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Reforma
Tributária pode
ajudar bancar
o Auxílio Brasil

a necessidade de encontrar
uma fonte de financiamento
para o novo programa social do governo, o auxílio
brasil, trouxe à pauta do senado projetos que mexem
com a estrutura de gastos e
de arrecadação.
Política 5

Família realiza missa de
sétimo dia de Iris Rezende
na Catedral Metropolitana

Cidades 11

najla buhatem malu

o programa
brasileiro do mar
Opinião 3

OHOJE.COM

Mercado de energia
solar avança com a
alta da tarifa elétrica
Em 2020, o Estado alcançou o sétimo lugar entre
as unidades da federação que mais instalaram novas conexões de geração distribuída - produzida
no local de consumo. Foram aproximadamente
9 mil, o dobro de 2019, quando se registrou 4,7

mil. os dados são da agência Nacional de Energia Elétrica (aneel). Em 2016, goiás ocupava apenas o 16º lugar no ranking da aneel. agora, empresas do setor destacam aumento de mais de
40% na demanda pelo serviço. Cidades 11

Política externa terá mais destaque nas eleições
Ítem que ficou para as últimas páginas dos planos de governo em 2018 terá um impacto maior nas eleições deste ano. os dois principais pré-candidatos à presidência estão em viagem ao exterior para mostrar suas forças e
alianças no período pré-eleitoral. lula discursou no parlamento europeu e bolsonaro esteve em dubai. Política 2

Jota Eurípedes

600 detentos
devem fazer o
Enem este ano
as inscrições, que foram encerradas no último dia 17, registraram no Estado um aumento de 60% no número de
presos inscritos. Foram mais de
600 inscrições para a realização
do exame neste ano.
Cidades 10

Produtos orgânicos ainda são considerados de luxo
apesar do crescimento nas vendas dos produtos orgânicos, o ítem ainda é considerado de luxo pelo preço salgado e a dificuldade de encontrar os artigos que estão na mesa de apenas 10% da população. Cidades 9

goiás
vence Remo e
retorna ao G-4

Zander Fábio

Cultura em todo espaço
social de Goiânia
Opinião 3

Fora da zona de classificação da
série b antes de entrar em campo, o goiás enfrentou o remo em
jogo pegado. mas no segundo
tempo, alef manga fez o único gol
da vitória por 1 a 0. Esportes 7

LeiA nAS CoLunAS

▼

Xadrez: Deputado quer anistiar servidores da Agehab
que respondem a processos.
Política 2

vila nova fica
no empate com
o Vasco, no OBA
Em jogo válido pela 36ª rodada da
série b, o time comandado por
Higo magalhães saiu na frente do
cruzmaltino, levou a virada, mas
buscou o empate. Esportes 8

Showroom: Bartô e Regim
lançam ‘Sunset Aleatória’,
DVD gravado em Goiânia.
Economia 4

Venda de combustível por aplicativo agência Nacio-

nal de petróleo autorizou a venda dos combustíveis por aplicativo e delivery.
medida é uma tentativa de reduzir o custo para o consumidor. 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%

esplanada: Kassab diz Geraldo Alckmin será candidato
ao Governo de São Paulo.
Política 6

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

Tempo em Goiânia
s 29º C

t 19º C

Sol com muitas nuvens. Pancadas
de chuva à tarde e à noite.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

xadrez@ohoje.com.br

Deputado quer anistiar servidores da
Agehab que respondem a processos
Declaração foi feito em reunião com investidores em Dubai

Presidente diz
que ataques
em relação à
Amazônia não
são justos
ao participar de evento com investidores em dubai,
nos Emirados árabes unidos, o presidente Jair bolsonaro disse ontem (15) que os ataques que o brasil sofre em
relação à amazônia não são justos e convidou autoridades árabes e investidores locais a conheceram a região.
“Nós queremos que os senhores conheçam o brasil de
fato. uma viagem, um passeio pela amazônia é algo fantástico. até para que os senhores vejam que a nossa amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo.”
durante a abertura do Fórum invest in brasil,
bolsonaro afirmou que mais de 90% da amazônia se
mantém preservada. o presidente disse ainda que o
país está de portas abertas para negócios, sobretudo
no setor de agricultura.
“a amazônia é um patrimônio. a amazônia é brasileira. E vocês, lá, comprovarão isso e trarão realmente
a imagem que condiz com a realidade”, concluiu.
além de bolsonaro, participaram os ministros paulo guedes (Economia), tarcísio de Freitas (infraestrutura), tereza cristina (agricultura), bento albuquerque
(minas e Energia), augusto Heleno (gabinete de segurança institucional), carlos França (relações Exteriores),
braga Netto (defesa) e gilson machado (turismo). (ABr)

lider do governo na assembleia legislativa, o deputado bruno peixoto (mdb) defende anistia aos servidores da agência goiana de Habitação (agehab) que
foram responsabilizados em processos de tomada de
contas especial, por terem atuados nos convênios de
concessão do cheque moradia, entre 2009 a 2018. Ele
explica que o projeto que tramita na alego visa solucionar um grande contingente de processos administrativos de responsabilização e de prestação de contas, em situações em que não há
dolo ou má-fé preordenados a
causar danos ao erário. “a hipótese de anistia
será reconhecida por comissão especialmente designada para este fim e
não poderá jamais alcançar ocupantes de cargos de diretoria e ocasiões de
prejuízo ao erário em que seja
evidenciado o dolo do agente
público”, diz peixoto.

Queda de braço

antes mesmo de o presidente Jair bolsonaro se filiar ao partido liberal, possibilidade que ainda é incerteza, depois do adiamento do ato previsto para o dia
22, há uma disputa pelo comando do partido em
goiás, entre o presidente da legenda, Flávio canedo, e
o deputado federal major vitor Hugo (psl).

Cancelamento

Falta de interesse ou desilusão do eleitorado goiano
com a política levam grande parte das pessoas a não votar. dados do tribunal regional Eleitoral mostram que
580 estão em situação irregular. desse total, 180 mil tiveram seus títulos de eleitor cancelados.

Estímulo

durante a visita de Henrique meirelles (psd) a rio verde, o prefeito paulo do vale (dEm) deu sinais de que o
apoiará em seu projeto de disputar o senado por goiás
na chapa governista.

Na disputa

com a cassação dos mandatos do
prefeito de são simão, assis peixoto (psdb), e do vice, Fábio capanema (pp), os candidatos que disputaram a prefeitura em 2020, já começam a se mobilizar para a nova
eleição. um dos mais entusiasmados
é Wilber Ferreira (ptb), que ficou
em segundo lugar.

Nova opção

insatisfeito no pp, depois de quebra de braço com o presidente do
partido, alexandre baldy, o deputado federal professor alcides teve
tête-à-tête com o pré-candidato a
senador pelo psd, Henrique meirelles. a legenda pode ser sua opção
para disputar a reeleição.

Expectativa

a proposta de emenda à constituição que isenta aposentados e pensionistas do Estado da alíquota de
14,25%, para quem ganha até r$ 6
mil (teto do iNss), deve ser apreciada antes do recesso de fim de ano, segundo aposta o autor da matéria,
Karlos cabral (pdt).

Relatoria

a comissão de constituição, Justiça e redação da alego distribuiu ao
deputado tucano talles barreto a relatoria do projeto de cairo salim
(pros), que proíbe a participação de
atletas transexual em equipes e em
campeonatos esportivos. a matéria
ainda não tem data para ser votada.

CURTAS
t

2 a câmara de goiânia analisa,

hoje, a proposta de inclusão do dia
27 de novembro como o dia da
cannabis terapêutica no calendário oficial do município, proposta
pelo vereador lucas Kitão (psl).

Política externa tende a ter mais
destaque nas eleições de 2022
Os dois principais
candidatos, Lula e
Bolsonaro, estão
neste momento
em viagem ao
exterior
Marcelo Mariano
com o brasil recheado de
problemas internos, os assuntos internacionais dificilmente ganham muita atenção. afinal, a fome e a inflação no país
são bem mais importantes,
para os brasileiros, do que a
crise de refugiados na fronteira entre belarus e polônia
ou a guerra na Etiópia, dois
dramas estrangeiros atuais.
E, como o brasil costuma estar sempre recheado de problemas internos, em menor ou
maior grau, a política externa
tradicionalmente não é uma
prioridade de eleições presidenciais. Em 2018, por exemplo, as propostas dos candidatos a presidente deixaram isso
claro em razão do pouco espaço dedicado ao tema.
Nos casos do presidente
Jair bolsonaro (sem partido) e
do ex-governador do ceará
ciro gomes (pdt), nomes que
provavelmente se repetirão
na disputa de 2022, a política
externa apareceu como o último item de seus respectivos

O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão em agenda fora do país
planos de governo.
o brasil é uma potência
média e, como tal, é absolutamente normal se envolver
menos na arena internacional
do que outros países, como Estados unidos e china. o art. 4º
da constituição Federal (cF),
responsável por reger as nossas relações internacionais,
reforça essa tese.
além de prever a busca
por uma “integração econômica, política, social e cultural dos povos da américa latina”, a cF diz que a política
externa brasileira deve se
guiar por princípios como
não intervenção, igualdade
entre os Estados, defesa da
paz e solução pacífica dos

conflitos, entre outros.
No ano que vem, contudo,
a tendência é que as relações
internacionais ganhem mais
destaque do que em qualquer
outra eleição da história recente brasileira. o principal
motivo que sustenta esse argumento é o fato de o governo brasileiro estar isolado no
mundo devido a posicionamentos que prejudicam a
imagem do país no exterior.
Não é à toa que, pela primeira vez, uma pesquisa eleitoral abordou questões sobre
assuntos internacionais. levantamento da genial/Quaest,
do início de outubro, apontou
que os Estados unidos e a
alemanha são os países favo-

ritos dos brasileiros.
vale destacar, ainda, que,
de acordo com essa pesquisa,
o centro-oeste é a região do
brasil mais favorável aos
Eua e, ao mesmo tempo, à
china. de bobo o agronegócio não tem nada.
É verdade que, desde a saída de Ernesto araújo do ministério das relações Exteriores para dar lugar ao goiano
carlos França, mais pragmático e menos ideológico, a situação do itamaraty melhorou
consideravelmente.
por outro lado, também é
verdade que, mesmo com o
ex-chanceler, o governo brasileiro ainda contava com algum respaldo dos Estados uni-

dos de donald trump. agora,
nenhum país de grande relevância dá moral ao brasil.
Essa é uma das consequências da postura de bolsonaro em insistir em manter relações pessoais com outros líderes estrangeiros em
vez de relações que busquem
defender os interesses do
país, independentemente do
governo da vez.
o isolamento internacional do brasil ficou nítido durante a cúpula do g20, grupo
que reúne as maiores economias do mundo, realizada
no final de outubro. bolsonaro precisou puxar conversa sobre futebol com os
garçons porque presidentes
e primeiros-ministros de outros países não tinham interesse em falar com ele.
No momento, bolsonaro
está em mais uma viagem
oficial, desta vez ao oriente
médio. o ex-presidente lula
(pt), que, segundo as pesquisas de intenção de voto,
será seu maior adversário
em 2022, também se encontra fora do país, mais especificamente na Europa.
cada um com sua agenda
com o objetivo de mostrar ao
mundo a sua visão. Em outras
palavras, a política externa já
faz parte da pré-campanha.
No ano que vem, quando a
corrida eleitoral começar oficialmente, ela deve ser ainda
mais frequente. (Especial
para O Hoje)
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O programa
brasileiro do mar
Najla Buhatem Malu
a infraestrutura, o transporte e a logística são
imprescindíveis para o desenvolvimento de
qualquer país e seu comércio exterior. No entanto, há a necessidade de integração entre todos
os modais: marítimo, ferroviário, terrestre e
aeroviário. o brasil com sua dimensão continental e, aproximadamente 8 mil km de costa,
tem como primordial o modal marítimo, com 95%
do comércio exterior passando pelos portos. No
entanto, apenas 11% da carga total de transporte dentro do território brasileiro é feito por
meio da cabotagem, que é o transporte de cargas
por meio marítimo de um porto a outro no mesmo país. os outros 89% são feitos por transportes ferroviários e terrestres.
Encontra-se em trâmite no senado Federal,
o projeto de lei (pl) 4.199/2020, que estimula
e amplia a cabotagem, também conhecido
como o programa br do mar, que tem por um
de seus objetivos, equilibrar a matriz de transportes. além disso, o texto promete reduzir o
icms do bunker (combustível dos navios da cabotagem) e também aumentar a concorrência
com maior oferta de embarcações, minimizando os custos, tempo de trânsito e riscos existentes no modal rodoviário.
a importância do transporte marítimo para o
país é enorme, pois além de 95% do comércio exterior ser feito por via marítima, vale notar que
80% das cargas movimentadas mundialmente é
por este modal. merece atenção também, investimentos no transporte hidroviário, que no brasil não é dado a devida importância. são 44 mil
km de vias navegáveis, dos quais menos de 30%
da malha é utilizada, mesmo apresentando capacidade para transportar mais volumes e ter custos menores em relação a outros modais.
as regiões produtoras incluindo o centrooeste, terão a ganhar com uma matriz mais
equilibrada, considerando a expansão do agronegócio, que é também um dos pilares do br do
mar. além disso, o programa contempla outros benefícios como a possibilidade de docagem em es-

taleiros brasileiros, para reparos e proporcionar
o aumento da vida útil das embarcações. o pl,
apresenta alguns pontos controversos para as empresas que operam na cabotagem quando indica
a possibilidade de serem constituidas EbNs (empresas brasileiras de navegação) sem que tenham
embarcação própria, conforme é exigido na lei
9.432/1997. outro item é a obrigatoriedade do emprego de mão de obra em navios estrangeiros. Há
proposta de que seja aplicado ao texto a composição de um terço da tripulação por brasileiros e
não, de dois terços como previsto inicialmente, seguindo as regras trabalhistas do país.
Está previsto também o afretamento de navios a tempo ou a casco Nu. a tempo são os navios já equipados e em condições e a casco nu,
aqueles em que não há tripulação. ambos por
tempo determinado.
No entanto, um estudo de 2019, realizado pelo
tribunal de contas da união (tcu), aponta que
é preciso melhorar a infraestrutura as políticas
públicas e também, eliminar os gargalos para o
desenvolvimento da cabotagem nacional como o
excesso de burocracia, alta carga tributária,
previsibilidade e regularidade nos transportes,
vinculação na indústria de cabotagem e previsibilidade regulatória a longo prazo.
considerando esses aspectos, o projeto de lei
do programa br do mar visa a ampliação de ofertas de navios brasileiros e estrangeiros na cabotagem, o incentivo e a competitividade para serviços no modal marítimo. além de maior equilíbrio na matriz de transportes, melhor distribuição de carga e custo. o
projeto de lei deverá
ainda ser encaminhado
para a comissão de
constituição e Justiça e
de cidadania (ccJ), pela
comissão de agricultura e pela comissão de
Najla Buhatem Maluf é
infraestrutura e transespecialista
em direito
portes e após isso será
marítimo
e
comércio
encaminhado para voexterior
tação no plenário.
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Suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
brasil e mais de 16 milhões no mundo. trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Vírus desigual
a pandemia do novo coronavírus expôs, em
traços realçados, as fraturas sociais e econômicas do mundo, há séculos expostas. Não só os
mais de 2 milhões de mortos serão lembrados.
pelo menos, mais 200 milhões de pessoas serão
empurradas para a miséria e dela a maioria não
sairá antes de 2030. Em contrapartida, os mil detentores das maiores fortunas do planeta recuperaram, em nove meses, as perdas com o colapso no mercado de ações, provocado pelo vírus.
o apoio dos governos para recuperar o mercado
foi excepcional e sem precedentes, o que elevou
a riqueza dos bilionários, enquanto a economia
real enfrenta a mais profunda recessão de um século, revela o relatório. Esse é o vírus da desigualdade. a recuperação da economia e a possibilidade de investimentos em políticas sócias,
que reduzam as desigualdades, passam pela
aprovação de reformas engavetadas no congresso Nacional. Entre elas, a tributária e administrativa. Não basta rever os percentuais que serão destinados à união e aos governos estaduais
e municipais. Emerge com indispensável a criação de uma renda social, que assegure meios dignos de sobrevivência aos que pouco ou nada têm,
assegurando-lhes acesso à saúde, à educação, ao
saneamento básico e segurança.
Maria Júlia de Almeida
Goiânia

