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Após calote, Goiânia
pode ficar sem
iluminação pública
Após cerca de 240 dias de serviços prestados sem
o devido pagamento, a empresa que realiza trabalhos de manutenção da iluminação pública de
Goiânia suspendeu o contrato com a prefeitura. Segundo a empresa, a medida foi tomada após se-

guidas e infrutíferas tentativas da empresa de receber pelos serviços prestados no período de
abril a outubro deste ano e em dezembro do ano
passado. A suspensão ocorreu no último sábado
e pode afetar a manutenção do serviço. Cidades 11

Jota Eurípedes

Pedro Cruvinel

Quais cuidados o
empreendedor deve tomar
com as franquias?
Opinião 3

Economia goiana
tropeça e pode
ficar em baixa
Números divulgados pelo IBGE e
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, mostram quedas para as vendas, para
a produção industrial e para os
serviços em setembro e desaceleração para as exportações em
outubro, com déficit mensal na
balança comercial. Economia 4

Professora
de Aparecida
denuncia assédio
Em meio a alagamentos, Paço
engaveta jardins de chuva

Prefeito exonera
Paulo Henrique
da Farmácia
Secretário volta à Câmara dos Vereadores após denúncia de suposto esquema de rachadinhas.
Política 2

Projeto foi iniciado em 2019 com a promessa de instalação de 350 jardins de chuva que auxiliam na contenção de chuvas para evitar alagamentos. Cidades 9

Goiânia não manda representante Jovens estão
para evento de Cidade Inteligente empreendendo
A Prefeitura de Goiânia decidiu não enviar representantes ao Smart
City Expo World Congress 2021, o principal evento internacional de cidade inteligente, realizado em Barcelona, na Espanha, desde 2011. Fazem parte da comitiva da FNP mais de 17 prefeituras brasileiras, entre elas as de Aparecida de Goiânia e Anápolis. Política 2

24% dos jovens com até 30 anos
já são empreendedores e 60%
querem ter um negócio próprio.
Negócios 17

elogios após vitória
esmeraldina

Xadrez 2

Treinador analisou vitória difícil
contra o Remo na última segundafeira e foi bastante elogiado após os
três pontos conquistados que colocaram o Goiás mais próximo do retorno à Série A. Esportes 7

Organização criminosa
não impede progressão
de pena a mães presas
Jurídica 10

Atlético-Go vAi
até BH para enfrentar
o América-MG

Divórcio precoce de
Bolsonaro com o PL
causa apreensão
Esplanada 6

Livraria 14

mais cedo

Gláuber AGrAdece

Governo isenta
aposentados do
pagamento previdenciário

Caminhos para lidar
com os desafios da
‘Era do conhecimento’

Educadora da rede infantil denuncia gestora de Cmei de Aparecida de Goiânia por perseguição e assédio moral. Segundo
ela, a diretora, ao invés de discutir questões pedagógicas, utiliza as reuniões para dar sermões
religiosos. Diretora do Cmei nega
as acusações. Cidades 10

FICA Itinerante
chega ao Mutirão
Iris Rezende

Dólar: (paralelo) R$ 5,50 | Dólar: (comercial) R$ 5,500 |
Euro: (Comercial) R$ 6,223 | Boi gordo: (Média) R$ 301,00
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 327,54 | Bovespa: -1,81%

O evento de atendimento social proporcionará também momentos de lazer com apresentações musicais, dança, arte circense e
espaço de leitura de gibis. Essência 15

No Estádio Independência, diante de um Coelho embalado, o
Dragão tenta se reencontrar
com a vitória e se distanciar da
zona de rebaixamento.
Esportes 8

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 29º C

t 20º C

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à
noite.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Governo isenta aposentados
do pagamento previdenciário
Paulo Henrique volta para a Câmara dos Vereadores de Goiânia

Prefeito exonera
Paulo Henrique
da Farmácia
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
exonerou nesta terça-feira (16/11) Paulo Henrique Rodrigues Silva, o Paulo Henrique da Farmácia. Ele era titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia e, como mostrou reportagem investigativa do jornal O Hoje, estava envolvido em esquema de corrupção
na Câmara Municipal de Goiânia.
Paulo Henrique foi eleito vereador, mas deixou um
cargo para assumir um cargo de alto escalão na gestão
de Cruz. Porém, como evidenciou a matéria jornalística, o político continuou tendo influência no gabinete do
suplente, Célio Silva (PTC).
Dentre os indícios de crimes constatados, estão o emprego de parentes do então secretário de Desenvolvimento e Economia, funcionário fantasmas flagrados
atuando em outras atividades no horário que deveriam
estar trabalhando na Câmara e suspeitas de ‘rachadinhas’
– denunciadas por motorista.
Com a saída do Paço, Paulo Henrique retorna automaticamente para assumir o cargo de vereador na Câmara e, assim, o gabinete 18.

