela BR-050, com início em
Brasília e passa por goiás, divulgou que dará toda estrutura ao usuário que for trafegar pela BR-050, no feriado prolongado da proclamação da República. Os
serviços incluem socorro médico, mecânico, inspeção viária, além de resgate com guinchos e monitoramento por
câmeras durante 24h. (Especial para O Hoje)

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) pode votar projetos que visa
coibir violência contra a dignidade humana
no âmbito dos presídios. um dos itens em
pauta é o projeto de lei do Senado (plS)
37/2017, da senadora Simone Tebet (MDBMS), que permite aos juízes aplicarem multa a presídios que submeterem condenados
a condições degradantes: a penalidade poderá ser imposta a unidades prisionais geridas pelo poder público ou por empresa privada. O valor da multa será baseado na quantidade de dias de execução penal em situação
de desvio ou excesso, e a multa não poderá
ser inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos, por preso. O relator, senador Alessandro Vieira (CidadaniaSe), considera a medida oportuna e ponderada, promovendo “incentivo para que os res-

ponsáveis devolvam prontamente aos estabelecimentos penais condições adequadas".
A decisão da CCJ sobre o plS 37/2017 é terminativa: o projeto poderá seguir direto
para a Câmara dos Deputados se não houver
recurso para votação pelo plenário do Senado. A CCJ também tem em pauta, em caráter terminativo, o projeto da senadora
leila Barros (Cidadania-DF) que regulamenta no estatuto da Cidade (lei
10.257/2001).a possibilidade de adoção de espaços públicos, como praças e parques, por
entidades privadas através dos mecanismos
de parcerias público-privadas, Concessões de
Bens e Serviços públicos e Adoção de equipamento urbano. A prática já é permitida em
alguns estados e municípios, mas a senadora espera com o pl 2.494/2019 garantir segurança jurídica para os convênios.

Passaporte vacinal
O Tribunal Superior do
Trabalho passou a exigir,
desde o dia 3/11, a apresentação de comprovante
de vacinação contra a covid-19 para ingresso e circulação em suas dependências. A medida está prevista no Ato gp.gVp.CgJT
279/2021, assinado pela
presidente do TST, ministra

Maria Cristina peduzzi,
pelo vice-presidente, ministro Vieira de Mello Filho, e pelo corregedor-geral
da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da
Veiga. O ato foi editado nos
mesmos termos da Resolução 748, de 26 de outubro
de 2021, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Isenção de tributos
O projeto de lei 2528/21
isenta de tributos federais
os investimentos feitos por
empresas de saneamento
básico em construção ou
ampliação de sistemas de
água e esgoto (captação,
tratamento, transporte e
disposição final). O texto
tramita na Câmara dos De-

putados. Os tributos que
deixam de incidir nos investimentos são: imposto
de Renda de pessoa Jurídica (iRpJ), Contribuição Social sobre o lucro líquido
(CSll), contribuição para o
piS/pasep e Contribuição
para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).

Atos sobre imóveis exigem

procuração por instrumento público
em atenção ao princípio
da simetria das formas (Código Civil, artigo 657), os
atos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de
valor superior a 30 vezes o
maior salário mínimo do
país exigem procuração por
instrumento público. Com
esse entendimento, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por
maioria, manteve acórdão
do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Terri-

tórios (TJDFT) que anulou
uma transferência de imóvel
posterior ao falecimento da
proprietária, em razão de
ter sido realizada por meio
de procuração particular. O
recurso teve origem em ação
ajuizada pelos sobrinhos da
proprietária para anular a
venda do imóvel, feita por
outro sobrinho a terceiros.
Os autores da ação sustentaram a nulidade da procuração particular em causa
própria argumentando que
teria havido uma fraude
contra os demais herdeiros.

Cooperação
judiciária visa
desburocratizar
e agilizar atos
e decisões
judiciais
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) ampliou o alcance dos pedidos de cooperação judiciária previstos
na Resolução CNJ n.
350/2020. Com a mudança,
aprovada por unanimidade
durante a 95ª Sessão Virtual, os tribunais poderão
apresentar pedidos que englobem as áreas de infraestrutura, atividades administrativas e jurisdicionais, tecnologia e informação, além de arbitragem.

RÁPIDAS

t

2 TJ/PA – Transferir linha

telefônica para chip em poder de autoridade policial é
ilegal.

2 TJ/GO - Aferição da temperatura corporal deixa de
ser obrigatória para acesso
aos prédios do poder Judiciário goiano.

Educação abre processo seletivo
para substituição de servidores
A prefeitura de goiânia
divulga processo Seletivo
Simplificado para substituição de servidores efetivos da
rede municipal de educação.
O provimento das vagas é
para substituir, de forma temporária, aqueles servidores
que estão afastados por licenças médicas, licenças maternidade, por motivo de
doença em família, licençasprêmio por assiduidade, licença para acompanhamento
de cônjuge ou companheiro,
para o serviço militar, para
atividade política, tratar de interesse particular, desempenho de mandato classista,
bem como outros para afastamentos legais.
essas vagas não podem ser
providas por outros servidores
efetivos de forma permanente,

uma vez que o titular do cargo
retornará às suas funções
quando cessar o motivo do
afastamento. Ao considerar
que a educação é um serviço
oferecido pela Administração
pública, em caráter contínuo, o
contrato temporário nestes casos possibilita o funcionamento normal das atividades nas
instituições.
O edital de seleção contempla 576 vagas para os cargos de
pedagogo, professor de artes visuais, história, geografia, ciências, português, inglês, matemática, educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente
de apoio educacional.
As inscrições são regionalizadas por CRe (Coordenadoria
Regional de educação) e devem
ser feitas de forma on-line no