CONTA PONTO

{
Cultura em todo
espaço social de Goiânia
Zander Fábio
partimos da premissa que todos somos parte integrante na cultura do nosso município e por essa
razão devemos incentivar e respeitar qualquer forma de manifestação cultural em todo espaço social
da cidade de goiânia.
Nossa riqueza cultural, as belezas arquitetônicas art déco, artes plásticas, artes cênicas, literatura e música só fazem sentido se forem para
serem compartilhadas igualmente com todos
que fazem parte dessa imensidão que é o nosso
município com área territorial de 728, 841 km²,
conforme o instituto brasileiro de geografia e Estatística (ibgE).
o conceito de território de acordo com estudiosos é complexo e estudado pela ciência geográfica. lembro-me dos meus estudos na pontifícia universidade católica de goiás (puc-go), na graduação do curso de geografia, quando conheci a etimologia da palavra território, através do matheus
pepe crespo, que diz que vem do latim territorium
e significa pedaço de terra apropriado. também
aprendi que o espaço social é o objeto de estudo da
geografia, por meio da análise de um referencial
teórico e metodológico das relações: social, política, econômica e cultural em uma sociedade.
promover e desenvolver projetos culturais em
todo o espaço territorial em um município confir-
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ma a premissa que todos nós munícipes somos parte integrante na cultura. vejam exemplos da tese
defendida, cultura em todo espaço social de goiânia. projeto de apresentação de concerto de música clássica nos teatros clássicos do centro da cidade e também nas praças, nos parques dos bairros.
descentralizar e facilitar conexão entre gestores
municipais e a classe artística, por meio do diálogo e suporte técnico amplo para atender as demandas do setor cultural do município.
o modelo de gestão com gabinete itinerante de
uma secretaria municipal visa promover o diálogo e disponibilizar os serviços em todos os espaços
sociais oportunizando de forma agilizada a assistência às demandas solicitadas dos munícipes que
buscarem a repartição pública que deseja.
a secretaria municipal de cultura de goiânia está
de coração aberto para dialogar e receber todos os
envolvidos no processo
de produção cultural, ou
seja, aqueles que fazem
arte nos espaços sociais:
de goiânia, de goiás, do
brasil e do mundo. porque o diálogo é o instrumento nos espaços sociais que os seres humaZander Fábio é Secretário
Municipal de Cultura de
nos utilizam para consGoiânia
truírem cultura.

A transformação que
acontece hoje na
educação de Goiás
será o maior legado
que vamos deixar no
nosso mandato e na
história do Estado
Ronaldo Caiado sobre o aniversário
de Goiânia. Recursos destinados ao
município somam R$ 555 milhões.
Saúde recebe mais de R$ 185,3 milhões entre repasses ao município e
melhorias de unidades próprias.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“infelizmente as pessoas viraram números,
suas existências, seus sonhos ,suas conquistas ,história, são um vazio ,elas sucumbiram,
devastador ,as famílias se acabaram ,tragédia em cima de tragédia”, comentou o internauta sobre o número de mortes e casos de
Covid no país
Ricardo Simões

M

@ohoje
“Só que está caríssimo. deus me livre”, comentou a internauta sobre o preço do
milho e, consequentemente da pamonha
em Goiá devido a alta do produto.
Rayane Moura

N

@jornalohoje
nem acredito que finalmente posso postar
isso. os três primeiros episódios de arcane,
minha nova série inspirada no universo de
league of legends, já estão disponíveis.

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

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco |

editor@hojenoticia.com.br

DVD
com uma proposta inovadora e totalmente envolvente, a dupla sertaneja bartô e regim
está lançando o seu primeiro projeto, intitulado, “sunset aleatória”. gravado em goiânia, o
dvd conta com sete músicas reunidas entre composições autorais e regravações com a junção do acústico e eletrônico que promete badalar o cenário musical. com a produção de matheus Kennedy, o álbum tem a mistura de diversos gêneros musicais dentro da mesma canção, por isso o projeto levou a ideia do aleatório. para dar início à divulgação do álbum e envolver o público, os sertanejos escolheram as faixas "sargento Joel" e "mão na popa", que já
estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Sicoob Lojicred
Falta de componentes derruba produção

Vendas de
veículos
caem 24,5%,
anuncia a
Anfavea
as vendas de veículos novos caíram 24,5% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2020. segundo balanço divulgado pela associação Nacional de Fabricantes de veículos automotores (anfavea), foram emplacados 162,3 mil unidades. No acumulado de janeiro
a outubro, entretanto, há um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com a comercialização de 1,7 milhão de veículos.
segundo o presidente da anfavea, luiz carlos moraes,
a retração das vendas em outubro é um reflexo das dificuldades enfrentadas pela indústria, como a falta de
componentes, em escassez mundial. a previsão é que esses problemas continuem a impactar as atividades do setor até o ano que vem. “2022 continuará sendo um ano
de grandes desafios na entrega de semicondutores no setor automotivo”, acrescentou.

Caminhões

o crescimento das vendas ao longo do ano é puxado
especialmente pelo setor de caminhões, que teve uma expansão de 50,4% nos emplacamentos de janeiro a outubro na comparação com o mesmo período de 2020. Foram comercializadas no período 106,3 mil unidades, sendo 11 mil em outubro – elevação de 39,7% sobre o mesmo mês de 2020.
as vendas de automóveis e veículos comerciais leves
registram queda de 31,1% em outubro, com 128,7 mil unidades. No acumulado de janeiro a outubro, os emplacamentos abrangeram 1,4 milhão de unidades, alta de
6,5% em relação aos primeiros dez meses de 2020.

Produção

a produção de veí- Foram emplacados
culos também acusou
queda em outubro de somente 162,3 mil
24,8% em comparação unidades em
com o mesmo mês do
ano passado, com a outubro
fabricação de 177,9
mil unidades. Entre
janeiro e outubro deste ano, foram produzidos 1,8 milhão de
veículos, um crescimento de 16,7% em relação ao
mesmo período de 2020.
No acumulado de janeiro a outubro, a fabricação de
caminhões registra alta de 91,2%, com a produção de 131,
9 mil unidades. Em outubro, o crescimento ficou em
24,6%, com a montagem de 13,6 mil caminhões.
a produção de automóveis e veículos comerciais leves teve queda de 27,2% em outubro, com a fabricação
de 162,9 mil unidades. de janeiro a outubro a produção
de veículos alcançou 1,6 milhão de automóveis e comerciais leves, uma elevação de 13,4% em relação aos
dez primeiros meses de 2020.

Exportações

as exportações de veículos tiveram queda de 14,6%
em outubro na comparação com o mesmo mês do ano
passado, com a venda de 29,8 mil veículos. Nos primeiros dez meses do ano, a comercialização de veículos para o exterior tem alta de 26,8%, com a venda de
306,8 mil veículos.
o nível de emprego na indústria ficou praticamente
estável em 102,5 mil trabalhadores em outubro, 0,4% menos do que em setembro e 0,2% mais do que o mesmo
mês do ano passado.
segundo moraes, as previsões da anfavea se mantêm
para um crescimento do setor de 6% no pior cenário e
de 10% em uma possibilidade mais otimista. (ABr)

a partir do dia 24 de novembro, os lojistas e comerciantes da região da 44, em goiânia (go) contarão
com uma agência do sicoob lojicred. com espaço amplo, seguro e moderno, o ponto de atendimento será localizado no shopping gallo, sala 267, na av. independência,
n° 3392, no setor central. o novo endereço tem como objetivo oferecer modernidade, comodidade e um atendimento personalizado, além de atrair o público
lojista para conhecer e investir no cooperativismo, seguindo assim o padrão do sicoob lojicred, que está ativo há 20 anos. o sicoob lojicred é uma cooperativa atuante em todo estado de goiás atendendo todo tipo de público (pessoa Fisica e pessoa Jurídica), sendo referência no público de empresários e lojistas.

Turismo e Moda

Campanha de Natal

a região da 44 em goiânia, segundo
maior polo de moda do brasil, esteve muito
bem representada num dos maiores festivais
de turismo do brasil, o Festuris, realizado no
início deste mês, na bela cidade de gramado
(rs). os empresários e diretores da associação Empresarial da região da 44 (aEr44), célio abba, bráulio duarte e Edmar oliveira levaram para a famosa cidade gaúcha um
pouco da moda goiana que tem conquistado
o brasil. Eles organizaram dois desfiles: um
de moda praia e outro de peças jeans. segundo os empresários goianos, o estande da
região da 44 foi um dos mais visitados e despertou interesse de várias empresas operadoras de turismo do brasil e do exterior, como
chile, uruguai e argentina.

para celebrar a conexão e empatia entre as
pessoas, a coca-cola lançou, na última semana, sua tradicional campanha de Natal. Neste ano, a campanha ressalta que a magia do
Natal acontece nos momentos simples e inclusivos. ancorada em um curta dirigido por
sam brown, da rogue Filmes, juntamente com
dentsumb ru, a campanha incentiva a gentileza humana, destacando a importância da
solidariedade nos dias atuais. traduzido para
o brasil pela Wmccann, o filme será divulgado através de uma série de ativações em canais digitais, incluindo parcerias com influenciadores e estará disponível em um
novo formato, com dois minutos de duração,
assim como em uma série de versões mais curtas em mais de 90 mercados pelo mundo.

Showroom Itinerante
a marca mineira cristina andrade, especializada exclusivamente em produção de batas femininas, representa bem
a fama de que minas gerais sempre foi um dos Estados mais
lembrados quando o assunto é tendência de moda. localizada em uberaba, a marca tem sua linha de produção, desde o planejamento de criação, desenhos até as pesquisas de
tendências, assinada pela designer e empresária célia cristina. as batas cristina andrade são produzidas com design
diferenciado, modelagem contemporânea, e vestem qualquer
idade adulta e qualquer corpo, com a qualidade e os melhores
tecidos com padronagens e estampas exclusivas, que atendem bem o cliente, pela capacidade de se fazer bons modelos de negócios seja pessoa física ou jurídica. a marca,
com criatividade e beleza, traduz os momentos da vida da mulher moderna ligada à moda.
para as festividades da virada do ano, a cristina andrade traz uma coleção-cápsula na
cor branca. E, buscando aproximação com a capital goiana, com o objetivo de conquistar
e torná-la conhecida no mercado de vestuário goiano, no início de dezembro, o showroom cristina andrade, será apresentado em goiânia no formato happy hour itinerante,
novidade que a marca já realiza em outras cidades.

Linha Rejutherapy
a linha rejutheraphy é
uma das novidades da
inoar cosméticos, indústria brasileira de capital 100% nacional.
com exclusiva tecnologia 5g e um blend
formulado com ácido hialurônico, zinco,
biotina e colágeno vegetal, a linha é composta
por shampoo, condicionador e leave-in termoativado. para quem busca fios mais hidratados, fortes, brilhantes, mais macios e saudáveis, os produtos da rejutheraphy ajudam a
preencher a fibra capilar, regenerar os fios, selar cutícula, reduzir a quebra, auxiliando no
crescimento dos fios. a linha rejutheraphy já
pode ser encontrada em perfumarias, farmácias
e em e-commerces do setor, com shampoo
400ml, condicionador 400ml e leave-in 200ml.

GPE Incorporadora

a gpE incorporadora promove nesta terçafeira (16) o soft opening do Espaço gpE inc, que
está localizado na esquina da rua 15 com a rua
22, no setor oeste. a população poderá conferir
e usufruir do local que conta com uma quadra
de areia da orla Nutriex, para prática de beach
tennis e futevôlei, e uma unidade do il café
Fresh, que terá drinks exclusivos.

Inauguração
a empresária e chef Elaine
moura vai inaugurar em goiânia
a 1ª unidade das suas famosas pipocas gourmet em formato de
café. a “popcorn gourmet café e
bistrô” será aberta ao público dia
19/11, na varanda do boulevard
gastronômico do shopping buena
vista e oferecerá um cardápio
completo para todos os momentos
do dia (incluindo brunches, happy
hour com carta de drinks e vinhos). a casa tem o projeto assinado pela arquiteta simone lourenço, que pensou num ambiente
de experiências distribuídos em
seus 120m2. além dos mais de 40
quiosques da popcorn gourmet®
espalhados pelo brasil, outros cafés neste formato de loja já estão
instalados em caldas Novas-go,
guarapuava-pr e bauru- sp. maiores informações em @popcorngourmetcafegyn.
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Reforma Tributária pode
ajudar bancar o Auxílio Brasil
As duas propostas
já foram aprovadas
pelos deputados e
devem passar
agora pelo crivo
dos senadores
a necessidade de encontrar
uma fonte de financiamento
para o novo programa social do
governo, o auxílio brasil, trouxe à pauta do senado projetos
que mexem com a estrutura de
gastos e de arrecadação de recursos pelo governo, já consideravelmente endividado —
e, segundo estimativas da consultoria legislativa e da instituição Fiscal independente do
senado, sob risco de descumprir o teto de gastos, previsto
na constituição.
É nesse contexto — que
envolve ainda o fim do bolsa
Família, extinto neste mês —
que o congresso discute duas
propostas de autoria da equipe econômica do governo bolsonaro: o projeto que altera a
legislação do imposto de renda (pl 2.337/2021) e a proposta de emenda à constituição
que adia o pagamento de precatórios
judiciais
(pEc
23/2021). as duas propostas já
foram aprovadas pelos deputados e devem passar agora
pelo crivo dos senadores.
Elas são as prioridades da
agenda legislativa do palácio do
planalto para obter os recursos
necessários para financiar o
pagamento de r$ 400 previsto
para o auxílio brasil. o pl
2.337/2021, porém, enfrenta
grande resistência no senado.