Apuração

Na época, a Câmara de Goiânia informou que iria tomar medidas administrativas sobre o caso. Algumas iniciativas tímidas deram início, como a adoção de ponto elétrico. No entanto, uma apuração rígida em desfavor do vereador ainda não foi tomada. Leia também:
Como as denúncias sobre fantasmas chacoalham a Câmara de GoiâniaCâmara avalia medidas administrativas contra ‘fantasmas’.

Com renúncia fiscal anual prevista de R$
90,89 milhões, começou a tramitar na Assembleia Legislativa a proposta de emenda à
Constituição de iniciativa do governador Ronaldo Caiado (DEM) que isenta aposentados e
pensionistas do pagamento da alíquota previdenciária de 14,25% que ganham até R$ 3 mi, e de um
salário-mínimo quando
houver déficit atuarial
no Regime Próprio de
Previdência Social. Para
a compensação do déficit apurado pela GOIASPREV, a Secretaria
da Economia vai
utilizar recursos
apurados com a
venda da Celg-T, que
após desconto dos encargos, o valor chega a R$ 1,62 bilhão.

Intromissão

O deputado federal Lucas Vergílio (SD) circulou ontem pelo plenário da Alego, depois de
criticar em suas redes sociais um parlamentar
que estaria apoiando a chapa de oposição no Sindicato dos Corretores de Seguro. Mas o seu pai,
Armando Vergílio, cita Francisco Júnior (PSD),
para quem seria um estranho à categoria.

Mutirão

Assessor especial da governadoria, o presidente do DEM em Goiânia, Lívio Luciano, é um
dos coordenadores do Mutirão que leva o nome
de Iris Rezende, e o primeiro acontece neste sábado, na região Noroeste da capital.

Apoio

Ex-membro da base aliada na Alego, o deputado Paulo Trabalho (PSL) rasgou elogios
à secretária da Economia, Cristiane Schmidt,
por ter dado aval a projeto de sua autoria
que isenta de ICMS medicamentos contra
atrofia muscular espinhal.

xadrez@ohoje.com.br

Impositivas

Com 1,2% da receita tributária liquida
da prefeitura de Goiânia destinada ao
atendimento de emendas impositivas para
execução no orçamento de 2022, o assunto foi discutido em reunião coordenada
pela secretária de Relações Institucionais,
Valéria Pettersen.

Embate

Quem entrou no circuito pelo comando
do PL em Goiás foi a deputada federal Magda Mofatto, depois do movimento do Major
Vitor Hugo (PSL) para presidir a sigla. A briga promete, já que os dois são bolsonaristas
de carteirinha.

Pra 2022

É consenso no PT a pré-candidatura do
ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado, ao
governo de Goiás para 2022, como forma dar
palanque a Lula no Estado. Em 2018, o partido conseguiu 9,16% dos votos válidos, na
quarta posição.

Bicudos

Para aparar arestas deixada pelo racha na
bancada do MDB, na reeleição do presidente da Câmara de Aparecida, André Fortaleza,
o prefeito interino Vilmar Mariano tratou de
reunir os vereadores para apaziguar o partido. O estremecimento ainda continua.

No STF

Em decisão tomada ontem, o STF limitou
a uma vez a reeleição de deputados ao mesmo cargo da Mesa Diretora da Alego, e não há
impedimento para que o parlamentar seja reconduzido à Mesa por mais de uma vez, desde que em outro cargo.

CURTAS
t

2 Depois de conhecer projeto de incen-

tivo a startups, na Espanha, o prefeito de
Anápolis, Roberto Naves (PP), diz que se
trata de uma boa ideia para implantar algo
semelhante na cidade, no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia.