site www.goiania.go.gov.br, no
ícone Concursos e Seleções, no
link “processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de
educação – edital nº 001/2021”
no período de 25 de novembro
a 01 de dezembro de 2021. O
processo terá prazo de validade de um ano, a contar a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do
Município, e poderá ser prorrogado por mais um ano, conforme necessidade.
para todos os cargos, as
avaliações se darão mediante
somatório dos pontos obtidos na formação profissional
e experiência profissional de
cada candidato. para obter
maiores informações é necessário acessar o edital e a
página de concursos do site da
prefeitura de goiânia.
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Empresas de transporte fazem
‘lobby’ para manter subsídios
Secretário de
Governo aponta
que plano
emergencial de
auxílio às empresas
pode ser mantido
no mesmo
percentual
Raphael Bezerra
As empresas do transporte
coletivo na Região Metropolitana de goiânia trabalham
para a manutenção do subsídio
do estado e da prefeitura da Capital para conseguir manter o
preço das passagens no ano
que vem. A justificativa delas é
a mesma, de que a redução do
número de usuários e o aumento do custo do combustível
provocaram prejuízos na operação do sistema.
O presidente do Sindicato
das empresas de Transporte
Coletivo urbano de passageiros
de goiânia (SeT), Adriano Oliveira, alega que o repasse dos
prejuízos ao usuário seria o
pior caminho e diz que há tratativas com o estado e a prefeitura de goiânia em busca de
um acordo. uma das propostas
levantadas pelo SeT seria a
adoção de duas tarifas. uma
que seria paga pelo usuário,
com valor reduzido, e a tarifa
técnica, que seria aportada
pelo poder público.
“O que a gente defende é a
existência de duas tarifa. A
que é a de remuneração que
leva em conta o contrato e o
custo de operação com tarifa
técnica, que vai remunerar os
serviços prestados; e a tarifa
pública que vai ser paga pelo
usuário. Com essas duas figuras
você passa a ter essa diferença”, defende Adriano.
A medida está sendo levada
à mesa de negociação do poder
público junto ao pedido de
permanência do plano ,emergencial de socorro às empresas

Empresas querem manter duas tarifas. Uma que vai remunerar os serviços prestados e outra, pública, que vai ser paga pelo usuário
do transporte coletivo. “em
2021, o estado e a prefeitura
entraram em acordo. pois o sistema estava em via de colapso
por conta da Covid e o embarque prioritário. e cada um (estado e a prefeitura de goiânia)
assumiram 41% de déficit. Ao
longo do ano inteiro foram R$
70 milhões”.
Com a pandemia, uma ação
Civil pública do Ministério público de goiás (Mp-gO) cobrou
o socorro do estado e municípios da Região Metropolitana
de goiânia. Além do subsídio
do governo de goiás e de goiânia, Senador Canedo arcou
com 8% e a prefeitura de Aparecida de goiânia, que deveria
subsidiar com 9%, optou por ficar de fora do auxílio.
O secretário da governadoria, Adriano da Rocha lima,
aponta para a manutenção do
subsídio criado com o plano
emergencial. em entrevista à
Rádio Sagres 730, o secretário

disse que os percentuais devem
ser mantidos e que uma ação
judicial pede que o município
de Aparecida de goiânia seja
obrigado a contribuir com o
aporte. “para que o valor do
custo não seja repassado para
o usuário e sim arcado nessa
proporção pelos entes envolvidos”, argumenta.
Segundo o secretário e o
presidente do Sindicato, essa
proposta de modernização
deve ser apresentada ainda
no mês de novembro. “não é
tanto dinheiro, não é uma
fortuna, ainda mais para o orçamento público, estamos falando de algo possível que é
uma região metropolitana
que vai repartir entre estado
e várias prefeituras”, diz o
presidente da SeT.
“O próprio estado tem se
mostrado preocupado em ter
uma solução para a mudança,
a prefeitura da mesma forma.
Acreditamos que teremos

uma solução e uma transformação que com certeza não
repassa o custo para o usuário, que seria o segundo pior
cenário, o pior é não fazer
nada”, completa.

Déficit e redução
de usuários

A redução de usuários
com as medidas de isolamento para a contenção da
disseminação da Covid-19
provocou déficit operacional
na ordem de R$ 80 milhões,
segundo o presidente da SeT.
Outro fator foram os aumentos no preço do diesel,
que nesse ano subiu 50%.
A tendência é que para os
próximos anos, o número de
usuários mantenha-se em
queda pela concorrência de
aplicativos de transportes individuais e a má qualidade do
serviço público pelas empresas de ônibus. “Se nada for feito, com certeza vai continuar

caindo. A gente não retorna
aos números de antes da pandemia como a tendência é de
queda. A gente acredita que
na Região Metropolitana é
que precisamos de uma reformulação e reestruturação
do serviço”, diz Adriano.
A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo
(CMTC) disse, por meio de
nota, que o foco está na reestruturação do sistema “do
sistema de transporte coletivo, principalmente em encontrar uma maneira para
que ele seja sustentável, equilibrado e que beneficie todos,
tanto os entes federativos
quanto os usuários”.
este estudo de reestruturação do Sistema já está em
estágio avançado e a expectativa é que ainda esse ano
ele já esteja sendo encaminhado para a aprovação da
legislação necessária. (Especial para O Hoje)

COVID-19

Brasil chega a 70% do público-alvo totalmente vacinado
A maior campanha de vacinação da história do país
tem cada vez mais brasileiros
protegidos contra a Covid-19.
nesta semana, o Brasil chegou
a mais um percentual importante rumo ao fim do caráter
pandêmico do coronavírus:
70% do público-alvo, formado
por 177 milhões de brasileiros
com 12 anos ou mais, já completaram o ciclo vacinal. Ao
todo, são 124,6 milhões de pessoas imunizadas em todo país.
em goiás, segundo a última
atualização da Secretaria estadual de Saúde, mais de 3,5
milhões já estão com o ciclo
completo, seja com as duas
doses ou com a dose única. Já
em relação à primeira dose,
mais de 5 milhões de goianos
já foram vacinados.
é muito importante tomar
a segunda dose da vacina Covid-19 e respeitar o intervalo
indicado, já que a eficácia do
imunizante foi comprovada a
partir de análises realizadas
com as duas aplicações. Quem
não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pela Covid-19.
Durante uma visita em Ma-

em grupos prioritários com a
aplicação de mais de 10 milhões de doses.