Senador Roberto Rocha e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião da comissão mista que discutiu a reforma tributária
Em debate na caE, o relator, senador angelo coronel (psdba), informou que, até o momento, não ouviu qualquer
manifestação favorável ao texto, seja de políticos, seja de representantes de setores da economia. Já a pEc dos precatórios
recebeu críticas públicas de
diversos senadores.
paralelamente, o presidente do senado, rodrigo pacheco,
quando chamado a comentar a
pauta do governo, traz à tona
outra prioridade, que, segundo
ele, oferece uma solução mais
profunda e perene aos problemas de caixa do Executivo: a
pEc 110/2019, uma ampla re-

forma do sistema tributário
nacional. após reunião com
governadores, em 21 de outubro, ele afirmou que os estados
consideram a reforma tributária uma "solução inteligente"
para a situação fiscal do país.
— Nunca desistimos de
uma reforma ampla. É bem
considerável o apoio que essa
pEc tem da sociedade civil,
dos setores produtivos, dos
governadores, da confederação Nacional dos municípios
e do próprio ministério da
Economia. Ela é vista pelos governadores como uma solução inteligente, com a fixação
de um imposto sobre valor

agregado em nível federal, e
um imposto sobre valor agregado subnacional, que acabaria por dar solução definitiva a essa questão tributária,
inclusive quanto aos combustíveis — declarou pacheco
na ocasião.
Essa perspectiva acompanha o presidente do senado
desde que foi eleito para o
cargo, quando colocou a reforma tributária entre as prioridades da sua gestão. Em fevereiro, ao lado do presidente da câmara, deputado arthur lira, pacheco se disse
confiante de que a proposta
tramitaria paralelamente nas

duas casas do congresso e
que poderia ser aprovada até
outubro deste ano.
apresentada pelo senador
davi alcolumbre (dEm-ap), a
pEc 110/2019 é a proposta
que reúne mais discussão
nesta legislatura. atualmente em análise na comissão de
constituição e Justiça do senado (ccJ), o texto já foi analisado em uma comissão especial, formada por deputados e senadores, e deu origem a uma proposta completa, apresentada em outubro passado pelo relator da
matéria, senador roberto rocha (psdb-ma).

Elaboração e principais pontos do programa
desde a elaboração, a pEc
estabeleceu entre seus princípios não elevar a carga tributária, promover melhor
partilha de recursos entre os
entes da Federação, preservar
incentivos a micros e pequenas empresas (simples) e aliviar o peso dos tributos para
famílias mais pobres.
a principal inovação da
proposta de roberto rocha é
a criação de um modelo com
dois impostos de valor agregado (iva), para evitar a cobrança acumulada de impostos em diferentes etapas da
produção, do comércio e da
prestação de serviços, evitando um "efeito cascata".
a proposta de criação da
contribuição sobre bens e
serviços (cbs) reúne os tributos federais (cofins e cofins-importação, pis e cidecombustíveis), arrecadados
pela união. paralelamente, o
imposto sobre bens e serviços

(ibs) seria o resultado da fusão do icms (estadual) com o
iss (municipal), para estados
e municípios.
além disso, o relator propõe a substituição do ipi pelo
imposto seletivo (is), que incidiria apenas sobre determinados produtos, como cigarros. as alterações buscam ainda ampliar o rol de bens e serviços com regime especial de
tributação; vincular a concessão de crédito tributário ao
efetivo pagamento do tributo;
definir regras para a administração tributária por estados e municípios; estabelecer
isenções para o ipva; criar
nova base de cálculo para o
iptu; e permitir a devolução
de contribuições patronais
para a previdência em setores
intensivos em mão de obra.
as mudanças sugeridas por
roberto rocha não ficam por
aí: a pEc pretende abrir caminho para que leis, comple-

mentar e ordinária, completem e regulamentem a reforma. a previsão é significativa,
já que retira da constituição
regimes diferenciados de tributação, concedidos a setores
específicos da economia.

O percurso da
PEC 110/2019

a gestação do atual texto da
pEc 110/2019 começou em debates promovidos pela ccJ do
senado, já com roberto rocha
como relator, entre agosto e setembro de 2019, para ouvir
especialistas e representantes
de diferentes grupos que serão
afetados pela reforma.
depois dos debates de 2019
e diante da perspectiva de o
Executivo enviar seu próprio
projeto de reforma tributária
(o pl 3.887/2020), em março
de 2020 foi instalada a comissão mista temporária da
reforma tributária, que também teve como base a pEc

45/2019, que tramita na câmara, e que já havia sido objeto de audiências públicas e
seminários regionais. roberto rocha presidiu a comissão
mista, composta por 25 senadores e 25 deputados, com o
deputado aguinaldo ribeiro
(pp-pb) como relator.
logo depois de criada, porém, a comissão teve seus trabalhos suspensos por conta
da pandemia de covid-19. somente em agosto do ano passado, de maneira remota, foram realizadas audiências públicas com representantes do
governo federal, de estados e
municípios, além de setores
econômicos, especialistas e instituições como a ordem dos
advogados do brasil (oab).
À comissão, o ministro da
Economia, paulo guedes, sugeriu que a reforma tributária
tivesse três fases. Na primeira,
haveria a unificação de tributos federais, com a criação de

um iva federal, a partir da junção de pis e cofins. a segunda
envolveria a transformação
do ipi em um imposto seletivo.
por fim, a terceira fase trataria
do imposto de renda, redução
das desonerações fiscais e dos
processos administrativos e
judiciais.
Em maio de 2021, aguinaldo ribeiro apresentou o
relatório final, que não chegou
a ser votado, mas foi enviado
ao presidente do congresso,
rodrigo pacheco. roberto rocha, então, baseou seu parecer
à pEc 110/2019 na ccJ do senado nas conclusões da comissão mista. diante da demora da análise no congresso,
o senador luiz do carmo
(mdb-go) sugeriu no final de
outubro a realização de sessão
temática em plenário para debater a proposta com especialistas, para inclusive acelerar a tramitação da pEc.
(Agência Senado)
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Kassab &amp; Alckmin

Informações foram omitidas das declarações confidenciais

Deputado diz
que Guedes
omitiu que
ﬁlha é diretora
de oﬀshore
o deputado federal por goiás, Elias vaz (psb) afirmou
que o ministro da Economia do governo Jair bolsonaro,
paulo guedes, teria omitido do governo Federal a informação de que sua filha permanece diretora da offshore que mantém nas ilhas virgens britânica.
conforme revelado pela coluna painel do jornal Folha de s. paulo, guedes encaminhou à comissão de Fiscalização Financeira e controle, da qual o deputado faz
parte, uma documentação sigilosa que mostra que sua
filha, paula drumond, segue dirigindo os negócios no exterior desde 2015. informação, segundo o parlamentar,
teria sido omitida na declaração confidencial de informações (dci) exigida pelo governo.
a dci é uma documentação oferecida por aqueles passam a integrar o governo cujo objetivo é evitar conflitos
de interesses. “Entendo que a empresa está sob suspeita. É no mínimo estranho guedes ter omitido essas informações. por isso, é importante que o ministério público
Federal analise o extrato de desempenho da offshore para
saber se não foi beneficiada com informações privilegiadas que guedes obteve por ser ministro”, declarou o
deputado à reportagem da Folha.

presidente do psd, gilberto Kassab
canta a poucos ouvidos que geraldo alckmin será o seu candidato ao governo de
são paulo, “estando ou não no partido”. a
revelação indica que o psd pode ter candidatura própria ao palácio dos bandeirantes ou compor a coalizão da eventual
candidatura de alckmin por outra legenda. mas o que as palavras cuidadosas do
ex-governador tucano indicam é sua filiação ao psd. o partido virou uma potência nacional nas mãos de Kassab. a sigla será a noiva de 2022 na disputa para a
presidência, caso não vingue a pré-candidatura de rodrigo pacheco ao planalto.

Turismo..

a buser, plataforma que a faz intermediação de viagens de ônibus, deve bater novo recorde de transporte de passageiros com o feriado de ontem. Na véspera do 12 de outubro, transportou 40 mil,
chegando a 150 mil no feriado todo.

..sobre rodas

para o feriado de ontem, o app convocou mais de 350 ônibus extras pela demanda. só na sexta-feira, foram 45 mil
passageiros por dia; e deve passar de 135
mil até esta noite.

Fiscalização

Nos últimos cinco anos, foi registrada a
recuperação de 1.675 armas, de um total de
mais de 10 mil roubadas, furtadas ou extraviadas. segundo a pF, um dos focos de
sua ação é o cerco a empresas clandestinas.
as legalizadas que reincidem em ocorrências têm licença cancelada.

Em Barcelona

prefeitos de João pessoa (pb), maceió
(al), porto velho (ro), Florianópolis (sc),
e recife (pE), entre outros, além do governador do rio de Janeiro, participaram em
barcelona da edição 2021 da smart cities
brazil, evento organizado pela câmara de
comércio brasil-catalunha (ccbc) e pela
Frente Nacional de prefeitos.

Mais paranaenses

o deputado Filipe barros está trabalhando na presidência da república para
aumentar a representatividade do paraná
nas vagas criadas para os trFs. após sanção da lei, aprovada pela câmara, esperase a nomeação de 75 desembargadores federais para 2022. o trF 4, em porto alegre,
terá 12 novos desembargadores.

TRF barrado

o mercado pós-pandemia reaqueceu
para os shoppings. a construtora paulo octavio vai anunciar o manhattan em águas
claras, brasília, com torre residecial. será
o sexto shopping do grupo.

barros corre para emplacar paranaeses
porque o prometido trF do paraná &amp;
santa catarina foi impedido por liminar
pelo então ministro do stF Joaquim barbosa. E a corte não tocou mais no assunto.
À época, o lobby pelo trF no paraná foi do
vice-presidente da câmara, andré vargas –
depois preso pela operação lava Jato.

245 mil armas

$ENAC

Novo shopping

a negligência na guarda é uma das “significativas” falhas para o roubo, furto ou
extravio de armas registradas por empresas de segurança. a informação é de
documento enviado pelo ministério da Justiça e pela polícia Federal à câmara dos
deputados. até o dia 19 de outubro, data
do ofício, existiam 245.918 armas na posse de empresas.

secretário exonerado no governo de
agnelo Queiroz (pt) no dF, denunciado
porb cobrar passagens aéreas e de ônibus de
concessionárias do gdF para o partido, victor de abreu corrêa retornou em grande estilo. Foi escalado pelo novo presidente da Fecomércio, José aparecido Freire, para administrar um orçamento de r$ 150 milhões no sENac como diretor de contratos.

Auxílio-inclusão pode ser
ampliado pelo governo
Benefício já pode
ser solicitado por
todos os
brasileiros que
possuem
deficiência e
querem ingressar
no mercado de
trabalho
o ministério da cidadania
avalia expandir o projeto do
auxílio-inclusão — programa
que oferece meio salário mínimo (atualmente r$ 550) a
pessoas com deficiência que
recebem o benefício de prestação continuada (bpc/loas)
e que ingressam no mercado
de trabalho. um projeto-piloto — que ajuda esses cidadãos
a conseguirem um emprego
— foi implantado no município de são João batista, em
santa catarina.
secretaria Nacional de assistência social, maria Yvelonia
diz que “o auxílio-inclusão já
está a disposição de todo brasileiro. É um auxílio que vem
para estimular e apoiar as pessoas com deficiência a entrarem no mercado de trabalho.
Em são João batista, em santa
catarina, fizemos um piloto
no sentido de aproximar as

Maria Evelonia secretária nacional de Assistência Social em entrevista ao Face do Poder do Hoje News
empresas e viabilizar esse acesso ao mercado de trabalho”.
No projeto-piloto, que começou em são João batista,
em santa catarina, 45% das
pessoas com deficiência que
recebem o bpc e demonstraram interesse em entrar no
mercado de trabalho, conseguiram uma oportunidade
de trabalho.
de acordo com o governo,
as equipes dos centros de referência de assistência social
(cras) visitaram 80 pessoas
com deficiência do município que recebem o bpc. desse total, 20 demonstraram in-

teresse em ingressar no mercado de trabalho e migrar
para o auxílio-inclusão.
para a secretária, o programa tem sido muito positivo
em manter o interesse das pessoas com alguma deficiência
no mercado de trabalho. “antes nós tínhamos pessoas que
recebiam o benefício de prestação continuada e tinham receio de ir para o mercado de
trabalho e se acontecesse de
perder o emprego, essas pessoas também teriam perdido o
bpc. Hoje, nós trouxemos a segurança de que elas vão para
o mercado de trabalho desen-

volver suas habilidades e competências e tem a segurança de
que voltarão automaticamente para o bpc”, diz.

Veja as regras

segundo as regras do programa, de acordo com o ministério da cidadania, fará jus
ao benefício a pessoa com deficiência moderada ou grave
que receba ou tenha recebido
o bpc/loas em algum momento nos últimos cinco anos, esteja inscrita no cadastro Único
(cadÚnico) e receba uma remuneração de até dois salários
mínimos mensais (atualmente,

r$ 2.200) no novo emprego.
supondo que o beneficiário consiga um trabalho com
um rendimento de r$ 1.800
por mês, ele terá somado a
esse valor o auxílio de r$
550, que será pago pelo iNss.
isso dará um ganho mensal
total de r$ 2.350.
No dia 1º de outubro, o instituto Nacional do seguro social (iNss) começou a pagar
auxílio-inclusão para pessoas
com deficiência que recebem
o benefício de prestação continuada (bpc/loas).
a pessoa com deficiência
deixará de receber o bpc/loas
integral de r$ 1.100 assim
que entrar no auxílio-inclusão
de r$ 550. No entanto, segundo o governo, caso deixe
de trabalhar com carteira assinada, esse cidadão poderá
dar entrada no bpc/loas novamente e não precisará passar por todos os trâmites burocráticos para a concessão
do benefício. para se ter uma
ideia, hoje 694 mil pessoas
estão na fila à espera por esse
tipo de pagamento.
segundo o ministério da
cidadania, o valor do auxílioinclusão recebido por um
membro da família não será
considerado no cálculo da
renda familiar mensal per
capita (por pessoa) para fins
de concessão e de manutenção de outro auxílio-inclusão
no mesmo grupo familiar.
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remada para cima
Agif / Folhapress

Com gol de Alef
Manga, Goiás
vence Remo e
retorna ao G-4 da
Série B; time agora
enfrenta Guarani
fora de casa
Victor Pimenta
o goiás está muito na briga
pelo retorno à série a em 2022.
o time esmeraldino venceu
um confronto dificílimo diante do remo na noite desta segunda-feira (15), no estádio
baenão por 1 a 0, e voltou ao g4 da competição, ultrapassando o guarani, adversário no
próximo jogo. o único gol da
partida foi marcado por alef
manga, no segundo tempo.