Goiânia não tem representante
em evento sobre cidade inteligente
Prefeituras de Aparecida de Goiânia e
Anápolis estão presentes no Smart City
Expo World Congress 2021, em Barcelona,
mas maior cidade do estado ficou de fora
Marcelo Mariano
A Prefeitura de Goiânia decidiu não enviar representantes ao Smart City Expo World
Congress 2021, o principal
evento internacional de cidade
inteligente, realizado em Barcelona, na Espanha, desde 2011.
Como de costume, a Frente Nacional dos Prefeitos
(FNP) organizou uma comitiva de gestores municipais
brasileiros para a edição deste ano do congresso, que vai
de 16 a 18 de novembro e reúne delegações de diferentes
partes do mundo.
Para 2021, a Smart City
Expo World tem como foco as
seguintes áreas temáticas: tecnologias habilitadoras; energia
e meio ambiente; mobilidade
do amanhã; governança; vida
e inclusão; economia; infraestrutura e construção; e proteção e segurança.
Fazem parte da comitiva
da FNP mais de 17 prefeituras brasileiras, entre elas as
de Aparecida de Goiânia e
Anápolis, respectivamente a
segunda e terceira maiores
cidades de Goiás, atrás apenas de Goiânia.
Tanto o prefeito de Apare-

cida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), quanto
o de Anápolis, Roberto Naves
(Progressistas), divulgaram
nas redes sociais suas participações no evento.
Em linhas gerais, eles destacaram as potencialidades
dos municípios que governam, ressaltaram a importância da troca de experiências e se mostraram interessados em buscar novos investimentos com o objetivo
de solucionar os desafios de
cada cidade.
Embora tenha oficialmente o projeto de cidade inteligente como uma de suas prioridades, a Prefeitura de Goiânia não está representada no
maior congresso internacional da área, nem sequer por
secretários ou funcionários
de escalões mais baixos.
A informação foi confirmada à reportagem do jornal
O Hoje pela assessoria de imprensa do prefeito Rogério
Cruz (Republicanos), mas, até
o fechamento desta edição,
não houve resposta se há alguma justificativa para a Prefeitura não marcar presença
no Smart City Expo World
Congress 2021.

Fazem parte da comitiva mais de 17 prefeituras brasileiras, entre elas Anápolis e Aparecida de Goiânia
Vale lembrar que, como
mostrou a edição de de 8 de
novembro, 82,2% dos goianienses não conhecem o projeto de cidade inteligente da
Prefeitura de Goiânia, de
acordo com números da pesquisa FoxMappin/O Hoje.
A ideia está detalhada no
plano de governo de Maguito
Vilela, prefeito eleito no ano
passado, mas morto em decorrência de complicações da
Covid-19 no início de 2021. A
propósito, o próprio Maguito
participou, como prefeito de
Aparecida de Goiânia, do
Smart City Expo World Congress de 2016.
Apesar de ter rompido com
o filho de Maguito e presi-

dente estadual do MDB, Daniel
Vilela, Rogério Cruz prometeu
cumprir o plano de governo, e
a intenção é colocar em prática o projeto de cidade inteligente por meio do Comitê
Gestor do Programa Goiânia
em Nova Ação (CGENA).
O CGENA é coordenado pela
Secretaria de Relações Institucionais e conta, ainda, com outros sete órgãos da administração municipal: Secretaria
de Governo; Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia;
Secretaria de Finanças; Secretaria de Administração; Secretaria de Planejamento Urbano
e Habitação; Controladoria Geral do Município; e Procuradoria Geral do Município.