Casos de Covid-19

Em Goiás, 3,5 milhões de pessoas estão com ciclo completo. Quem não toma duas doses fica vulnerável
naus, nesta semana, o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
reforçou a importância da vacinação. “À medida que a imunização avança, os casos diminuem. Se diminuem os casos,
diminuem a pressão sobre o
sistema de saúde e, sobretudo,

os óbitos. então, vamos nos
unir contra o nosso único inimigo: o vírus”, ressaltou.
Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu mais
de 344 milhões de doses de
vacina Covid-19 aos estados e

o Distrito Federal. Dessas, 280
milhões foram aplicadas, sendo 156 milhões de brasileiros
com a primeira dose. Com o
envio de doses adicionais e de
reforço, as unidades federativas já iniciaram o reforço da
imunização dos brasileiros

no início da semana, o
Brasil registrou a maior queda na média móvel de óbitos
por Covid-19 desde o início
da pandemia. Dessa forma,
houve uma queda de 91,62%
no número de mortes, se
comparado ao pico da pandemia, registrado em 19 de
abril. na segunda-feira (8),
nove estados e o Distrito Federal não registraram novos
óbitos pela doença.
em goiás, nenhuma região está mais em situação de
calamidade, e 18 estão em situação de alerta. na prática,
isso significa que a ocupação
de unidades de Terapia intensiva (uTis), velocidade de
contágio pelo coronavírus
Sars-CoV02, curva de mortalidade e incidência de casos
de Síndrome Respiratória
Aguda grave (SRAg) estão em
patamares menos graves, apesar de não recomendarem o
fim dos protocolos sanitários.
(Redação com MS)
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Ocidente condena Bielorrússia
por desestabilizar fronteiras
A tensão entre a
UE e a Bielorrússia
aumenta todos os
dias desde a
chegada de
migrantes e
refugiados à
fronteira do país
com a Polônia
Os membros europeus e
norte-americano do Conselho
de Segurança das nações unidas condenaram, nessa quintafeira (11), a "instrumentalização orquestrada de seres humanos" pela Bielorrússia, na
fronteira com a polônia, para
"desestabilizar a fronteira externa da união europeia (ue)".
Apesar das ameaças do presidente bielorrusso, Alexander
lukashenko, a Comissão europeia prepara-se para aplicar novas sanções ao país.
A tensão entre a ue e a Bielorrússia aumenta todos os
dias desde a chegada, na última segunda-feira (8), de centenas de migrantes e refugiados à fronteira do país com a
polônia. A situação é considerada pelas delegações ocidentais do Conselho de Segurança da Onu uma "instrumentalização orquestrada de
seres humanos cujas vidas e
bem-estar foram colocados
em perigo para fins políticos
pela Bielorrússia" e para "desestabilizar a fronteira externa da união europeia".
"isso é prova de como o regime de lukashenko se tornou uma ameaça à estabilidade regional. Apelamos às autoridades bielorrussas para
que parem com essas ações
desumanas e não coloquem
em risco a vida das pessoas".

Comissão Europeia planeja aplicar novas sanções ao país

Rússia apoia Minsk

A Comissão europeia acusou o presidente da Bielorrússia, Alexander lukashenko, apoiado pelo presidente
Vladimir putin, da Rússia, de
alimentar a crise há várias semanas, por meio da emissão
de vistos para os migrantes e
do transporte deles para a
fronteira com a polônia, limite da união europeia, como
forma de vingança pelas sanções impostas por Bruxelas. A
declaração não menciona a
Rússia, que tem apoiado a
Bielorrússia desde o início da
crise e que, antes da reunião,
tinha negado as acusações
ocidentais, assegurando que
não estava envolvida com
Minsk no envio de migrantes
para a fronteira.
Ontem, lukashenko admitiu ter pedido à Rússia ajuda
na vigilância da fronteira com
a ue, para onde Moscou enviou bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear.

As missões marcaram a segunda vez, em dois dias, que
a Rússia enviou seus bombardeiros com capacidade nuclear à Bielorrússia.
"Sim, são bombardeiros
capazes de transportar armas nucleares. não temos
outra saída. precisamos de
saber o que fazem do lado de
lá da fronteira", afirmou lukashenko durante reunião
do executivo.
"[Moscou] enviou bombardeiros estratégicos escoltados pelos nossos caças. Os
aparelhos vão sobrevoar as
fronteiras com a polônia,
com os países bálticos, com
todos os estados-membros
da Organização do Tratado
do Atlântico norte (Otan) e
ainda com a ucrânia.
Moscou, que estendeu esta
semana a presença de militares
russos em território bielorrusso por 25 anos, apoia Minsk na
crise migratória com a polônia,
que conta, por sua vez, com a

Presidente da COP26 pede
esforço ﬁnal para acordo
O presidente da Conferência da Organização das nações
unidas (Onu) sobre o Clima,
Alok Sharma, disse hoje (12)
que houve muitos avanços, sobretudo no financiamento, nas
negociações que ocorrem em
glasgow e pediu aos países esforço final para um acordo.
Depois de duas semanas
de discussões, os participantes
cúpula devem aprovar, nesta
sexta-feira, um texto final, no
dia de encerramento da iniciativa mais importante para
tentar controlar as emissões
de gases de efeito de estufa e
o aquecimento global.
em entrevista prévia a um
plenário de ministros dos estados participantes, Alok
Sharma falou dos esforços
feitos durante a noite passada
para um novo esboço de acordo, que inclui melhorias (em
relação ao primeiro) nas previsões de financiamento dos
países mais pobres.
ele pediu aos representantes dos 197 governos que continuem as negociações no mesmo "espírito de colaboração"
mostrado até agora, e garantiu
que o processo de negociação
está sendo "transparente".
Sharma afirmou que há
"um pequeno número de assuntos-chave" que terão de

Fim da conferência, marcado para hoje, pode ser adiado
ser limados antes do texto final a ser apresentado no final
da conferência, marcado
para hoje, mas que pode ser
adiado.
"esta é a nossa oportunidade de forjar um mundo
mais limpo, mais saudável e
mais próspero", disse, pedindo aos delegados de cada
país "soluções pragmáticas e
praticáveis".
Os países estão buscando
consenso nas medidas para limitar a 1,5 grau Celsius o
aquecimento global durante
este século em relação aos
valores pré-industriais.

O projeto de conclusões
discutido hoje apela para cortes mais rápidos nas emissões de gases de efeito de estufa, ajuda para os países
mais pobres em relação a catástrofes naturais, e limites
aos combustíveis fósseis.
líderes políticos e milhares
de especialistas e ativistas encerram hoje a participação na
26.ª Conferência das partes da
Convenção-Quadro das nações
unidas sobre Alterações Climáticas (COp26), a fim de atualizar as contribuições dos países para a redução das emissões de gases até 2030. (ABr)

ajuda europeia.
A Rússia atendeu ao pedido
e tem patrulhado os céus da
Bielorrússia, alegando estar
em suas obrigações como
membro da aliança militar intergovernamental estabelecida
pelo Tratado de Tashkent. no
entanto, Moscou não fecha a
porta ao diálogo com a ue e
responsabiliza implicitamente o bloco pelas crises vividas
nos países de origem dos migrantes que agora tentam entrar no espaço europeu.
"A saída, obviamente, passa
pelo diálogo", afirmou Dmitry
polyansky, embaixador adjunto da Rússia na Onu, lembrando que "não é a primeira
vez que a união europeia enfrenta tempos de crise como
este. podemos citar os motivos
pelos quais essas pessoas estão
fugindo dos seus países, quem
esteve por trás disso, que países destruíram os seus".
pelo Twitter, a missão russa nas nações unidas acusa os

líderes europeus de quererem
retratar a Bielorrússia e a Rússia como "perpetradoras da
crise" e de dualidade de critérios, quando a postura da ue
em relação aos migrantes resgatados no Mediterrâneo "foi
drasticamente diferente".