Primeiro tempo

Quarenta e cinco minutos
marcados pelo equilíbrio das
duas equipes. o remo por ser
mandante, começou indo para
cima e já começou com uma
bela finalização de matheus
oliveira que forçou tadeu fazer uma belíssima defesa com
apenas três minutos de jogo.
gedoz chegou com perigo nas
faltas cobradas na área esmeraldina. o goiás não ficou atrás
e respondeu, em muitas delas
com alef manga. aos treze, o
atacante recebeu de caio vinicius e finalizou, para defesa de
vinicius. Quatro minutos depois, novamente, dessa vez fazendo o goleiro do remo buscar no canto do gol. igor Fernandes também teve uma boa
chance para o remo, mas finalizou para fora. rezende finalizou de longe, passando
perto do gol.
o primeiro tempo ainda foi
marcado pelas duras faltas entre as equipes, assim tendo já
quatro cartões amarelos, sen-

Atacante Alef Manga
foi autor do único
gol da partida que
colocou o Goiás
novamente na briga
pelo acesso

do dois para cada lado. uchôa
e victor andrade receberam
para o remo e caio vinicius e
alef manga para o goiás;

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o
mesmo repertório. o remo começou pressionando e com
victor andrade, ex-goiás, quase abriu o placar, se não fosse
mais uma vez com uma bela
defesa de tadeu. de falta, Élvis
buscou o ângulo, mas vinicius

estava esperto e defendeu a cobrança do meio-campista. após
linda jogada que teve a recuperação de Neto pessoa para o
passe de calcanhar para gedoz,
o camisa 10 do remo colocou
na área e igor Fernandes por
pouco não fez de cabeça no
contrapé de tadeu.
alef manga buscou seu gol
a qualquer custo e no segundo
tempo chutou de fora da área,
fazendo com que a defesa do
remo tirasse para escanteio.
após muitas substituições nos
dois times, o gol do atacante
veio. cinco minutos depois da
primeira finalização, o volante
caio vinicius desarmou e
achou lindo passe para o camisa 11 sair cara a cara com vinicius e dessa vez não desperdiçar, mandando para as redes.
romércio tentou para o remo,
mas parou em tadeu. manga
quase fez o segundo, mas o goleiro do remo defendeu mais
uma. a pressão no final se-

guiu para o time paraense,
mas sem efetividade, assim, o
goiás ganhando e voltando ao
g-4, da competição.

Próximo Jogo

com a vitória, o goiás pulou
para a terceira colocação com

FICHA
tÉCniCa
t
Remo 0x1 Goiás
Data: 15 de novembro de 2021. Horário e local: 20 horas, estádio
baenão, belém-Pa. Arbitragem: marielson alves Silva (ba). Assistentes: alessandro alvaro rocha de matos (FiFa/ba) e elicarlos
Franco de oliveira (ba). Quarto árbitro: Gustavo ramos melo (Pa).
Gol: alef manga 22’2t (Goiás)
Remo: Vinicius; thiago ennes,
Kevem (marcos junior), romércio, igor Fernandes; anderson uchoa, lucas Siqueira
(erick Flores), Felipe Gedoz (ronald); Victor andrade, neto Pessoa (renan Gorne) e matheus
oliveira (rafinha).
Técnico: eduardo baptista.

APARECIDENSE

DRAGÃO

neça no rio de Janeiro, o lateral passará a
integrar o time profissional do Flamengo
em 2022, já que não
terá mais idade para
atuar nas categorias
de base.
pela equipe profissional do dragão, luan
sales atuou em apenas
cinco partidas, sendo
três pelos campeonatos goianos de 2019 e
2020, pelos quais foi
campeão, e duas pelas
oitavas de finais da
copa do brasil da temporada passada, quando o atlético-go acabou sendo eliminado
pelo internacional.
No Flamengo, integrou o grupo profissional que disputou o
campeonato carioca de
2021, sendo campeão,
mas sem atuar. Na
base, também conquistou o título estadual. a
taça guanabara. ao
todo, foram 23 jogos
disputados na temporada, participando ativamente de dois gols,
com duas assistências.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Goiás: tadeu; diego (matheus
Salustiano), david duarte, reynaldo, artur; rezende, Caio
Vinicius, luan dias (iago mendonça), Élvis; alef manga
(dadá belmonte) e nicolas
(bruno mezenga).
Técnico: Gláuber ramos.

Victor Pimenta / Jornal O Hoje

Flamengo estuda
comprar jogador
emprestado
pelo Atlético-GO
Emprestado pelo
atlético-go ao Flamengo, o lateral-direito
luan sales, de 20 anos,
pode não retornar ao
dragão. isso porque o
clube carioca estuda
exercer seu direito de
compra e ficar com o jogador em definitivo. a
informação foi divulgada pelo jornalista
venê casagrande, do
jornal o dia, e confirmada pelo o Hoje.
com 10% dos direitos econômicos de luan
sales, adquiridos ainda
em novembro de 2020,
quando o atleta desembarcou na gávea, o rubro-negro carioca terá
de desembolsar mais
r$ 2,5 milhões caso
queira comprar mais
50% do passe do jovem
defensor. Já os 40% restantes seguiriam com o
atlético-go.
com contrato de
empréstimo até o dia
31 de dezembro, luan
está de férias, já que o
time sub-20 do Flamengo não disputa
mais nenhuma competição na atual temporada. caso perma-

sessenta e um pontos. agora a
equipe viaja para campinas,
para enfrentar o guarani, adversário direto na briga pelo
acesso. o jogo acontece na próxima segunda-feira (22), às 20
horas, no estádio brinco de
ouro. (Especial para O Hoje)

Atacante tem contrato com Goiás até o final de dezembro, mas pode permanecer na Cidinha em 2022

Samuel fala de ousadia em gol marcado

e fala de futuro na Aparecidense
a aparecidense se sagrou
campeã da série d no último
sábado (13), ao empatar com o
campinense por 1 a 1, no estádio aníbal batista de toledo.
o time que tinha a vantagem
do empate por ter ganho o primeiro jogo, festejou a conquista inédita na história do
futebol goiano.
autor do gol que decretou
de vez o título da aparecidense, samuel já tinha se destacado outras vezes ao sair do banco de reservas, mas essa foi
mais especial. o jogador que
recebeu um belo passe de robert, ousou na habilidade para
mandar de cavada por cima

do goleiro do campinense.
“Não só dos tempos de
goiás, mas de londrina também e de aparecidense aqui.
Eu sempre tento fazer alguma
coisa de diferente ali e o goleiro saiu me abafando ali e o único jeito era por cima e optei por
cima. graças a deus eu pude fazer o gol. o nervosismo é desde o começo do jogo por ser
uma final. Final não é nada fácil, mas nosso time soube cadenciar o jogo ali e fazer o
gol”, disse samuel.
Emprestado pelo goiás e
com o contrato até dezembro
de 2021, o futuro de samuel é
incerto, mas ele acredita que

depois dessa temporada, está
preparado para qualquer que
seja o desafio. a aparecidense
deve procurar o atleta nas próximas semanas para tratar da
permanência do atacante.
“até o momento não chegou
nada não, mas acho que eles esperavam o título e se chegar,
estou preparado para onde
quer que seja no goiás, seja
aqui, ou seja em outro lugar.
Estrou preparado, sempre vou
me dedicar, para quando surgir as oportunidades para eu
fazer gol, estar sempre preparado”, concluiu o atacante.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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empate eletrizante
Vila Nova sai na
frente, leva virada,
mas consegue
buscar empate com
o Vasco, no OBA

Breno Modesto
o vila Nova atingiu sua meta
de pontos na segundona. pela
36ª rodada da competição nacional, o time comandado pelo
técnico interino Higo maga-

lhães empatou em 2 a 2 com o
vasco, ontem à noite, no Estádio
onésio brasileiro alvarenga.
pedro bambu e clayton fizeram
para o colorado, enquanto que
morato e daniel amorim marcaram pelos visitantes.

Afonso Cardoso

O atacante Clayton marcou um dos dois gols do Vila Nova

O jogo
precisando do resultado
para afastar de vez qualquer
chance de rebaixamento, o
vila Nova foi para cima do
vasco desde o começo. a primeira chegada perigosa demorou a acontecer, mas foi
letal. Ela veio apenas aos 13
minutos, com pedro bambu. depois de uma cobrança
de escanteio pela direita, o lateral-esquerdo riquelme
afastou a bola da área vascaína. porém, ela caiu nos pés
do volante vilanovense, que,
da entrada da área, dominou, ajeitou e disparou uma
bomba, que acabou desviando no meio do caminho e matando lucão.
Na etapa complementar, as equipes voltaram
com tudo. pouco antes da
primeira volta no ponteiro
do relógio, o vasco já havia
empatado. daniel amorim
achou Nenê na grande área.
o camisa 77 parou, pensou
e encontrou morato, no
meio da pequena área. o
meia recebeu e, de primeira, tocou para o fundo das
redes de georgemy.
o bom momento do
cruzmaltino o levou à virada. após uma ligação direta de lucão, georgemy saiu
de sua meta, cortando o perigo. porém, a cabeçada
dada pelo arqueiro vilanovense acabou caindo nos
pés de daniel amorim, que,
da intermediária, mandou
por cobertura. caprichosamente, a finalização foi parar dentro do gol. golaço e
virada do vasco, logo aos
sete minutos.
No minuto seguinte, o tigre deixou tudo igual novamente. dudu recebeu no
meio e encontrou clayton,
livre, na ponta esquerda.
dali mesmo, o centroavante mandou o chute cruzado.
o goleiro lucão até se esticou todo, mas não conseguiu evitar o segundo tento
colorado na partida. (Especial para O Hoje)

FICHA tÉCniCa
t
Vila Nova 2x2 Vasco

Data: 15 de novembro de
2021. Horário: 18h. Local:
estádio onésio brasileiro
alvarenga, em Goiânia
(Go). Gols: Pedro bambu
(13’/1t) e Clayton (8’/2t) Vil; morato (1’/2t) e daniel amorim (7’/2t) - VaS.
Árbitro: Paulo henrique
Schleich Vollkopf (mS). Assistentes: leandro dos
Santos ruberdo (mS) e Cícero alessandro de Souza
(mS). VAR: marcio henrique de Gois (SP)
Vila Nova: Georgemy;
moacir, rafael donato,
renato e Willian Formiga;
dudu, Pedro bambu e
arthur rezende (alan
Grafite); diego tavares
(Pedro júnior), Clayton
(rafael Silva) e alesson.
Técnico: higo magalhães
Vasco: lucão; léo matos, ricardo Graça,
leandro Castán e riquelme; andrey, Galarza
(Caio lopes), mt ( joão
Pedro) e morato ( juninho); daniel amorim (Figueiredo) e nenê.
Técnico: Fábio Cortez
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Leonardo, que trabalha numa loja de produtos naturais, exibe, com orgulho, a variedade de alimentos orgânicos produzidos em Goiás

Venda de alimentos orgânicos
avança, mas consumo é elitizado
Alimentos livres de agrotóxicos não estão na mesa de mais de 90% dos brasileiros
Fotos: Jota Eurípedes

Alzenar Abreu
as agriculturas familiares
respondem por 70% da produção de legumes, verduras e
frutas comercializadas em todos os mercados brasileiros.
mas, o percentual de cultivo
orgânico desse montante ainda é pífio. o que preocupa
gestores e especialistas. ainda
que, desde 2017 o consumo tenha aumentado, o alto valor
desses produtos assusta compradores. de 4 anos para cá
subiu 82% as vendas de alimentos orgânicos, mas os preços ainda assustam.
a nutricionista vânia marra, membro do Núcleo de Estudos e pesquisas em agroecologia e saúde da universidade Federal de goiás (uFg),
diz que essa situação só vai
mudar quando dois fatores
acontecerem: a população reivindicar mais o acesso a esse
tipo de produto e gestores
adotarem políticas públicas
mais incisivas para garantir
apoio aos produtores que cultivam alimentos orgânicos.
“Estudos apontam que
cada pessoa consome, por
ano, de 5 a 7 litros de agrotóxicos embutidos em alimentos. um montante assustador”, diz. vânia explica que os
vegetais, por exemplo, recebem veneno borrifado diretamente para combater pragas que possam atrapalhar as
lavouras. “Esses produtos penetram nos legumes. “Não há
como retirar, mesmo lavando
e descascando. Fica entranhado”, explica, ao dizer que
o resíduo é sistêmico e penetra em todo tecido vegetal.
além da impureza, esses
alimentos perdem o valor nutricional. Já o orgânico é mais
rico em nutrientes porque
não leva esses produtos e,
ainda, não são forçados geneticamente a brotar do solo,

loja que só oferece produtos
naturais, exibe, com orgulho,
morangos orgânicos produzidos em goiás, na cidade de
trindade. o que corrobora com
a possibilidade e estímulo desse tipo de cultura no Estado
que poderá produzir mais e
ofertar em maior quantidade.

Consumo alternativo

Hoje é possível encontrar uma variedade enorme de produtos orgânicos
sob condições de manipulação. Que é o caso da mutação
feita para acelerar o crescimento original do fruto.

Larga escala de produção

de acordo com vânia, a
produção de orgânicos em
larga escala dependerá da
aceleração de políticas de incentivo junto aos agricultores
familiares. para que estes recebam o fomento necessário
para plantar mais em áreas
maiores de cultivo, com tecnologias específicas que darão
condições de oferecer esses
produtos (e derivados deles) a
custos menores. isso porque a
produção exige mão de obra
que precisa aumentar a escala e os insumos que são mais
caros. “sem dar apoio aos pequenos produtores, para que
possam crescer, essas lavouras não avançam”, diz vânia.
“É uma cultura que precisa ser injetada em todos os eixos de sustentação (união,
estados e municípios) com o
apoio da comunidade”, diz.
“Esse processo de substituição
de culturas [com agrotóxicos

e sem agrotóxicos] acelera-se
à medida que a vontade política se faz presente”, diz.
“a população tem de fiscalizar, reclamar e pedir mais
por esse tipo de produto e exigir preços melhores. para isso
existem associações de donas
de casa e outras agremiações
que podem unir-se e reivindicar esse tipo de alimento junto aos produtores ou com
quem comercializa”, explica.