Ao todo, o projeto de cidade inteligente prevê R$ 2 bilhões em investimentos até
2025. Porém, é criticado por
supostamente sofrer influência do presidente do Republicanos no Distrito Federal,
Wanderley Tavares.
Além de ter nomeado uma
pessoa de sua confiança para
cuidar do assunto, Wanderley
teria poder de decisão até mesmo em viagens do prefeito. No
primeiro semestre, Rogério
Cruz foi conhecer soluções de
cidades inteligentes em Florianópolis e Foz do Iguaçu que,
conforme apurou a reportagem, seriam do interesse do
presidente do Republicanos no
DF. (Especial para O Hoje)
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Quais cuidados o empreendedor
deve tomar com as franquias?
Pedro Cruvinel
O brasileiro, antes mesmo de se compreender
como tal, já demonstrava sua índole empreendedora. Os bandeirantes, filhos de pais lusitanos
sobre mulheres nativas, ultrapassaram a linha de
Tordesilhas, aumentando o domínio português
sobre o novo mundo, ao intentar pelos sertões em
busca de mão de obra escrava e metais preciosos.
Portanto, a dimensão continental do Brasil devese mais aos esforços privados do que propriamente às ações do Estado.
Ainda hoje, esse espírito empreendedor está presente, haja vista que muitos buscam investir a
poupança de toda a vida para constituírem o próprio negócio. Para
tanto, uma das formas mais pragmáticas é adquirir uma franquia,
pois o modelo de negócio já está
pronto e apresenta uma aparente
viabilidade, o que dirime os riscos
de qualquer atividade empresarial.
A origem da franquia remete ao período medieval, quando, na França, a
palavra franc designava a concessão,
por parte da Igreja, à nobreza em receber tributos dos camponeses, ficando com um percentual do valor arrecadado. Posteriormente, nos Estados Unidos, surgiu um modelo semelhante com o atual sistema de
franquia, no momento que a empresa Singer Sewing
Machine outorgou a comerciantes autônomos licença para revender suas máquinas de costura movidas a pedal. Esse sistema, qual seja, o contrato de
franquia empresarial, deu tão certo que se espalhou
pelo mundo capitalista, chegando ao Brasil no pósSegunda Guerra Mundial.
A definição legal de franquia encontra-se no artigo 1º da Lei nº 13.966/2019, pelo qual dá-se quando “um franqueador autoriza por meio de contrato
um franqueado a usar marcas e outros objetos de
propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não
exclusiva de produtos ou serviços e também ao di-

reito de uso de métodos e sistemas de implantação
e administração de negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”. Portanto, no contrato de franquia, franqueador deve passar ao franqueado, mediante o pagamento de royaltiese a obrigação de não concorrência em determinado território, toda tecnologia,
segredo, processo, know-how do produto ou serviço, mantendo, entretanto, a independência econômica.
Contudo, há casos em que o franqueado não recebe todo esse suporte por parte do franqueador, que
deve estar minuciosamente descrito,em língua portuguesa e de forma
objetiva e acessível, na Circular de
Oferta de Franquia. Assim, a vantagem do modelo de franquia cai por
terra, visto que ao franqueado não é
revelado todas as etapas do modelo
de negócio que irá operar. Nesses casos, é possível a rescisão do contrato
de franquia, sem a aplicabilidade da
cláusula de não concorrência, com
fundamento na exceção do contrato
não cumprido (artigo 476 do Código Civil).
O modelo de franquia só possui sentido se
franqueador e franqueado cooperarem para o
crescimento do negócio. Assim, vender um
modelo de negócio por si só não deve ser a atividade precípua do
franqueador, haja vista que tal modelo deve
ser comprovadamente
viável. Desse modo, o
empreendedor que
deseja adquirir qualquer franquia deve fiPedro Cruvinel é advogacar atento aos prejuído
e mestre em Direito e
zos que um contrato
Políticas
Públicas pela UFG
pode lhe causar.

Esse espírito
empreendedor
está presente
ainda hoje e é
um desaﬁo
para quem quer

Como as empresas conseguem
lucrar com o cashback?
Henrique de Mello Franco
Um questionamento comum que recebo frequentemente é por que e como as empresas de
cashback devolvem o dinheiro gasto em compras.
Como ganhar dinheiro ao devolver dinheiro? Vamos do começo: a tradução da palavra cashback
é altamente explicativa: “dinheiro de volta”. O
conceito, introduzido por empresas americanas de cartão de crédito no final da década de 90,
tinha como objetivo aumentar a fidelização de
seus clientes na hora das compras. Nesse modelo inicial, lojas participantes devolveram na fatura parte das quantias gastas pelos consumidores. O tempo passou, o mundo evoluiu, e uma
pesquisa recente divulgada pelo Serasa, mostrou
que 53% dos entrevistados afirmam
que oferecer cashback é fundamental para qualquer carteira digital ou plataforma de compras. A
Clearsale avaliou que o mercado de
cashback movimentou mais de US$
108 bilhões ao redor do mundo,
isso somente em 2020. No Brasil, o
montante chegou a R$ 7 bilhões.
Como todo grande negócio é necessário ter um investimento inicial,
o modelo todo não se banca do dia
pra noite. Conforme vai crescendo
no mercado as possibilidades de
captação vão aumentando. Atualmente, as marcas nos pagam para
ter acesso às informações sobre os comportamentos de compra do consumidor - afinal, ter
acesso a dados atualmente vale mais que muitas
moedas - e para ter seu produto exposto 24 horas por dia no aplicativo. É mais efetivo que muitas formas de publicidade, até porque o resultado das campanhas pode ser acompanhado em
tempo real e possibilita que o aplicativo seja gratuito para o consumidor.
O cashback nasce como uma ferramenta de fidelização em que o consumidor é beneficiado diretamente no seu processo de compra. Hoje, as
fintechs que oferecem dinheiro de volta oferecem
em troca aos seus parceiros a aquisição de novos
clientes por um custo menor e um marketing mais
eficiente. Isso acontece porque muitos consumidores, que antes não tinham preferência quanto
a uma determinada marca, ao ganhar dinheiro de