Gás

nesta sexta-feira, o governo
russo assegurou que o fornecimento de gás para a europa
vai manter-se, apesar das
ameaças de Minsk.
O Kremlin garantiu que
as entregas de gás russo à
europa não vão ser suspensas, apesar das ameaças bielorrussas de fechar as válvulas de um grande gasoduto
que passa pelo país, caso a ue
imponha mais sanções.
A Rússia "é e continuará a
ser um país que cumpre todas
as suas obrigações de fornecer
gás aos consumidores europeus", disse o porta-voz do
Kremlin, Dmitry peskov. (ABr)

Explosão em mesquita
deixa dezenas de
feridos no Afeganistão
uma explosão numa
mesquita da província de
nangarhar, na região leste
do Afeganistão, deixou nesta sexta-feira mais de uma
dezena de feridos e pelo
menos três mortos. embora os relatos variem quanto ao número de feridos, os
talibãs já confirmaram o
incidente e afirmam tratarse de um atentado.
"Foram registrados pelo
menos três mortos e 15 feridos, até o momento", disse à AFp um médico do
hospital local. A Reuters
informa que há pelo menos 12 feridos, não relatando qualquer morte.
A explosão ocorreu por
voltas 13h30 (hora local) no
distrito de Spin ghar, perto
da cidade de Jalalabad, um
dos redutos do braço afegão
da organização jihadista do
estado islâmico iS-K. Qari
Hanif, o porta-voz do governo da província de nangarhar, disse à agência de
notícias Ap que parecia que
tinha sido posta uma bomba na mesquita.
Já Atal Shinwari, um
habitante da cidade, afirmou à Reuters que parecia
que os explosivos tinham
sido instalados no interior
da mesquita.

"posso confirmar que
houve uma explosão durante as orações desta sexta-feira, dentro de uma mesquita no distrito de Spin
ghar. Há feridos e mortos",
disse fonte do regime talibã
à AlJazeera, acrescentando
que entre as vítimas se encontra o imã da mesquita.
À hora da explosão ocorriam as orações da manhã
na mesquita, onde estariam
muçulmanos sunitas. O estado islâmico na província
de Khorasan, iSKp (iSiS-K)
- uma afiliada do grupo armado isil (isis) - assumiu a
responsabilidade dos vários ataques a espaços de
culto que têm ocorrido no
país desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão. Todavia, até agora, a autoria do ataque não
foi reivindicada.
um dos últimos ataques
do isis, no início deste mês,
no Hospital Militar nacional de Cabul fez pelo menos 19 mortos e 50 feridos.
Mais de 120 pessoas foram mortas em ataques
do estado islâmico (ei),
nas últimas semanas, em
duas mesquitas, frequentadas principalmente pela
comunidade Hazara, uma
minoria xiita. (ABr)
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O projeto ‘Vem Pro Puxadinho’ traz para o púbico um ambiente descontraído e uma experiência inovadora no Music Stage

Goiânia constrói
seu puxadinho

Lanna Oliveira
O fim de semana termina ou
começa, como preferir, da melhor forma neste domingo (14)
com a abertura do evento ‘Vem
pro puxadinho’. Com show do
grupo de pagode Menos é Mais,
a apresentação promete agitar a tarde da capital goiana.
em entrevista ao Essência,
Murilo Rodrigues, um dos sócios do grupo do Vem pro puxadinho, diz que o intuito é
oferecer para o público um
ambiente descontraído e uma
experiência inovadora. O grupo se apresenta às 16h no Music Stage, localizado na Avenida perimetral norte, em frente ao passeio das águas.
Vindos de Brasília (DF), os
integrantes do grupo Menos é
Mais, Duzão (vocalista), gustavo goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), paulinho Félix (percussionista) e
Ramon Alvarenga (percussionista) se apresentam pela primeira vez em goiânia. De acordo com Murilo Rodrigues a receptividade do público goiano
com a banda foi excelente desde o momento que lançaram a
programação. “Como é o primeiro show do grupo Menos é
Mais o público está muito animado, com grandes expectativas, e nós também”, diz
o organizador.
Com mais de 641 milhões de visualizações no
YouTube, o grupo de pagode
Menos é Mais trouxe uma nova
estampa para o gênero musical
no Brasil. Cantando clássicos,
mas com uma nova roupagem,
eles resgataram o auge dos
anos 1990. Com o projeto ‘Churrasquinho Menos é Mais’ a
banda ganhou notoriedade durante a pandemia, mas não

Com outras temporadas previstas, o evento ‘Vem
pro puxadinho’ apresenta o grupo Menos é Mais
neste domingo (14), às 16h
pararam por aí. logo apresentaram músicas autorais e tem
conquistado cada dia mais fãs.
Vieram para mostrar que com
um churrasco é possível fazer
um bom pagode.
O grupo tem quase quatro
anos de estrada e já coleciona
números impressionantes na
internet e fãs ilustres, como os
jogadores de futebol da Seleção Brasileira: neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Roberto Firmino. Com um repertório animado, que mescla
as regravações com as músicas autorais, o Menos é Mais
lota casas
por onde
passa, inclusive no
eixo Rio-

São paulo, onde o samba tem
raízes fortes. Saíram de Brasília para conquistar o Brasil
e agora chegam em goiânia
para mostrar toda a energia
que já é característica.