População gigantesca

mas a pergunta que fica é
se realmente é possível alimentar uma população gigantesca como a brasileira
por meio somente de produtos orgânicos? Então, a mesa
terá, apenas, produtos da própria estação?
Em face da questão sobre
consumir os frutos da estação
que não recebem estimulantes artificiais é uma escolha
que o cidadão deve fazer.
“ou se leva ‘saúde’ para casa
ou se consome, notoriamente,
o que sofreu alteração em
todo processo produtivo”, explica a nutricionista ao acres-

centar que existem alimentos
produzidos naturalmente o
ano todo, a exemplo do chuchu e da abóbora.
de acordo com o nutrólogo álvaro vítor muitas doenças que surgem sem explicação podem ser derivadas do
uso de agrotóxicos ingeridos
pela população nos alimentos.
“são diversos registros de
câncer, autismo, doenças do
sistema nervoso central, até
dermatológicas que são investigadas e as causas são
desconhecidas. Estudos mostram que é nesse espectro
que podem estar as enfermidades derivadas desse consumo”, explica.
o nutrólogo diz que ao retirar a casca é possível minimizar
a ingestão de parte do agrotóxico do fruto, mas não o elimina completamente. “os piores
alimentos são os tomates, morangos e até alfaces produzidas
em larga escala no brasil”, salienta. E vânia marra completa
a lista com o pepino japonês, e
o brócolis ninja.
o vendedor leonardo pimentel, que trabalha numa

por enquanto, à medida
que as ações - ainda que iniciais estejam acontecendo -, o
jeito, para quem quer consumir esses produtos, é buscá-los
em feiras. “mas pesquisar bem
a procedência”, ressalta vânia. “sabemos que eles são
mais caros. porém, se leválos em menor quantidade é a
escolha do menos que gera o
mais saudável”, pontua. “É
essa cultura que estamos tentando introduzir na mente da
nossa comunidade”.
vânia explica que o ideal
é ter maior contato direto
com o produtor. É uma garantia de que se consiga um
produto mais puro. “tem de
dialogar, conhecer”. Essa
oportunidade não se tem nos
grandes mercados. Embora
alguns ofereçam esses produtos e os derivados com o
selo orgânico de produção.
outra escolha é buscar frutos da época. até mesmo nos
grandes mercados. “temos,
nesse caso, a possibilidade de
serem oferecidos os produtos,
em respeito ao ciclo da fruta
ou do vegetal”, conta.
mas é necessário pesquisar. vânia exemplifica que
se a época é das laranja e não
do melão, que se use mais laranja. se é da abobrinha verde e não do chuchu, use a
abobrinha”, ensina, ao completar que, agora, é a época
da jabuticaba e da manga,
por exemplo. Frutos cheios
de nutrientes importantes
para o organismo.

Projeto quer privilegiar produção orgânica
o Estado de goiás levou
para a assembleia legislativa
e aprovou em setembro deste
ano a política Estadual de
agroecologia e produção orgânica do Estado de goiás. o
objetivo da lei 21.115 é promover ações indutoras da
transição agroecológica e da
produção orgânica e de base
agroecológica.
isso para orientar o de-

senvolvimento sustentável
e a qualidade de vida das
populações nas cidades e
no campo, por meio da oferta e consumo de alimentos
saudáveis, com preços justos e acessíveis a todos e do
uso sustentável dos recursos naturais.
a meta é respeitar a integridade cultural das comunidades rurais, urbanas e pe-

riurbanas, tendo como foco a
sustentabilidade econômica
e ecológica, a maximização
dos benefícios sociais, a minimização da dependência de
energia não renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais
sintéticos, a eliminação do
uso de organismos genetica-

mente modificados e radiações ionizantes, em qualquer
fase do processo de produção,
processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. Na proteção, peculiar do meio ambiente;
a transição agroecológica
(que privilegiará a agricultura
orgânica) é um processo gradual e multilinear de mudança de práticas e de manejo de

agroecossistemas, extrativismo e sistemas agropecuários,
tradicionais ou convencionais.
com a transformação das bases produtivas e ajustes para
estímulo ao investimento financeiro e social para o uso da
terra e dos bens naturais, incorporando conceitos, princípios, metodologias e tecnologias de base ecológica. (Especial para O Hoje)
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Pós-covid ﬁgura
como terceira
maior causa de
atendimentos
a atenção domiciliar do ministério da saúde estimou que de 40% a 60% dos atendimentos realizados pelas equipes do programa melhor em casa estão relacionados com quadros de pós-covid 19. a informação foi divulgada pela coordenadora geral do
projeto mariana borges em um evento que comemorou os 10 anos do programa.
o melhor em casa atende paciente de todas as idades com dificuldades de locomoção ou quadros de
saúde agudos, crônicos agudizados ou complexos. a
maior causa de atendimentos, nos últimos dois anos,
foi referente à sequela por acidente vascular cerebral
(avc). No entanto, o número de sequelados por covid19 são expressivos.
segundo mariana borges, a pandemia surge como
problemas mais frequentes. “a covid já está em terceiro lugar. É uma doença que nunca tinha aparecido e já veio direto
para o terceiro lugar
de atendimento”, resPacientes com
saltou a coordenadosequelas de
ra, que acredita que
parte dos pacientes acidentes vasculares
registrados como
cerebrais (AVC)
atendimento de influenza possa ser, na
representam maior
verdade, covid.
parte dos
o ministro da
saúde marcelo Queiatendimentos
roga esteve presente
no evento no rio de
Janeiro. o titular da
pasta prestou solidariedade aos que
perderam entes queridos pela covid e prometeu apoio aos que convivem com sequelas.

Investimento no programa

o ministro anunciou que será publicada uma portaria para permitir entrada de mais 116 equipes no
programa. Hoje, o melhor em casa tem 11,7 mil profissionais e mais de 1,6 mil equipes. Em 2021, foram
investidos r$ 540 milhões no programa.
o melhor em casa permite uma abordagem mais
humanizada. as equipes são capacitadas para entender o contexto em que vive o paciente. “o sujeito
deixa de ser biológico para ser biográfico. ajudando
as famílias a olharem para as condições dentro do
domicílio, temos muito mais possibilidades de ter
resultados eficazes e a longo prazo do que simplesmente tratando uma doença”, explicou mariana borges.
o acompanhamento em casa permite melhor
qualidade de vida a pacientes terminais ou em tratamento paliativo. além disso, reduz a procura por
unidades de emergências. (ABr)

Programa Melhor em Casa completa 10 anos

EXPRESSA
a corregedoria-geral de Justiça de goiás (cgJgo),
por intermédio do tribunal de Justiça do Estado
(tJgo), abriu as inscrições para a realização do casamento comunitário. a previsão é que a celebração aconteça em março de 2022, em regime presencial.
as inscrições são feitas via internet, através dopreenchimento de um formulário de inscrição preliminar. o casamento comunitáriotem a intenção de legalizar a situação de muitos casais que vivem em regime de união estável, especialmente, aqueles que fazem parte do programa pai presente, da corregedoriageral de Justiça de goiás.
outro benefício trazido pelo projeto, é proporcionar
a união e realização de um sonho para aqueles que não
têm condições financeiras para arcar com as despesas
de um casamento civil. Encaixa-se nos pré-requisitosnecessários para a inscrição, casais residentes e domiciliados em goiânia e região metropolitana.

Em 2020, apenas 382 detentos goianos participaram do Exame, este ano o total foi de 611 inscritos

Número de detentos
goianos inscritos
no Enem chega a 60%
Ao todo, 611 presos fizeram a inscrição
neste ano. Em 2020, foram 382
Maiara Dal Bosco
mais de 600 detentos das
unidades prisionais de goiás
realizaram a inscrição para o
Exame Nacional do Ensino
médio para pessoas privadas
de liberdade ou sob medida
socioeducativa, o Enem ppl
2021. as inscrições, que foram
encerradas no último dia 17,
registraram no Estado um aumento significativo no número de presos inscritos. de
acordo com o levantamento
da gerência de Educação da
diretoria-geral de administração penitenciária (dgap),
611 presos fizeram a inscrição
este ano, 60% a mais que em
2020, quando 382 detentos
participaram.
Nesta edição, o exame nacional avaliará presos de 39
unidades prisionais do Estado. a unidade prisional regional (upr) de anápolis é a
que conta com mais detentos
inscritos: 135, seguida pela
upr de itumbiara e casa de
prisão provisória (cpp) de
aparecida de goiânia, onde,
respectivamente, 66 e 40 de-

tentos também farão a prova
do Enem. para o diretor-geral
de administração penitenciária, tenente-coronel rasmussen, os projetos de educação desenvolvidos dentro
do sistema penitenciário são
considerados elementos de
transformação. “o estudo é
uma forma do preso conquistar mais do que a remição de pena, é uma chance
de buscar um caminho diferente daquele que o levou
para criminalidade, inclusive
é um fator importante na redução a reincidência criminal”, defende.
para a policial penal Juliana porto, representante estadual do Enem ppl, o aumento no número de inscritos no
Exame é resultado das políticas de ressocialização, que a
instituição vem promovendo
com mais ênfase nos últimos
meses. “a gerência de Educação tem feito um trabalho
de conscientização junto aos
diretores das unidades prisionais mostrando a importância da educação para os
reeducandos”, destaca.

Oportunidade

para um dos detentos da
upr de porangatu, de 26 anos,
inscrito no Enem ppl 2021, a
prova representa uma oportunidade para entrar na faculdade. “É uma chance que
não tive lá fora. Quero correr
atrás do tempo perdido, entrar numa faculdade, me formar, e ser alguém na vida,
porque se tem uma coisa que
ninguém tira da gente é o estudo”, planeja.
outro custodiado da upr
de itumbiara fez a prova do
Enem em 2020 e conseguiu
uma vaga para cursar engenharia elétrica em uma universidade particular do município. “graças ao apoio da
minha família e às oportunidades recebidas dentro da
penitenciária, posso almejar um novo futuro. o mundo muito julga e pouco estende as mãos para oferecer
ajuda. Quando encontramos
apoio e incentivo, como encontrei na administração
dessa unidade, vemos uma
janela se abrir para um novo
caminho”, disse.

Provas serão aplicadas pelo
Inep nos dias 11 e 12 de janeiro
as provas do Enem ppl serão aplicadas pelo instituto
Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais anísio teixeira (inep) nos dias 11 e 12 de
janeiro de 2022. o Enem ppl,

O aumento no
número de inscritos
no Exame é
resultado das
políticas de
ressocialização

aplicado desde 2010 pelo instituto, em parceria com o ministério da Justiça e segurança pública, por meio do departamento penitenciário Nacional (depen), tem o mesmo
nível de dificuldade do Enem
regular. a única diferença está
na aplicação das provas, que
ocorre em data diferente e
dentro de unidades prisionais
e socioeducativas indicadas
pelos órgãos de administração
de cada Estado.
o Exame avalia o desempenho do participante que
concluiu o ensino médio e, a
partir de critérios utilizados
pelo ministério da Educação
(mEc), permite o acesso ao
ensino superior por meio de

programas como o sistema de
seleção unificada (sisu) e de
iniciativas como o programa
universidade para todos
(prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
além disso, contribui para elevar a escolaridade da população prisional brasileira.
E, como forma de incentivar a participação dos detentos e alcançar o maior número possível de participantes, o
inep também oferece o material de preparação. Em goiás,
a maior parte dos presos inscritos já faz parte dos programas de educação desenvolvidos pela dgap, como o Educação de Jovens e adultos
(EJa). (Especial para O Hoje)
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Demanda por instalação de
painéis solares aumenta 40%
Para especialista,
aumentos
expressivos na
conta de energia
elétrica têm
contribuído para o
crescimento da
demanda

curado o serviço para instalação nas áreas comuns,
como saunas, academias, piscinas, já que, como aumentou muito a energia elétrica,
a procura por economia tem
crescido também.
Na visão do engenheiro, a
procura por soluções em
energia solar deve aumentar
ainda mais em 2022. “com a
redução de mortes por covid19 e as pessoas retornando às
atividades normalmente, já
houve um consumo maior
de energia e a tendência é
que esse consumo aumente
ainda mais no ano que vem,
uma vez que, conforme as
pessoas vão sendo vacinadas, as atividades retornam e
a demanda aumenta”, finaliza Emerson.

Maiara Dal Bosco
goiás tem ganhado espaço
na geração de energia solar
fotovoltaica. No ano passado, o
Estado alcançou o sétimo lugar
entre as unidades da federação
que mais instalaram novas conexões de geração distribuída
- produzida no local de consumo. Foram aproximadamente
9 mil, o dobro de 2019, quando
se registrou 4,7 mil. os dados
são da agência Nacional de
Energia Elétrica (aneel). Em
2016, goiás ocupava apenas o
16º lugar no ranking da aneel.
agora, empresas do setor destacam aumento de mais de
40% na demanda pelo serviço.
o engenheiro eletricista e
fundador da New sol Energia,
Emerson de souza campos,
destaca que a busca pela instalação de placas solares aumentou por conta dos aumentos na conta de energia, que somaram mais de 15%; e da bandeira vermelha que vem sendo
cobrada. segundo ele, os aumentos expressivos fizeram
com que, para alguns segmentos do comércio, se tornasse inviável a manutenção da questão de energia sem a adoção
das placas solares.
“Na capital temos muitos
projetos que estão sendo executados e muita procura por
estabelecimentos como bares,
restaurantes que têm distribuição de bebidas ou ainda
peixarias. Estabelecimentos
que consomem muita energia”, afirma Emerson. Ele cita,
ainda, outros segmentos do

Ranking Brasil

Emerson atribui a maior busca pelo serviço aos aumentos na conta de energia
comércio que têm buscado a
alternativa. “É o caso das lavanderias, que consomem
muita energia, e dos supermercados, que começam 6h e
vão até às 22h. Então um período que gera energia, das
18h às 22h é compensada com
sistema solar para poder suprir com o que é consumido à
noite”, explica.