volta passam a associá-la com algo positivo, tornando-se leais. Já, no segundo caso, o cashback direciona a compra do produto e possibilita a redução do orçamento de marketing das companhias, que muitas vezes gastam milhões em campanhas publicitárias, sem em contrapartida trazer o retorno esperado.
Um estudo sobre o e-commerce realizado
pela Global Markets Watch nos 10 países com
maior número de compras online mostrou que
as recompensas em cashback aumentaram em
46% o volume de vendas. No mercado pet brasileiro, por exemplo, o crescimento do cashback
foi de 200% em 2020, se comparado com 2019. No
setor de beleza, o aumento foi de 150%, e no segmento farmacêutico 100%.
Na Gelt buscamos estimular os
fornecedores dos grandes supermercados (indústrias de bens de
consumo), validando os cupons fiscais dos usuários emitidos em qualquer estabelecimento do Brasil. Com
isso, além de proporcionarmos uma
conexão entre marcas e clientes,
desvendamos o comportamento dos
consumidores por meio da análise
das suas compras. Historicamente
esse setor possui dificuldade de se relacionar com os clientes pelo fato de
venderem seus produtos por intermédio de um varejista. Tais dados
permitem que as empresas parceiras
tenham respostas para perguntas estratégicas
como o perfil do consumidor, o valor gasto pelos
usuários quando a sua mercadoria está inclusa na
cesta de compras, se o preço ofertado faz diferença
na hora da compra, entre outros fatores.
Por isso, montar uma estratégia de cashback aumenta muito a visibilidade das marcas e mostram que elas estão antenadas com as exigências do consumidor. Nos
dias atuais é impensável
para grandes indústrias
não ter sites e perfis em
redes sociais e em breve
Henrique de Mello Franco é
CEO da Gelt, principal plaserá inviável não estar
taforma de cashback em
inserido em uma platasupermercados no Brasil
forma de cashback.

É necessário
ter um
investimento
inicial para
bancar o
medelo
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Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do desemprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro, parte deles não terão meios sequer para comprar alimentos. Além disso, a inflação em ascendência tem
forte impacto na camada mais pobre da sociedade,
ao corroer o poder de compra de quem pouco ou
nada tem. Inflação em alta e desemprego é uma
combinação perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela epidemia do novo coronavírus. A imunização em massa da população é medida que se impõe com a maior celeridade possível. Retirar o país
desse quadro de adversidades não é atribuição exclusiva do governo federal. A tarefa exige igual esforço do Legislativo. Cabe ao Congresso apressar a
aprovação de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, a fim de facilitar o reencontro do país com a via do desenvolvimento, indispensável para mitigar os danos causados pelo desemprego e pela crise epidemiológica.
Gabriela Gomes
Trindade

Saúde sem descanso
Não é inacreditável a nossa aceitação com representantes que não respeitam a saúde pública,
um dos nossos bens mais preciosos sofre desvios
e uma série de condutas ilegais enquanto a população assiste a isso. Recentemente diversos hospitais de Goiânia e Aparecida denunciaram a falta de repasses, vocês já conhecem os prefeitos de
ambas as cidades né? Basta não apoiar suas candidaturas e exigir dos próximos que cumpram
suas funções. Os prefeitos são funcionários da população, foram eleitos e são bem pagos para
prestar um serviço limpo e coerente.
Maria de Oliveira
Trindade

CONTA PONTO

{

“Tenham a certeza
de que, ao investir,
teremos os
resultados e, em
breve, o Brasil todo
vai copiar nossas
ações de governo
O governador Ronaldo Caiado
anunciou, na última quinta-feira
(04/11), investimentos da ordem de
R$ 367 milhões para programas de
reformas e modernização de unidades escolares, aquisição de móveis e instalação de laboratórios,
por meio da Secretaria Estadual da
Educação (Seduc).