Vem Pro Puxadinho

O projeto do puxadinho foi
idealizado pelo sócio Juliano Carilho, que vislumbrou o escopo
inicial, criou uma marca, fez a
contratação dos artistas, do local,
chamou outros sócios para incrementar o
projeto,

Júnior 3J, Rodrigo, Murilo, leko,
Carlos e outros. Murilo Rodrigues conta que o grupo se juntou para terminar de desenvolver o projeto inicial. “O fim
dessa história é o que iremos
apresentar pra vocês no domingo, dia 14”. ele ainda diz
que a ideia principal é trazer
grandes shows com qualidade,
após muito tempo sem eventos.
não é novidade o quanto o
mercado cultural sofreu com a
parada repentina, mas o retorno gerou boas expectativas
nos produtores. “nosso ramo sofreu bastante, aos poucos e
com a segurança de
todos é importante
que possamos voltar,
levar entretenimento
às famílias e possibilitar que pessoas
possam voltar
a traba-

lhar”, afirma Murilo, animado
com o retorno consciente. “As
expectativas são as melhores
possíveis, goiânia merece um
projeto desse, os artistas adoram estar aqui, se sentem acolhidos pelo público”, continua.
O público, além de um show
inédito, conta também com um
espaço amplo, seguro, com restaurantes, bares e muito mais.
“Queremos que todos tenham
uma experiência inesquecível
dentro do puxadinho e queiram sempre estar conosco”,
enfatiza o organizador. ele
ressalta ainda a preocupação
com o que o evento pode proporcionar como parte da sociedade. eles embarcam em
ações sociais como arrecadação de alimentos, conscientização da vacinação e do consumo de álcool, e trazem o projeto ‘pista limpa’, que busca
evitar o acúmulo de resíduos.
A temporada que se inicia
neste domingo (14) traz ainda
apresentações de nomes como
Bell Marques, Matheus &
Kauan, Diego & Victor Hugo,
léo Santana, Jet lag, gustavo
Mioto, Clayton e Romário, israel
& Rodolffo + Dub Dogz, entre
outros. e para quem quer fazer
parte do evento, pode adquirir
os convites online no site Vempropuxadinho.com ou em algum dos pontos físicos: Bahrem
Marista, Bahrem eldorado,
Tema Café, Riquinho Store e
navalhett. informações sobre datas, horários, atrações
está no instagram: @Vempropuxadinho. “Vamos ser
inovadores, através de pequenos detalhes queremos fazer a diferença”, finaliza Murilo Rodrigues, um dos sócios do
grupo do Vem pro puxadinho.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)
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Novas canções
Com músicas do novo DVD, Zé
Ottavio ultrapassa oito milhões
de visualizações no YouTube
Elysia Cardoso
Apresentando as canções do seu primeiro DVD, o
jovem cantor Zé Ottavio segue conquistando uma verdadeira legião de fãs no
YouTube e nas plataformas
digitais. Com o lançamento
das novas músicas ‘Chifre
ou a parcela’ e ‘Te esqueci
Valendo’ no mês de outubro,
o jovem artista tocantinense acaba de bater a marca
de 1,5 milhões de ouvintes
mensais no Spotify e ultrapassar oito milhões de visualizações em seu canal
oficial do YouTube.
prestes a bater 2,5 milhões de views, ‘Chifre ou a
parcela’ traz a participação
especial de Tierry e abriu a
divulgação do DVD de Zé
Ottavio, que conta com um
repertório totalmente inédito. Já ‘Te esqueci Valendo’
é um feat com Tarsício do
Acordeon e em menos de
duas semanas já ultrapassa 2,3 milhões de acessos
no YT, além de estar entre
as 20 músicas em alta da
plataforma. no Spotify, a
faixa está no TOp 200 Brasil com mais de 1,4 milhões
de streams.
“Quero agradecer a
Deus por essa repercussão maravilhosa! Continuem espalhando para os
amigos e curtindo. Vamos
pra cima, porque essas são
apenas as duas primeiras
faixas liberadas do novo
DVD e tem muitas outras
chegando pra vocês! Chama!”, comenta Zé Ottavio
que está retomando sua
agenda de shows presencias. neste mês de novembro, ele desembarca no
Tocantins (seu estado natal) para apresentações
nas cidades de porto nacional e gurupi.

O artista

nascido em Araguaína,
norte do estado do Tocantins, em 2002, Zé Ottavio
tem um carreira ainda recente. iniciou seus trabalhos na música profissionalmente em 2018, porém,

desde pequeno, participava das rodas de violas organizadas na residência
da família. Cresceu assim
e foi incentivado pelo pai,
o advogado paulo Roberto,
a seguir na área musical.
“A primeira vez que
subi num palco foi a convite de um dos sanfoneiros
mais requisitado do Tocantins, Joan Alessandro, a
quem tenho enorme admiração e gratidão. Foi
uma sensação tão incrível
e inexplicável que a partir
dali decidi que aquele seria
o meu lugar de ser feliz e
fazer as pessoas felizes”
relembra Zé Ottavio.

“Quero
agradecer a
Deus por essa
repercussão
maravilhosa!
Continuem
espalhando
para os amigos
e curtindo”
disse Zé Ottavio

Com talento, carisma e
uma voz inconfundível, o jovem tem como inspirações
em sua carreira artistas dos
mais variados estilos. “na
minha playlist tem muito
modão, música caipira, forró, sertanejo, ouço de tudo
na verdade” conta.
Zé Ottavio já dividiu
palco com nomes de peso
do sertanejo como as duplas Cleiton & Camargo,
Max & luan, além de Cleber & Cauan. em julho de
2021, gravou seu primeiro
DVD em goiânia (gO). O álbum traz as participações
especiais de Tierry, Tarcísio do Acordeon e da dupla
Vitor & luan. (Especial
para O Hoje)

LIVRARIA
t

Amadurecimento proﬁssional
Consultor internacional de liderança Samuel Chand sugere que a
pressão é uma força a ser usada, não um problema a ser resolvido
Cuidar do ambiente profissional e familiar, vencer
desafios, construir relações
de confiança e desenvolver
habilidades para liderar podem causar estresse e ansiedade. essas são tensões comuns que as pessoas enfrentam diariamente, e, para o
consultor internacional de liderança e gerência pessoal,
Samuel R. Chand, ser pressionado na carreira, na educação dos filhos ou nos negócios não é exatamente um
problema, mas uma oportunidade de ação.
em novo livro, Domine o
poder da tensão, publicado no
Brasil pela editora Hábito,
Chand examina a tensão quando ela surge de forma inesperada e se interpõe no dia a dia
de um líder. Seja em meio a
conversas embaraçosas ou
problemas de organização,
tentar evitá-las ao invés de resolver só provoca mais preocupação e menos credibilidade. O autor traz exemplos de
como solucionar cada caso em
equilíbrio e explica que as pessoas não podem se culpar por
essas adversidades, pois nem
sempre são resultados de uma
falha ou defeito.
eleito um dos 30 principais
gurus de liderança do mundo,
o reitor universitário e presidente emérito da Beulah
Heights university, escola predominante da áfrica do Sul,
agrupa em 10 capítulos ferramentas que facilitam a
construção de um bom gerenciamento pessoal. por
meio de fundamentos bíblicos
e conhecimentos gerais, auxilia os leitores a alcançar
um nível de maturidade mental para que consigam liderar
com eficiência; assumir res-

ponsabilidades sem culpar
alguém e agir de forma a evitar conflitos e ressentimentos
com outras pessoas.
na obra Domine o poder
da tensão, Samuel R. Chand
também compartilha, ao longo de todo o livro, perguntas
reflexivas e exercícios práticos que desafiam o público a
aceitar e resolver as tensões,
usando-as como instrumento de crescimento pessoal e
profissional. A proposta é
trabalhar o autocontrole antes que tragam desgaste emo-

cional e dominem as diferentes áreas da vida.