Uso doméstico

de acordo com o engenheiro eletricista, o uso doméstico da energia solar também aumentou, entretanto,
a alta na taxa dos juros tem
atrapalhado os investimentos neste âmbito. “os investimentos a nível residencial estão se tornando inacessíveis,
porque, por exemplo, um fi-

nanciamento em que a pessoa
pagava cerca de r$ 400, com
o aumento da taxa de juros a
parcela ficaria em torno de r$
700, r$ 800. por isso, ainda,
muitos consumidores estão
preferindo até mesmo pagar
à vista”, pontua Emerson.
além disso, o engenheiro
destaca que muitos condomínios residenciais têm pro-

o brasil subiu para 9º no
ranking de países que mais
instalaram energia solar em
2020. o levantamento, feito
pela associação brasileira de
Energia solar Fotovoltaica
(absolar) a partir de dados do
international Energy agency
photovoltaic power systems
programme (iEa pvps), inclui tanto grandes usinas
quanto pequenos sistemas.
conforme as estatísticas,
no ano passado, o brasil instalou 3.152,9 megawatts (mW)
de fonte solar fotovoltaica,
incluindo 2.535,3 mW (80%)
em sistemas de geração distribuída e 617,6 mW (20%) em
sistemas de geração centralizada. para o presidente do
conselho de administração
da absolar, ronaldo Koloszuk, o brasil tem condições
suficientes para assumir ainda mais protagonismo. “o
país está em vias de votar o
projeto de lei 5.820/2109, que
cria o marco legal da geração
própria de energia renovável e poderá trazer r$ 139 bilhões em novos investimentos
até 2050, além de mais de 1
milhão de novos empregos
nos próximos anos”, afirma.
(Especial para O Hoje)

CATEDRAL METROPOLITANA

Família realiza missa de sétimo dia de Iris Rezende
Foi realizada ontem (15) a
missa de sétimo dia do ex-prefeito e ex-governador iris rezende. a cerimônia foi na catedral metropolitana de goiânia, no setor central, e foi preparada pela equipe do arcebispo dom Washington cruz.
iris rezende faleceu em
são paulo (sp) na madrugada
da última terça-feira (9), aos
87 anos. o político, que começou a carreira política com
25 anos, ao ser eleito vereador, estava internado desde 6
de agosto deste ano, após sofrer um acidente vascular cerebral (avc). o tratamento estava sendo realizado desde o
último dia 31 de agosto, no
Hospital vila Nova star.

Despedida

Na última terça-feira, um
culto ecumênico celebrado por
dom Washington cruz e o pastor marcos – restrito à família
e que pôde ser acompanhado
pela imprensa - marcou o início da despedida do político. Na
sequência, foi liberado à entrada do público e, após contar
com a presença de milhares de
goianienses, o corpo do ex-

A cerimônia foi na Catedral Metropolitana de Goiânia, no Setor Central
prefeito de goiânia, iris rezende, seguiu em cortejo para
o enterro, que foi realizado no
cemitério santana, no setor
dos Funcionários, local em que
os corpos dos pais de iris, genoveva e Filostro, foram sepultados. a cerimônia do enterro foi restrita a familiares e
pessoas próximas e aconteceu

sob uma forte chuva.

Homenagens

Em uma rede social, dona
iris de araújo, esposa de iris
rezende, agradeceu o apoio
recebido desde o falecimento
do companheiro, com quem
era casada há mais de 50 anos.
“a dor profunda nos limita e

nos deixa quase sem palavras
para manifestar os nossos
agradecimentos aos amigos
que nos apoiaram durante o
tempo da enfermidade e triste
desfecho com o falecimento
do amado Íris. Fica aqui a minha eterna gratidão. bênçãos
de deus a todos!”, disse.
o governador de goiás,

ronaldo caiado, também destacou em sua rede social, que
“ uma das minhas maiores
alegrias à frente do governo
do Estado foi ter ao meu lado
iris rezende como prefeito de
goiânia. vocês devem se lembrar que sempre fiz questão
de participar dos mutirões
que aconteciam todos os meses na nossa capital”, afirmou. “o que fica é a saudade
que nos serve de combustível
para continuar honrando o
legado deixado por ele”.
Já o prefeito de goiânia,
rogério cruz, afirmou que o
adeus a iris rezende refletiu o
tamanho do legado deste inesquecível líder popular. “debaixo de chuva, iris foi aplaudido pela cidade que seu coração escolheu para amar, morar
e transformar. goiânia deve
muito a este homem que se
destacou por ser um político
que abraçou o povo, que conheceu suas dores e se dedicou
a garantir a dignidade de todos
a que teve a honra de governar.
descanse em paz, iris. seu
nome está escrito na história!”,
disse. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Áustria inicia lockdown em meio
a nova onda de covid-19 na Europa
O governo federal
da Alemanha e os
líderes dos 16
estados do país
devem discutir
novas medidas
nesta semana
o governo austríaco decidiu impor um lockdown às
pessoas não vacinadas contra
o novo coronavírus, a partir
desta segunda-feira (15), com
a aproximação do inverno e o
aumento das infecções na Europa. a alemanha também
impõe limites de circulação
mais rígidos e o reino unido
expande a aplicação de reforço da vacina para incluir
adultos jovens.
Nas últimas semanas, a Europa tornou-se novamente o
epicentro da pandemia. com
isso, alguns países voltaram a
considerar a retomada de restrições no período que antecede o Natal e ampliaram o
debate sobre as vacinas, se
elas, por si só, são suficientes
para conter a pandemia.
a chegada do inverno no
Hemisfério Norte preocupa as
autoridades, já que o vírus se
espalha mais facilmente nos
meses de frio, quando as pessoas se reúnem dentro de casa.
Na semana passada, a Europa foi responsável por mais
da metade da média de infecções em todo o mundo e cerca
da metade das últimas mortes,
de acordo com uma contagem
da reuters. são os níveis mais
altos desde abril do ano passado, quando o vírus estava
em seu pico inicial na itália.
governos e empresas temem que a pandemia prolongada atrapalhe a ainda frágil recuperação econômica.
o governo da áustria, conservador, disse que cerca de 2

Medida atinge
pessoas não
vacinadas contra
o vírus

milhões de pessoas no país, de
cerca de 9 milhões de habitantes, agora só têm permissão para deixar suas casas
em alguns casos, como ir ao
trabalho ou fazer compras de
itens essenciais.
Há, no entanto, um ceticismo generalizado, inclusive
entre os conservadores e a polícia, sobre como o bloqueio
pode ser aplicado - será difícil
verificar, por exemplo, se alguém está indo para o trabalho, o que é permitido, ou
indo fazer compras para não
itens essenciais, o que não é.
"meu objetivo é muito claro:
fazer com que os não vacina-

Mianmar liberta
jornalista americano
acusado de
incitar protestos
o jornalista americano
danny Fenster foi libertado
da prisão nesta segunda-feira (15) em mianmar e deixou o país, informaram seu
empregador e a família,
após negociações entre o
ex-diplomata americano
bill richardson e a junta militar que governa o país.
Fenster, 37 anos, editor
da revista online independente Frontier mianmar,
foi condenado a 11 anos
de prisão na última sextafeira (12), por incitação à
violação das leis sobre imigração e reuniões ilegais,
uma decisão que atraiu
condenação internacional
ao governo de mianmar.
Fenster deixou o país
com bill richardson em
um vôo com destino ao catar. "Estamos muito gratos
que danny finalmente será
capaz de se reconectar com
seus entes queridos, que
têm trabalhado pela sua liberdade todo esse tempo,
contra todas as probabilidades", disse o diplomata

em comunicado.
Fenster estava entre dezenas de profissionais de
imprensa detidos em
mianmar desde o golpe de
1º de fevereiro, que desencadeou uma onda de
protestos contra o governo
militar. os militares acusaram muitos meios de comunicação de incitar as
mobilizações e divulgar
informações falsas.
Não ficou claro se foram impostas condições
para a libertação de Fenster, que foi preso enquanto tentava deixar o
país em maio. a Embaixada dos Estados unidos
em Yangon não respondeu imediatamente a um
pedido de comentário.
um porta-voz do conselho militar governante não
respondeu também a um
pedido da reuters. o serviço da bbc em birmanês informou que o porta-voz
confirmou a libertação de
Fenster, mas não forneceu
mais detalhes. (ABr)

dos sejam vacinados, não prender os não vacinados", disse o
chanceler alexander schallenberg à rádio orF enquanto
explicava o bloqueio, que foi
anunciado nesse domingo.
o objetivo é conter o surto
de novas infecções, alimentadas por uma taxa de vacinação
total de apenas cerca de 65%
da população, uma das mais
baixas da Europa ocidental.

Nova onda

o governo federal da alemanha e os líderes dos 16 estados do país devem discutir
novas medidas nesta semana.
três ministros de saúde estaduais alemães pediram às
partes que negociam para formar um novo governo. o objetivo é prolongar o poder dos
estados de implementar medidas mais rígidas, como bloqueio ou fechamento de escolas, à medida que a taxa de in-

cidência de covid-19 de sete
dias atingia níveis recordes.
a chanceler angela merkel
pediu às pessoas não vacinadas que reconsiderem sua decisão,em mensagem de vídeo
divulgada no sábado (13).
"semanas difíceis estão à
nossa frente, e você pode ver
que estou muito preocupada",
disse merkel em seu podcast
semanal. "peço urgentemente
a todos que ainda não foram
vacinados: reconsiderem."
a França, a Holanda e muitos países da Europa oriental
também estão enfrentando
um surto de infecções.
a grã-bretanha deve estender a aplicação de doses de
reforço da vacina para pessoas entre 40 e 49 anos, disseram autoridades hoje, para
aumentar a imunidade em
declínio antes dos meses mais
frios de inverno.
atualmente, todas as pes-

soas a partir de 50 anos, aqueles que são clinicamente vulneráveis e os profissionais de
saúde da linha de frente são
elegíveis para reforços.
o primeiro-ministro britânico, boris Johnson, disse
que não vê necessidade de
mudar para um "plano b" de
mandatos de máscaras e passaportes vacinais, embora esteja cauteloso com o aumento de infecções na Europa.
"Estamos mantendo o plano a", disse ele em uma transmissão nesta segunda-feira.
"mas o que certamente temos que reconhecer é que
há uma tempestade de infecções em algumas partes da
Europa. sempre existe o risco
de que uma nova onda venha
do leste, à medida que os meses ficam mais frios. a melhor
proteção para o nosso país é
que todos se apresentem e
recebam seu reforço." (ABr)

ARGENTINA

Peronistas limpam as feridas
após dura derrota eleitoral
os peronistas argentinos
limpavam suas feridas nesta
segunda-feira (15), após uma
derrota eleitoral no congresso em que a oposição conservadora ganhou vantagem em
importantes campos de batalhas em todo o país e eliminou
a maioria da coalizão governista no senado.
a coalizão de oposição Juntos, duramente derrotada nas
eleições presidenciais de 2019,
bateu a coalizão governista
Frente de todos por quase
20 pontos em todo o país no
senado, onde um terço das cadeiras estava em disputa.
Na câmara, venceu por
uma margem um pouco menor, mas ainda importante, de
cerca de oito pontos percentuais, vencendo uma batalha
acirrada na importante província de buenos aires, a região mais populosa do país e
reduto peronista.
“as pessoas se fizeram ouvir”, disse beatriz arguello,
uma dona de casa na capital.
"agora esperamos alguma
mudança."
o presidente argentino
de centro-esquerda, alberto
Fernández, disse após a vo-

oalizão de oposição Juntos bateu a governista Frente de Todos
tação que ouvirá o povo e
prometeu uma nova fase
para o país. Ele pediu que a
oposição chegue a um consenso com o governo.
isso será fundamental depois que os peronistas perderem a maioria no senado,
que mantinham desde 1983, o
que significa que Fernández e
sua vice-presidente mais radical, cristina Fernández de
Kirchner, precisarão buscar o
outro lado.
os jornais locais reagiram
à derrota com manchetes
como "dura derrota eleitoral" e "diagnósticos devasta-

dores". o página 12, mais alinhado ao partido, buscou
pontos positivos: "derrota,
mas a luta continua".
os mercados tinham reação
mista ao resultado, com os
preços dos títulos soberanos
subindo ligeiramente, a bolsa
caindo pouco mais de 2%, em
um ajuste de posições após
uma alta inicial, e o peso oficial
recuando apenas 0,08%. os
analistas geralmente veem o
resultado como positivo na
medida em que pode forçar o
governo a trabalhar mais de
perto com a oposição, favorecida pelos investidores. (ABr)
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Essência

O gosto da cultura
Elysia Cardoso
a culinária libanesa é uma
das mais famosas e populares
de todo o mundo e isso se deve
à história cultural do oriente
médio entre os séculos Xvi e
XX. a miscigenação cultural regional desta época contribuiu
para o surgimento de uma
gastronomia rica e singular,
também inspirada na culinária
síria, e que se difundiu e agradou os paladares não apenas
do oriente, mas de todo o ocidente. a culinária libanesa representa os hábitos, costumes
e influências do povo libanês
em todo o seu contexto histórico e cultural.
os intensos processos migratórios fixaram de 7 a 11 milhões de libaneses e descendentes no brasil. Enquanto
isso, a população do líbano é
de 6,8 milhões de pessoas, ou
seja, menos do que a população de santa catarina, estimada em 7,2 milhões. os primeiros imigrantes vindos da
síria e do líbano, chegaram ao
brasil no século XiX. adaptaram se bem, principalmente
porque os brasileiros herdaram os costumes árabes, como
o gosto pelo café e pelos doces.
trouxeram sua culinária própria, então o quibe, as esfihas,
coalhadas, o cravo e a canela,
ficaram definitivamente na
dieta brasileira.
o quibe, conhecido pelos libaneses como kibbeh, é um
prato muito popular e considerado o prato nacional no líbano, síria e iraque, sendo também comum no norte da áfrica, na turquia, na península
arábica e em parte do cáucaso,
como na armênia. o nome deriva de kubbeh que em árabe
significa bola. É um bolinho de
massa de triguilho ou semolina, recheado com carne (eventualmente substituída por carne de soja), temperada com ervas, que pode ser servido cru,
cozido ou frito.

a culinária libanesa é um conjunto de pratos e costumes
culinários, além de uma herança da imigração

Petiscos como esfihas e mini quibes se popularizaram no Brasil com a chegada dos imigrantes sírio-libaneses

Quibe AssAdo LibAnês
INgredIeNtes
✒ 500 g de carne moída (patinho ou coxão mole bem limpo)
✒ 250 g de trigo para quibe
✒ 1 cebola grande ou 2 pequenas raladas
✒ Folhas de 1 maço de hortelã bem picadinhas
✒ 5 dentes de alho bem picadinhos
✒ sal a gosto
✒ pimenta síria a gosto
✒ 3 colheres cheias de margarina
✒ 4 cebolas grandes cortadas em rodelas
✒ azeite
modo de preparo
Lavar o trigo para quibe e deixar de molho na água
por no mínimo 2 horas. depois disso, coloque o trigo
em outra vasilha maior, espremendo - o, mas não muito
(deixe - o bem úmido). Junte a carne moída, a cebola, o
alho, a hortelã, o sal e a pimenta síria. agora trabalhe,
ou amasse bem essa mistura, pois dizem os libaneses,
que o grande segredo do quibe é trabalhar bem essa
massa, para que o quibe fique mais gostoso e dê certo.

experimente para ver o sal e a pimenta que são temperos importantes. Junte a margarina e amasse mais um
pouco. Coloque metade dessa mistura de quibe numa
forma média que vá ao forno, espalhe o recheio de cebola com o azeite, cubra com o restante do quibe. por
cima, coloque uns pedacinhos de margarina bem distribuídos. Cubra a forma com papel alumínio. Leve ao
forno para assar em fogo médio por uma hora. Não tire
o papel alumínio, para que o quibe não resseque.

Influencia da França
no Líbano

os laços da França com o
líbano são fortes e antigos.
com o fim do império otomano, depois da primeira guerra
mundial, a França recebeu
um mandato da liga das Nações, a antecessora da oNu,
para a administração e construção do líbano. a relação se
manteve mesmo depois da independência do líbano, em
1943. uma parte da elite libanesa fala, até hoje, francês.
muitas escolas dão aulas em
francês. muitos libaneses ricos
têm uma segunda residência
na França. a parcela cristã da
sociedade libanesa, que corresponde a 39% da população,
vê na França uma espécie de
potência protetora.
Na culinária, o líbano teve
influência e adoção de vários
pratos franceses. devido a ramificação cultural libanesa,
sua culinária é repleta de aromas, temperos, especiarias e
ervas, frutas, verduras e legumes frescos, conservas,
azeite, trigo, lentilhas, açafrão, canela, gergelim, pimenta, cravo, noz-moscada,
cominho, páprica, coentro,
cebolinha, salsa e hortelã.
tais especiarias valiam quase
que seu peso em ouro, e isso
impulsionou fortemente as
grandes navegações de comércio nos séculos Xv e Xvi.
além disso libaneses e
franceses compartilham do
amor pela panificação. o pão,
desde a época mesopotâmica
até os dias de hoje, é consumido em larga escala pelos países
árabes, e era o único sustento
dos povos pobres. Enquanto os
franceses são consumidores
assíduos das baguetes, os libaneses consomem o pão pita,
que é o mais conhecido, sendo
a base de muitos pratos e refeições da culinária árabe. os
recheios variam de queijos,
ovos ou até mesmo espinafre.
(Especial para O Hoje)
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LIVRARIA
t

Economia moderna

Grupo de rap Costa Gold apresenta
novo feat com fenômeno do funk
MC Ryan SP e lança 'Apita'
Elysia Cardoso
o grupo de rap formado por Nog e predella lança pela som livre a track
‘apita’, fruto de uma nova
parceria com o fenômeno do funk, mc ryan sp. a
faixa, um trapfunk divertido e repleto de rimas
ágeis, chega ainda com
um clipe com temática futebolística no canal do
costa gold no Youtube.
a união de Nog e predella ao ‘gordinho bololô’,
como também é conhecido
mc ryan sp, resulta em
uma track com beat animado e várias punchlines
com potencial para viralizar nos challenges do tiktok. No audiovisual, a pegada cômica característica
dos trabalhos do costa gold
está presente, conferindo
simultaneamente dinamismo e descontração à
produção, e traz os artistas
nos papéis de juiz (Nog) e
técnicos (predella e mc
ryan sp). o mood irreverente do clipe é potencializado ainda pelas participações especiais dos humoristas chapola, michel
Elias, Eddy e lucas vrau.
com um grande volume
de lançamentos e impressionante sequência de
acertos, ryan, que é famoso pelas gírias e refrões
que dominam o funk de
são paulo e já chegaram
até a invadir canções de
gêneros musicais que vão
do trap ao forró vem se
consolidando como um dos
principais nomes do funk
da nova geração, somando
quase 5 milhões de ouvintes mensais no spotify.
consolidando o excelente momento do grupo, a
nova faixa é mais um gola-

ço do costa gold, que vem
emplacando hit atrás de hit.
‘apita’ chega na sequência
do grande sucesso de ‘se
Essa bunda’, que já acumula mais de 60 milhões de
plays desde o seu lançamento, em julho deste ano,
e que rendeu ao grupo a
premiação de platina dupla,
entregue pela som livre.

Sobre o Costa Gold

Fundado em 2012 por
predella, o grupo paulista de
rap costa gold já produziu
cinco cd’s. Em 2015, na formação oficial, com Nog, predella e dJ cidy, lançaram
‘155’, que apresentou uma

Ryan vem se
consolidando
como um dos
principais nomes
do funk da nova
geração

nova identidade do grupo e
surpreendeu o público com
músicas irreverentes e inovadoras. possui ainda outros dois cds em conjunto
com o cacife clandestino, no
projeto ‘cacife gold’.
Em 2016 o grupo investiu na produção de singles,
mostrando um trabalho
muito consistente e íntegro.
Em 2017, após estabelecerse no cenário como um dos
maiores na história do rap
nacional, lançou ‘ 300 ’, que
trouxe como participação
novos nomes da cena, como
Froid, matuê e Xamã. (Especial para O Hoje)

'A Riqueza das Nações', do pai do liberalismo
Adam Smith, ditou os pilares das relações
comerciais como conhecemos hoje
um dos economistas
mais conhecidos da história,
adam smith revolucionou a
economia moderna com
suas teorias. o livro mais conhecido do filósofo britânico, ‘a riqueza das Nações’,
ganha nova edição no brasil,
desta vez pela editora dos
clássicos, a Edipro.
considerado o pai da
economia moderna, a influência de smith sobre escritores, economistas, governos e organização fala
por si. atemporal, a obraprima escrita em 1776 ditou
os pilares do liberalismo
ao lançar as bases intelectuais sobre livre-comércio e
expansão econômica.
smith aborda os mais diversos aspectos da economia:
do acúmulo de riqueza à divisão do trabalho; dos sistemas à composição de preços
das mercadorias; e teorias
como a mão invisível, da acumulação de capital ou das
regras de governo. uma obra
de estudos fundamental para
professores, pesquisadores,
estudantes, administradores,
governantes e qualquer pessoa que queira conhecer sobre a economia mundial.
“todo o indivíduo que
emprega o seu capital em
apoio às atividades internas
necessariamente se esforça
para dirigir essa atividade
para que seu produto tenha
o maior valor possível. o
produto do trabalho é aquilo que este acrescenta ao objeto ou à matéria-prima em
que é empregada”. (a riqueza das Nações, p. 453)
a obra original é dividida
em cinco volumes que a Edipro reuniu nesta edição integral. com capa dura, acabamento refinado, mais de
mil páginas e tradução cuidadosa, o clássico conta com
a revisão técnica e comentários do professor doutor
maurício chalfin coutinho,
do instituto de Economia
da universidade Estadual
de campinas – unicamp.

Adam Smith é considerado o ‘pai da
economia moderna’ e importante
teórico do liberalismo econômico

Sobre o autor

adam smith foi filósofo e
economista britânico, nasceu na Escócia e, aos 14
anos matriculou-se na universidade de glasgow. mais
tarde, transferiu-se para a
universidade de oxford. Em
1748, passou a dar aulas
em Edimburgo, expondo
pela primeira vez sua filosofia econômica. Hoje, é
considerado o “pai da economia moderna” e o mais
importante teórico do liberalismo econômico.

NOTA AO LEITOR
MC Ryan SP, Nog e Predella nos bastidores do clipe de 'Apita'

t

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

RESUMO de noVelaS
t
Malhação - Sonhos
Franz pensa em confrontar
mari e jeff, mas fica intimidado com a presença de Wallace.
Pedro aceita ajudar Karina em
seu plano para encontrar Zé
ernesto e desmascarar lobão.
duca conta a Gael que assinou
um contrato de patrocínio
com heideguer e bianca estranha. Karina envia uma
mensagem para Zé ernesto
fingindo ser lobão. joaquina
desiste de tentar afastar lírio
de bárbara.

nos Tempos do imperador
Caxias descobre que Solano
lopez ameaçou o brasil para
Pedro. luísa sofre com seu
afastamento de Pedro. Samuel
confronta diego e afirma que
nélio está enganando dolores
e Pilar. lupita incorpora o espírito de Germana, e assusta Vitória. dolores enfrenta tonico, que repreende nélio pelo
fracasso de seu plano para
comprar a fazenda da esposa.
nélio confessa que mentiu para
dolores. Pilar flagra diego.

Coração indomável
em seu estúdio, afonso
serve vinho a aníbal, o apressa a toma-lo e oferece dinheiro pelo quadro 'liberação',
aníbal se nega a vendê-lo e o
diz que inscreverá o trabalho
numa grande exposição, na
qual pode ganhar fama e muito dinheiro. lucrécia, leonor e
hermínia elogiam o sucesso
da exposição de afonso e parabenizam mercedes por seu
casamento com afonso. afonso se despede de aníbal.

Gênesis
na frente dos irmãos, josé
conta um segredo. Kaires
pede perdão a Kéfera. Sheshi põe a vida em risco diante
de um objetivo. josé toma
uma atitude de respeito. jacó
está pronto para um encontro inesquecível.josé faz um
anúncio diante do faraó.
adurrá revê neferíades. judá
está pronto para fazer algo
que custará uma vida. josé
fala que algo preocupante
está a começar.

um Lugar ao Sol
renato/Christian diz a Santiago que ligou para o motorista para se desculpar. noca
incentiva lara a seguir em
frente com seu novo emprego
na cantina da escola. ravi fica
alarmado ao ouvir joy entrar
em seu apartamento para se
esconder da polícia. Cecília resolve posar para a campanha
com rebeca, que se incomoda
com o sucesso da filha.ilana
sugere a rebeca que termine
seu casamento com túlio.
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AGENDA Cultural
t
Cinema nacional
o Ser educacional promove a partir de hoje (16), o
Festival de Cinema nacional. o evento será todo online e a transmissão será
pelo canal do leiajá no Youtube, a partir das 19h. o
evento segue até 18 de novembro, os dois primeiros
dias serão de exibição das
obras finalistas e a premiação ocorrerá no último dia. o
Festival conta com direção
geral do professor Franthiesco anthonio ballerini
manso. Quando: terça-feira
(16). onde: Youtube (leiajá).
horário: 19h.
MasterChef
a band apresenta na próxima terça-feira (16), às
22h30, o 20º episódio do
masterChef brasil. dessa vez,
os cozinheiros amadores encaram uma das provas mais
temidas do programa, com
um ingrediente que é muito
amado no brasil: o chocolate. trabalhar com a iguaria
demanda técnica e precisão
em todos os processos, o
que deixa os participantes
com os nervos à flor da pele.

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje sua mente pode se tornar
mais confusa e as paranoias podem estar mais presentes do que
nunca. Portanto rome cuidado
com as suas autossabotagens e
com os medos que acabam se tornando reais de tanto acreditar
neles! Fora isso, use seu dia para
ser generoso e compassivo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer surpresas e
uma boa pitada de caos, portanto saiba usar a energia criativa
que esse dia traz. tome cuidado
com os excessos, que podem ser
prejudiciais, inclusive para a sua
saúde. Você pode sentir muita
energia e inspiração, portanto
mantenha sua fé ativa.

Festival de Cinema Nacional on-line será apresentado a partir de hoje (16)
Quando: terça-feira (16).
onde: band. horário: 22h30.
Festival internacional
o Festival internacional
do audiovisual negro do brasil ( Fianb) tem sua segunda
edição entre os dias 16 e 20
de novembro. o evento é online para todo o país via plataforma de streaming, todesPlay e canal do Youtube.nesta edição, o Festival
visa ampliar o debate sobre a
presença e permanência de

profissionais negros no mercado audiovisual brasileiro e
no imaginário coletivo. Quando: até 20 de novembro.
onde: Youtube (aPan). horário: às 19h.
Painel virtual
hoje (16), os Centros universitários Facens e newton Paiva , em parceria com
o Semesp (Secretaria de modalidades especializadas de
educação), realizam o quar-

to painel virtual do diálogos
Contemporâneos. o objetivo do projeto é colocar questões humanitárias, ambientais e sociais no centro do
debate a partir da ideia de
responsabilidade social, aumentando o engajamento
para temas que estão diretamente relacionados ao futuro da sociedade. Quando:
terça-feira (16). onde:
(www.semesp.org.br/dialogos/mudancas-climaticas/).
horário: 18h.

Bruna Marquezine revela
ajuda de Adriana esteves
em momento delicado da
carreira
bruna marquezine contou que recebeu elogio de
adriana esteves na época
em que sofreu críticas por
'deus Salve o rei'. o comentário da atriz foi crucial para levantar a autoestima de bruna marquezine

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia favorece o descanso mental e o cuidado com excessos. Vale mais a pena ouvir e
cooperar do que tentar fazer mil
coisas novas que apenas vão trazer mais preocupação. Cuidar das
suas responsabilidades já é o suficiente. Pode ser um dia mais voltado a cuidar dos outros.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
dia de buscar alguma mudança ou renovação. tome cuidado com o desânimo e com o foco
apenas nas coisas negativas. existem algumas decisões difíceis a serem tomadas. Você pode estar
mais frágil ou em desvantagem
hoje, então respire fundo e aprenda com os desafios deste dia.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje pode ser um dia mais introspectivo ou mais generoso e
amoroso. Suas emoções podem
estar intensas ou sua mente
mais reflexiva. Seja como for,
sua alma pede atenção com as
emoções. tome cuidado com as
ilusões e fique atento às paixões
e aos desejos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pode trazer uma energia de renovação e alegrias. notícias podem chegar, além de
convites para eventos ou passeios. existe uma energia de mudança no seu dia, portanto saiba
ter desapego para mudar seus
planos subitamente.

7

Produção documental apresenta espécies da fauna local em busca de sobrevivência
dingos. também mostra
morcegos e insetos, além de
explicar a difusão de répteis aterrorizantes como serpentes e crocodilos.
o isolamento geográfico
de longo prazo proporcionou o surgimento de espécies bem características da

flora e da fauna que se adaptaram bem ao território australiano e fizeram dele seu
lar. Essa diversidade evolutiva peculiar fomentou a proliferação de seres fascinantes
e endêmicos do país.
o programa exibe paisagens deslumbrantes para

mostrar como o bioma local
favoreceu o desenvolvimento dessas criaturas tão
únicas no planeta. o seriado
elucida os fatores que influenciaram para que esses
animais prosperassem e sobrevivessem milhões de
anos na oceania.