Sobre o autor

Samuel Chand é extraordinariamente equipado para
compartilhar sua paixão em
aconselhar, desenvolver e
inspirar líderes. ele foi nomeado na lista dos 30 melhores gurus da liderança
global. O Dr. Chand e a esposa, Brenda, moram em
McDonough, geórgia, com
duas filhas, Rachel e Deborah
e a neta, Adeline.

Samuel Chand fala regularmente em conferências de liderança, igrejas, corporações e seminários

NOTA AO LEITOR
Canções elevam os números do artista no meio digital

CELEBRIDADES

Anitta lança clipe sensual e
cantora chama atenção da web
Anitta divulgou o clipe
do novo single da carreira,
'envolver'. A faixa, com letra inteiramente em espanhol, fala sobre sexo e paixão e marca o retorno da
artista ao reggaeton. no
vídeo, que conta com a
participação de um modelo marroquino com quem

a famosa já revelou que
tem vontade de transar,
ela faz passos sensuais e
dança agarrada ao rapaz.
'envolver', nova música
de Anitta, foi muito elogiada pelos fãs da poderosa, mas o destaque ficou
para a coreografia. (Matheus Queiroz, purepeople)
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A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus.
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia pode ser cansativo se
não conseguir impor limites.
Tome cuidado com a desordem
emocional. Saiba manter seu
foco para conseguir produzir e
avançar e descansar no tempo
certo. Hoje as energias pedem o
bom uso do seu tempo.

Chegada do papai noel
Seguindo os protocolos
de prevenção à Covid-19, o
araguaia Shopping se prepara para receber o Papai
noel, neste sábado (13), às
10h, na Praça de eventos,
piso 1. a festa da chegada
do Bom Velhinho ao shopping será animada pela Banda de natal e terá performances teatrais com personagens natalinos, além de
muita brincadeira e atividades lúdicas para as crianças.
Quando: sábado (13). Onde:
Rua 44, nº399, Setor Central
- Goiânia. Horário: 10h.

oficinas infantis natal
a programação especial
de natal do Shopping Bougainville promete encantar
os pequenos. neste sábado
(13), às 17h e 19h ocorre a
oficina Cupcake natalino e
às 18h ocorre a oficina de Slime natalino. as vagas são limitadas a dez crianças por
oficina e as inscrições custam 20R$, sendo que incluem todos os materiais
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HORÓSCOPO
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AGENDA CulTuRal
t

Ciência em pauta
a TV Brasil leva ao ar neste sábado (13), às 9h30, mais
uma edição inédita do 'Ciência é Tudo'. Durante o episódio, o programa da emissora pública aborda conceitos e práticas de inovação e
empreendedorismo e investiga como eles se conectam com a ciência. Quando:
sábado (13). Onde: Tv Brasil.
Horário: 9h30.

n
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TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje o dia favorece a tomada
de decisões difíceis. Você pode
ter uma percepção mais clara e
compreensiva dos fatos. O dia
também pode trazer atrasos e
pode ser necessário fazer ajustes.
Tome cuidado com perdas, ideias
fixas e complicadas demais.

3

Araguaia Shopping se prepara para receber o Papai Noel, neste sábado (13)
necessários. as atividades
com a equipe do mundo Pri
magalhães ocorrem no espaço Bouga Kids, que agora
está em um novo local, no
piso 1 ao lado do Café do
mundo. Quando: sábado
(13). Onde: Rua 9, nº 1.855,
Setor marista - Goiânia. Horário: a partir das 17h.
25 anos do Cateretê
O Restaurante Cateretê
completa 25 anos neste mês
de novembro. Para comemorar, a casa promove uma
programação com shows e
novidades para os clientes a
partir das 16h. no próximo
domingo (14), véspera de
feriado, as bandas, Heróis de

Botequim e Karmica fazem
uma apresentação com entrada gratuita. Quando: domingo (14). Onde: avenida T2, Setor Bueno – Goiânia.
Horário: a partir 16h.
o puxadinho
O 'Puxadinho' promete
movimentar os meses de
novembro e dezembro em
Goiânia. a programação começa hoje (14), a partir das
16h, com shows de menos é
mais, enjoy e 25 Zeroum.
Os ingressos para alguns
shows já podem ser comprados pelo site Ticketou,
Bahrem marista, Bahrem eldorado, Tema Café, Riquinho
Store e navalhett. Quando:
domingo (13). Onde: music

Stage Goiânia, em frente ao
Passeio das Águas Shopping. Horário: 16h.
noite de música
O som do lowbrow lab
arte & Boteco neste domingo (14), véspera de feriado, ficará por conta dos
músicos afrika Billy, Guto
Borges, Brunight e George
Drummer, que comandarão uma energizante jam
session no boteco de quintal. a noite ainda contará
com apresentação do DJ
Thiago Jesus. as apresentações começam às 20h30,
mas a casa abre às 19h,
com a exposição 'ROGO em
Obras'. Quando: domingo
(14). Horário: 20h30.

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pode trazer enganos e situações duvidosas. é importante estar alerta e não se deixar seduzir por coisas falsas, inclusive tome cuidado com o mau
uso do seu dinheiro. Você pode
também ter que se decidir por
abandonar uma ideia ou uma relação complicada demais.
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CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia pode trazer dúvidas ou
uma tendência à procrastinação,
portanto saiba respeitar o ritmo
do seu corpo e ter paciência.
Tome cuidado com a tendência
ao autoritarismo. Respeitar o limite e o espaço dos outros pode
ajudar a evitar confrontos. Hoje
o dia pode trazer leveza.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia pode trazer uma energia de solidariedade e conforto,
portanto pode ser um dia de resoluções, no qual a ajuda surge
de onde menos se espera. Saiba
manter a postura de generosidade e compartilhe o que puder.
além disso, você pode dar bons
conselhos a alguém próximo.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
O dia pode trazer necessidade de esforço. Tome cuidado
com os medos que podem surgir
trazendo ainda mais obstáculos.
manter a postura de fé e autoconfiança é indicado. existem
imprevistos a serem combatidos hoje. Dia de resolver problemas com pessoas próximas.