CELEBRIDADES
Yasmin Brunet sobre briga
com família de Medina:
‘Tudo ficou pior’
Yasmin brunet ainda
vive uma relação turbulenta com a família de Gabriel
medina. em entrevista ao
colunista léo dias, do metrópoles, a modelo revelou
que não consegue entender por que eles não gostam dela e que tudo piorou
após o casamento. “difícil
de falar, porque eu realmente não sei por que não
gostam de mim. até agora
não entendi… nem o Gabriel sabe. mas, depois que
casamos, tudo ficou pior e
mais evidente”, afirmou.
(luigi Civalli, ofuxico)
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HORÓSCOPO
t

Série ‘Segredos da Austrália Selvagem’
estreia na TV Brasil nesta terça (16)
desbravar a biodiversidade australiana e revelar as espécies típicas da fauna do
país insular de dimensões
continentais são as propostas
da série documental segredos
da austrália selvagem que a
tv brasil estreia nesta terça
(16), às 21h30. o primeiro
programa destaca as cobras
endêmicas da região.
com sete episódios, a produção inédita na emissora
pública traz imagens surpreendentes de animais extraordinários em plena liberdade nos seus habitats e
acompanha a luta cotidiana
que eles enfrentam pela sobrevivência. a cada semana,
uma espécie diferente é apresentada ao telespectador.
de marsupiais a grandes
pássaros, o seriado acompanha criaturas incríveis na
vida ao ar livre. as edições
da obra audiovisual investigam o desenvolvimento de
animais curiosos como os

n

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia vai fazer você se esforçar
para fazer alguma coisa acontecer,
mas graças à sua energia e à sua
motivação é que você pode mudar
a sua realidade, criando alguma
atividade interessante para hoje
ou apenas mantendo seu foco e
sua coragem para trabalhar.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode trazer um grande
magnetismo. apenas tome cuidado com o excesso de autoritarismo, porque pode ficar irritado
à toa. Sua energia criativa e de organização está grande. Pode ser
um dia positivo, com bons ganhos
e produtividade, ou apenas um dia
de realização.

9

Juliette Freire conhece Caetano Veloso:
‘Só queria chorar de gratidão’
Juliette Freire realmente vive um conto de
fadas desde que venceu o
‘bbb21’. agora, a cantora
conheceu caetano veloso, com quem cantou e se
divertiu. No twitter, Juliette não conseguiu segurar a emoção com o
encontro com seu ídolo.
“bom dia! Eu conheci o
caetano!”, disse. “Eu não
conseguia falar de tão
nervosa… só queria chorar de gratidão em conhecê-lo, mas segurei. Ele cantou para mim e eu ainda acho
que foi um sonho”, continuou a paraibana. (luigi civalli, ofuxico)

em um momento delicado
da carreira."nós estamos
muito expostas e, claro, ouvir aquelas palavras de uma
atriz tão talentosa me deu
um alívio enorme, um apoio
importante e talvez eu nunca tenha dito isso a ela",
comentou". (Patrícia dias,
Purepeople)

neymar e Bruna Biancardi estão namorando ou
não? entenda a relação
do casal!
os fãs de neymar e bruna
biancardi costumam ficar confusos sobre a relação dos dois,
já que, vira e mexe, saem notícias de que o atacante promoveu festas com várias mu-

lheres. de acordo com a coluna "retratos da Vida", do jornal "extra", os dois estão juntos, sim, mas mantêm um relacionamento aberto, sem cobranças ou ciúmes. recentemente, eles posaram abraçados durante uma festa de halloween em Paris. (laís Fernandes, Purepeople)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje o dia pode trazer um excesso de individualismo. tome
cuidado com o excesso de energia,
que pode fazê-lo acabar passando
por cima das pessoas sem muito
cuidado. Você pode proteger alguém ou se envolver em discussões. o dia pode trazer diversão.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Seu dia pede descanso para recarregar as baterias. Você pode
não estar muito sociável ou realmente não se sentirá muito disposto. a família pode trazer alguma preocupação e gastos, portanto tome cuidado com a dificuldade de ceder ou de ajudar.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer uma energia
de contentamento, mas também
de tédio. aproveite seu dia para ler,
descansar ou estudar. Você pode
ter uma conversa boa com alguém se souber ouvir. momento
de reflexões intensas. manter o autocontrole é indicado.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje o dia traz uma possibilidade de recuperação, seja da sua
energia e da disposição ou até um
reencontro com alguém do passado. tome cuidado com as impulsividades, porque elas podem
te colocar em situações de conflito.o dia pode trazer boas oportunidades de trabalho.

16
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Diabetes em cães e gatos
Especialista
alerta os tutores
sobre o tema e
sobre como a
doença pode
afetar os pets
Elysia Cardoso
Novembro é o mês da prevenção e controle do diabetes
mellitus, uma doença endócrina que atinge muitos humanos
e, nas últimas décadas, tem
sido mais incidente em gatos e
cães. Nos pets, a doença está associada à deficiência absoluta
ou relativa de insulina, ou ao
desenvolvimento de resistência
à insulina, o hormônio responsável pela regulação do
metabolismo da glicose, que é
a principal fonte de energia do
organismo.
assim que um tutor descobre que seu pet está com a
doença, o acompanhamento
ao médico-veterinário deve ser
constante, para prescrição de
uma alimentação adequada e
à administração correta dos
medicamentos indicados.
de acordo com a médicaveterinária e coordenadora
de comunicação científica da
royal canin, larissa lima,
além da alimentação, existem alguns fatores que podem
ajudar no controle e prevenção da doença, como o monitoramento do peso, uma vez
que a obesidade e o sedentarismo podem ser fatores de
risco para o desenvolvimento
da diabetes, e até mesmo alterações na saúde oral do animal. além disso, a periodontite é uma doença inflamató-

Além da
alimentação outros
fatores que podem
ajudar no controle e
prevenção da doença
ria crônica que pode estar
associada às complicações da
resistência à insulina.

Diabetes em gatos

No caso dos gatos, a maioria
deles desenvolve diabetes mellitus insulino-resistente (tipo
2), semelhante ao tipo de diabetes mais frequentemente observado em humanos, na qual

ocorre resistência insulínica. os
principais fatores predisponentes são a obesidade e a idade avançada. Entre os sintomas
mais característicos está a necessidade de beber mais água
que o normal e urinar mais, e
fome constante sem necessariamente o ganho de peso.
além disso, os gatos quando estão doentes costumam ficar
mais quietos que o habitual, dificultando o diagnóstico. a incidência do dm em felinos é
maior em animais idosos, com
mais de 10 anos.

Diabetes em cães

Já no caso dos cães a inci-

dência do diabetes mellitus
(dm) vem crescendo nos últimos 10 anos e diversos fatores podem estar associados ao surgimento desta
doença. cães com idades entre 4 e 14 anos têm maior
predisposição ao desenvolvimento da doença, sendo o
pico de prevalência entre 7 e
10 anos; e as fêmeas não castradas apresentam maior risco para o desenvolvimento
de diabetes. além disso, nos
cães, a ocorrência mais comum é o diabetes mellitus insulino-dependente (tipo 1),
em que o animal apresenta
redução ou ausência da pro-

dução de insulina e, por isso,
ele necessita da aplicação
exógena da substância.
os sintomas mais característicos da doença são: sede
excessiva, aumento do apetite
e volume de urina. cães com
diabetes não controlada, podem muitas vezes perder peso,
apesar do aumento de apetite,
além da perda parcial ou total
da visão, cansaço e fraqueza.
Entre as raças que mais sofrem
com a doença destacam-se poodle, schnauzer miniatura,
Yorkshire e dachshund, o dm
também é diagnosticado em
cães sem raça definida. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
16h30, 19h40. Cinemark Passeio das águas: 14h30, 16h55.
Kinoplex Goiânia: 18h30. Cineflix aparecida: 14h, 14h40,
16h40. Cineflix buriti: 17h.

eSTReiAS
A Profissional (the Protégé,
2021, eua). duração: 1h41min.
direção: martin Campbell.
elenco: maggie Q, Samuel l.
jackson, michael Keaton. Gênero: ação, suspense. anna é
uma matadora de aluguel extremamente habilidosa treinada pelo lendário assassino,
que a ensinou tudo que sabe
e era a única figura paterna
que ela já teve. Quando moody é brutalmente assassinado
por inimigos, anna jura se
vingar. Cinemark Flamboyant:
19h15, 21h50. Cineflix aparecida: 17h20, 22h. Cineflix buriti: 15h, 18h45.
Deus Não Está Morto - Próximo Capítulo (God's not dead:
We the People, 2021, eua). duração: 1h50min. direção: Vance null. elenco: William Forsythe, david a.r. White, isaiah
Washington. Gênero: drama.
após uma inspeção inesperada
de uma funcionária do governo local, famílias que educam
seus filhos em casa são obrigadas a coloca-los na rede pública de ensino. a funcionária
acredita que as crianças estão
recebendo uma educação inferior em relação à escola tradicional e estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem na bíblia. Cinemark Passeio das águas: 14h, 19h15. Kinoplex Goiânia: 20h. Cineflix
aparecida: 14h, 15h, 19h40.
Querido Evan Hansen (dear
evan hansen, 2021, eua). duração: 2h17min. direção: Stephen Chbosky. elenco: ben Platt,
julianne moore, Kaitlyn dever.
Gênero: Comédia musical, drama. uma história que gira ao
redor de evan hansen, jovem
ansioso e com dificuldades de

‘Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo’ é o quarto capítulo da franquia estrelada por David A. R. White
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 in-

timidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. marighella era político, escritor e
guerrilheiro contra à ditadura
militar brasileira. Cinemark Flamboyant: 14h40, 18h05. Cinemark
Passeio das águas: 21h50. Cineflix aparecida: 16h.
A Família Addams 2 - Pé na
Estrada (the addams Family 2,
2021, eua). duração: 1h33min.
direção: Greg tiernan, Conrad Vernon. elenco: oscar
isaac, Charlize theron, Chloë
Grace moretz. Gênero: animação, família, comédia. Pertubardos que seus filhos estão
crescendo rápido, morticia
(Charlize theron) e Gomez (oscar isaac) e fazendo coisas
que não faziam, eles decidem
colocar a família inteira no
trailer assustador para uma
miserável viajem de férias.
Percorrendo os eua inteiro, a
família addams encontra primos distantes e novos amigos.
o que poderia dar errado? Cinemark Flamboyant: 14h10,

Duna (dune, 2021, eua). duração: 2h36min. direção: denis
Villeneuve. elenco: timothée
Chalamet, rebecca Ferguson,
oscar isaac. Gênero: Ficção
científica, drama. inspirado na
série de livros de Frank herbert,
‘duna’ se passa em um futuro
longínquo. o duque leto atreides administra o planeta desértico arrakis, também conhecido como duna, lugar de
única fonte da substância rara
chamada de ‘melange’, usada
para estender a vida humana,
chegar a velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos.
Cinemark Flamboyant: 16h10,
21h30. Cinemark Passeio das
águas: 20h50. Kinoplex Goiânia: 20h35.
Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: let there be Carnage,
2021, eua). duração: 1h30min.
direção: andy Serkis. elenco:
tom hardy, Stephen Graham,
Woody harrelson. Gêneo: ação,
fantasia. em Venom - tempo de
Carnificina, depois de um ano
dos acontecimentos do primeiro filme, eddie brock (tom
hardy) está com problemas
para se acostumar na vida com
o symbiote Venom. eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer
Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado
Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução
falhada. Cinemark Flamboyant:
13h35, 19h35, 22h. Cinemark
Passeio das águas: 12h30,
16h45, 19h20, 22h10. Cineflix
aparecida: 19h10, 21h55. Cineflix buriti: 17h50.
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Negócios
um modelo de
negócios de entrega
direto de
combustíveis por
aplicativo opera no
brasil como teste

Agência autoriza venda de
combustíveis por delivery
Dentre as alterações da resolução
da ANP estão a exibição dos preços
dos combustíveis e
o fim da fidelidade
de bandeira
Nielton Soares
uma resolução da agência
Nacional de petróleo, gás Natural e biocombustíveis (aNp),
divulgada no último dia 5,
autoriza que os postos possam
vender combustíveis por delivery. a decisão permite também o fim da fidelidade de
bandeira e altera a exibição
dos preços para os consumidores. dessa maneira, estão
autorizadas a comercialização por meio de entrega da
gasolina tipo c (comum) e do
etanol hidratado.
a decisão do órgão chega
no momento de forte alta no
preço dos combustíveis por
todo o país. para se ter ideia,
apenas neste ano, o litro da
gasolina já aumentou 73%, no
acumulado. E em algumas
regiões do brasil, o preço do
litro da gasolina supera os r$
7. de acordo com dados da
aNp, as medidas foram aprovadas após consultas e audiências públicas que começaram há três anos.

"depois do fim da greve,
avaliamos de maneira mais
ampla possíveis alterações
para aumentar a eficiência
na venda de combustível no
brasil", cita trecho da resolução emitido pela agência. a direção da entidade vem acompanhando a situação dos combustíveis após a greve dos caminhoneiros, que provocou
desabastecimento em algumas regiões brasileiras.
segundo a resolução, para
a adesão à modalidade de venda por entrega, o estabeleci-

mento deve estar em dia com
o programa de monitoramento da Qualidade dos combustíveis (pmQc). E também deve
acrescentar o delivery como
uma atividade complementar
ao varejo "comum". isto é, as
entregas direto ao consumidor
só poderão ser feitas por postos que possuem sede física.
outra observação é que o
serviço de delivery será restrito aos limites do município
onde está localizado o posto
varejista. Já para o transporte do combustível, o posto

deve usar um caminhão com
tanque e bomba para, com capacidade de transportar, no
máximo, dois mil litros, e assim, abastecer o veículo do
cliente. por outro lado, a comercialização poderá ser realizada por meio de plataforma
eletrônica ou aplicativo digital, ficando os dados disponíveis para consulta pela aNp.
o documento da agência altera também como os postos informam o preço do litro dos
combustíveis. a tabela de preços passa a contar, a partir de
agora, com duas casas decimais, ante três utilizadas hoje
em dia pelos estabelecimentos. além disso, os postos ficam
responsáveis por informar o
nome fantasia da distribuidora
e do fornecedor do combustível
que está sendo vendido.
a definição da aNp segue
alinhada com as alterações
ocorridas por meio da medida
provisória 1063/2021, que o
governo Federal publicou em
agosto. dentre as medidas, estão autorizados que os postos
comercializem combustível de
outras marcas - a chamada
"flexibilização de fidelidade à
bandeira". assim, a resolução
inclui ainda a permissão aos
chamados transportadores-revendedores-retalhistas (trrs).
Essas empresas estão autori-

zadas pela agência a comprar
grandes quantidades de combustível e revendê-lo à granel
para terceiros. até então, esses
transportadores só podiam comercializar diesel e, agora,
podem vender gasolina comum e etanol hidratado.

Aplicativo

um aplicativo que começou a operar no brasil, como
teste, já viralizou entre os consumidores. o serviço é feito
por um caminhão que disponibiliza a entrega via delivery.
o consumidor solicita os combustíveis que são entregues
por um caminhão pipa, que
vai até a localização. No local,
o funcionário desce e abastece o carro usando uma mangueira (igual às usadas nos
postos convencionais).
segundo os idealizadores,
a plataforma está disponível
na play store, o que já pode
ser testado por consumidores.
No entanto, os serviços atendem, atualmente, apenas o
estado do rio de Janeiro (barra da tijuca, recreio dos bandeirantes e vargem pequena). o intuito dos proprietários é expandir como modelo
de negócios, e a decisão da
aNp pode facilitar essa decisão e abrir para outras startups. (Especial para O Hoje)