CINEMA
t

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
O dia pode trazer intensidade
e produtividade se souber ir fundo nos problemas e deixar as distrações de lado. Tome cuidado
com a dificuldade de manter sua
palavra, portanto não se comprometa com coisas que não poderá cumprir depois. Hoje o dia
traz uma energia de criatividade.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
O dia traz ímpeto e coragem
para avançar. Você pode iniciar
algo que estava em mente. Seja
como for, as relações estarão favorecidas, mas seu lado independente pode falar mais alto. Será
um dia de liberdade e ação. Você
pode ser paquerado.

9

Maggie Q dará vida à Anna, a assassina mais habilidosa do mundo, em 'A Profissional'
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 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.

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer angústia ou saudosismo. Tome cuidado
com mágoas antigas, que estão
sendo remexidas pela sua mente.
Saiba perdoar e deixar o passado
no passado. Você pode sentir
frustração em algum sentido, pois
um projeto não dará certo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode trazer muita
intuição ou criatividade. Você pode
ter boas ideias e inventar algo
novo para fazer. além disso, sua vitalidade ou sua saúde serão recuperadas. Sucesso nos empreendimentos ou no trabalho e
grande capacidade de liderar as situações.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia pode trazer recomeços:
momento de, mais uma vez, colocar em prática um plano ou uma
meta. cuidado com os exageros,
porque você pode estar com muita energia, então seria bom canalizá-la para algo criativo ou saudável. Pode ser um bom dia.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia traz movimento ou
mensagens: você pode receber
notícias inesperadas ou agir de
forma rápida para sanar problemas que surgem “do nada”. Sua
mente está rápida e suas ações
podem ser assertivas. Saiba manter o diálogo e o equilíbrio. a paciência pode estar curta.
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ICONES QUE MUDARAM A MANEIRA DE VESTIR

As francesas
não precisam
se esforçar
para serem
notadas
Dando sequência aos nove ícones que mudaram o conceito de
moda no mundo tendo como ponto de partida, a França, nesta edição focaremos em Sônia Rykel,
Carine Roitfeld, inès de la Fressange, Caroline de Maigret e Jeanne Damas. Mulheres que são sinônimo de elegância e de um estilo singular em vestir.
Consequência de uma cultura
que começou a ser transformada
em relação ao poder feminino
muito antes dos outros países, vêse a sofisticação, Sônia Rykel (19302016). estilista eleita como uma das
dez mulheres mais elegantes do
mundo. Sinônimo de sofisticação,
muito bem informada, livre para
fazer suas escolhas e com uma personalidade forte, marcou a moda
mostrando que a sofisticação se dá
através da liberdade. liberdade de
se conhecer, se amar e se valorizar.
Rykel é conhecida por ser a rainha
das malhas, e por conseguir manter harmonia visual mesmo em
looks coloridos e com muita informação. Foi a primeira designer
a apresentar suas peças com as
costuras e fechos na parte externa,
além de também estampar palavras em alguns de seus modelos.
Acrescenta-se mais um ingrediente complementar da sofisticação.
Sônia era uma mulher muito
bem informada, sempre que podia, participava de eventos culturais no seu dia a dia. Característica da mulher francesa que
tem na cultura, a chave para a sofisticação, tão essencial ao seu estilo de vida.
A liberdade e o poder carregados pela mulher da capital da
moda, inspira uma sensualidade
misteriosa e discreta, muito bem
dominada pela modelo, estilista e
editora de moda, Carine Roitfeld
(1954-). Verdadeira fashionista,
dona de estilo irreverente e ícone
francesa do sexy sem ser vulgar.
Considerada a rainha da saia justa, do decote cavado e do preto,
Roitfeld é um exemplo perfeito
para explicar a sensualidade francesa. As francesas sabem usar a
sensualidade sem vulgaridade, explorando-a no tempo, ocasião e
quantidade certa, mantendo a elegância, a sofisticação e até mesmo
a simplicidade se assim preferir.
Até porque, as francesas não
precisam fazer esforços para serem notadas, como exemplo disso
destaca-se a ícone e símbolo do estilo parisiense, considerada “reencarnação “de gabrielle Chanel,
inès de la Fressange (1957- ), es-

colhida por Karl lagerfeld, no
princípio da sua carreira com a grife Chanel, para ser a modelo principal da marca. Fressange é a prova viva de que um guarda-roupa
também é espetacular através da
combinação entre simplicidade e
criatividade, explorando os tons
neutros, o bom gosto e a elegância
que lembram gabrielle Chanel,
que deixou claro que menos é
mais, bons básicos significam infinidades de bons looks. As mulheres francesas não se levam tão
a sério. elas sabem se divertir
através da moda na medida certa,
sem perderem a elegância.
Caroline de Maigret (1957- ) é
descolada, feminista, modelo e
autora do livro “Como ser uma
parisiense em qualquer lugar
do mundo”. ela também é um
exemplo de verdadeira fashionista. Assim como Sônia Rykel,
de uma forma cool e super antenada Maigret adiciona cultura
ao seu estilo. é responsável por
traduzir o chique de forma divertida e andrógena, sem deixar
de lado a feminilidade.
é aí que entra a última ícone
que transmite o lifestyle parisiense, Jeanne Damas (1992- ),
uma it girl, blogueira, também
contemporânea. Responsável por
traduzir a feminilidade equilibrada da mulher francesa, usando principalmente características do estilo Bohemian (boêmio).
não abre mão do jeans no dia a
dia, muito menos da naturalidade,
assim como a francesa, que não
importa qual seja a ocasião, preza em todo caso esta característica em seu estilo de vida, de forma
única e sem esforço.
Dito isto, pode-se resumir o segredo para ser uma parisiense de
forma verdadeira em nove ingredientes: naturalidade, escândalo
(quando quebrar “regras” de estilo), mistério, elegância, feminilidade, empoderamento, sofisticação, simplicidade e fluidez. Sempre entendendo que essas características vão muito além do vestir; estão enraizadas no comportamento, valorizando o autoconhecimento, o amor-próprio e a
autoconfiança. As francesas vivem perfeitamente essas nove características com equilíbrio pois
além de um senso estético impecável e apurado, elas não ligam
para o que os outros pensam, pois
carregam consigo uma intencionalidade que só quem se conhece
e se aceita de verdade consegue.
(Especial para O Hoje)

Sônia Rykel (1930-2016): eleita como uma das 10 mulheres mais
elegantes do mundo, sinônimo de sofisticação e muito bem informada

Carine Roitfeld (1954-): considerada a
rainha da saia justa, decote cavado e
do preto. É uma verdadeira fashionista
de estilo sexy sem vulgaridade

Inès de la Fressange (1957- ): prova
viva de que um guarda-roupa também
é espetacular através da combinação
entre simplicidade e criatividade

Caroline de Maigret (1957- ): modelo,
descolada, feminista e autora do livro
“Como ser uma parisiense em
qualquer lugar do mundo”

Jeanne Damas (1992- ): não abre mão
do jeans no dia a dia, muito menos da
naturalidade, assim como a francesa,
que não importa qual seja a ocasião

GUARDA-ROUPA BÁSICO DA MULHER FRANCESA
- a calça jeans
- O sapato masculino
- a bolsa
- O blazer preto
- as sapatilhas
- O lencinho de seda

- a blusa branca
- O trench coat
- O cachecol enorme
- O casaco comprido
por cima dos ombros
- Os óculos escuros

básicos e enormes
- a blusa larga
- a camisetinha
simples que custa caro
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Negócios
entre os mais
procurados estão
os veículos HeV
flex, que
combinam motor
elétrico com motor
a combustão de
forma escalonada

Venda de carros elétricos cresce
em meio à alta dos combustíveis
Dados da ABVE
apontam crescimento na busca dos
brasileiros por veículos parcial ou totalmente movidos
a energia elétrica
Ícaro Gonçalves
O mercado nacional de
veículos elétricos opera em
alta e tem crescido cada vez
mais nos últimos anos. é o
que apontam dados da Associação Brasileira do Veículo
elétrico (ABVe), que registrou
nos primeiros dez meses de
2021 um aumento de 74% na
venda de veículos elétricos e
híbridos, quando comparados a 2020. entre janeiro e outubro deste ano, foram 27.097
unidades vendidas, 11.532 a
mais que no mesmo período
do ano passado.
Os números apontam um
crescimento na busca dos brasileiros por veículos parcial ou
totalmente movidos a energia
elétrica, especialmente no atual
período de crescente inflação e
alta nos preços dos combustíveis. A previsão da ABVe é que
2021 seja encerrado com mais
de 30 mil veículos elétricos
vendidos, superando o recorde
de 2020, que foi de 19.745 unidades comercializadas.
Somente no mês de outubro, as vendas de eletrificados
somaram 2.823 unidades, ou
24% a mais do que em outubro de 2020, quando se contabilizou 2.273 veículos vendidos. Os mais procurados são
do tipo elétrico híbrido não
plug-in (HeV), como o Corolla
Cross Hybrid, veículo que utiliza motores elétricos junto à
combustão de etanol e gasolina de forma combinada ou escalonada. Os HeV’s representam 58% das vendas de janeiro a outubro deste ano.
elétricos também incluem
os automóveis híbridos plug-in
(pHeV), que combinam motores a combustão àqueles movidos a bateria manualmente
recarregável; além dos elétricos totalmente a bateria (BeV).
para o vice-presidente de
Veículos leves da ABVe, pedro
Bentancourt, a expansão deste
setor e do interesse dos consumidores ocorre graças à maior
conscientização sobre as vantagens dos veículos eletrificados, além da maior disponibilidade de modelos no mercado.
“Há entre os consumidores "pio-

neiros" um elevado senso de
inovação, que se coaduna a um
desejo de contribuir com o
meio-ambiente e com o planeta. A experiência da propulsão
eletrificada é única, do ponto de
vista do conforto e da eficiência
do uso da energia, percebida
como potência imediata”, afirmou em entrevista ao O Hoje.
Segundo Bentancourt, estudos de consultorias apontam
que a partir de 2030 os veículos eletrificados no Brasil possam atingir 30% do mercado,
nas condições regulatórias
atuais. “Se houver incentivos,
aumento da disponibilidade e
até aproximação do custo de
aquisição comparado a automóveis com motores de com-

bustão, isso pode ocorrer antes mesmo de 2030 e, quem
sabe, acompanhar as tendências globais no futuro”.

Alta nos combustíveis

A procura por automóveis
eletrificados ocorre num período em que o etanol e a gasolina têm registrado reajustes
sucessivos ao consumidor. em
goiânia, segunda Capital com
a gasolina mais cara do Brasil,
conforme dados da Agência
nacional de petróleo (Anp), já
é possível encontrar o litro do
combustível sendo vendido a
R$ 7,27. O valor do etanol chega a R$ 5,27. Com estes preços,
abastecer um tanque de 50 litros custa R$ 363,50, se o com-

bustível for gasolina e R$
263,50, se for etanol.
Segundo o Índice nacional
de preços ao Consumidor Amplo (ipCA), que mostra a taxa
de valorização de produtos,
entre outubro de 2020 e outubro de 2021 a gasolina registrou aumento de 39,6%. embora o preço dos combustíveis
esteja pesando cada vez mais
no bolso dos consumidores,
Bentancourt afirma que este é
um fator secundário na procura por veículos eletrificados.
“não podemos reputar o
crescimento das vendas a esta
causa, e sim ao aumento da informação disponível sobre a
eletromobilidade e a oferta crescente de produtos, desde mo-

delos considerados populares,
até aqueles chamados ‘premium’. Os consumidores têm
abraçado com entusiasmo a eletromobilidade, na medida em
que os mitos relativos ao carregamento, à duração da bateria,
ou ao uso durante a chuva são
desmontados pelo uso cotidiano”, afirmou o diretor da ABVe,
pedro Bentancourt.

Mercado tradicional
em crise

enquanto a eletromobilidade no Brasil demonstra crescimento, a venda dos demais
veículos a combustão tem registrado baixas consecutivas.
A Federação nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) listou
276.033 unidades vendidas em
outubro, queda de 17,07% em
relação ao mesmo mês do ano
passado. O resultado leva em
conta todos os segmentos automotivos, exceto tratores e
máquinas agrícolas.
na comparação mês a mês,
as vendas em outubro de 2021
tiveram leve queda, de 1,78%,
em relação às de setembro.
“Há segmentos em que a espera por um veículo pode levar meses, em função dos baixos estoques das concessionárias, que não estão conseguindo ter todos os pedidos
atendidos pelas fábricas, devido à falta de insumos e componentes. esperamos pela normalização da produção, mas
acreditamos que isso só ocorra em meados de 2022”, disse
o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, em
entrevista à Agência Brasil.
(Especial para O Hoje)