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“É rainha ,mas é uma senhorinha, deve ser
um saco ter viver num personagem 24
horas”, comentou o internauta sobre a
tentativa de reduzir ou proibir a rainha elizabeth de beber.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“o Felipe de Alan ficou sensacional. Time
fera demais Felipe, victor e Beatriz”, comentou o internauta sobre a live temática de halloween da equipe de esportes
do Hoje news.
Pedro Azevedo

N

@jornalohoje
o piloto britânico não fez elogios ao governo durante sua passagem pelo Brasil,
onde disputou e venceu o GP de São Paulo
de Fórmula 1, segundo checagens do estadão e da Boatos.org. As publicações mostram que a declaração ao new York Times
de que "nunca viu o povo tão feliz quanto
no governo Bolsonaro" não é verdadeira.

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 goiana volta a tropeçar
e sinaliza um ﬁnal de ano em baixa

Setor de serviços apresentou a maior confiança

Conﬁança
dos pequenos
negócios se
manteve estável
em outubro
A confiança dos donos de pequenos negócios voltou
à estabilidade em outubro, após ter apresentado uma ligeira queda em setembro, segundo o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) a partir dos dados da Sondagem Econômica das Micro e Pequenas Empresas, realizada mensalmente em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas
(IC-MPE), que agrega os índices dos três principais setores da economia (comércio, serviços e indústria de transformação) se manteve nos 98,7 pontos em outubro.
Segundo o Sebrae, apesar da estabilidade em relação
a setembro, desde o início de 2021 a confiança dos empreendedores tem apresentado um “crescimento sustentado”. Em janeiro, o índice estava em 90,8. Para a entidade, isso confirma uma recuperação consistente dos
pequenos negócios, mas indica também que ainda há
uma certa insegurança entre os empresários, diante da
alta da inflação e da instabilidade econômica.

Serviços

De acordo com a pesquisa, pelo sétimo mês consecutivo o setor de serviços apresentou aumento no índice de confiança que atingiu, em outubro, 99,1 pontos. O
crescimento foi de 2,3 pontos se comparado com setembro, o maior índice desde dezembro de 2013, quando atingiu o patamar de 100,2 pontos.
“A alta do MPE-Serviços deveu-se à percepção atual
das atividades por parte donos de pequenos negócios”,
explicou o Sebrae.
O Índice da Situação Atual das MPE de serviços avançou 6 pontos, alcançando o patamar de 97 pontos. Segundo a entidade, esse resultado foi influenciado tanto pela percepção de melhora das empresas sobre o volume de demanda atual, cujo índice subiu 7,3 pontos, quanto pela situação atual dos negócios, que avançou 4,8 pontos.
O aumento da expectativa de contratação por esses
empreendedores também cresceu pelo quinto mês consecutivo e obteve seu melhor resultado em oito anos. Cerca de 22% pretendem fazer novas contratações, segundo o Sebrae.
Os destaques para a melhora da confiança desse setor
foram os serviços de informação, os serviços prestados às
famílias e os de transporte. O segmento que representa os
demais serviços se manteve relativamente estável ao recuar 0,2 ponto. Enquanto a confiança das empresas do segmento de serviços profissionais recuou 1,1 ponto.

Comércio e indústria

O Índice de Confiança das MPE do Comércio, em outubro, manteve-se estável em 92,9 pontos. Apesar de um
recuo no Índice da Situação Atual e no indicador que
mede o volume da demanda atual, o Índice de Expectativas avançou 3,3 pontos, para 91 pontos, recuperando parte das perdas sofridas em setembro.
Para o Sebrae, essa percepção de melhora nas expectativas pode estar relacionada à diminuição do número de casos e mortes relacionadas à covid-19 e à flexibilização das medidas restritivas, com aposta dos empresários nas vendas de final de ano.
Já a confiança das micro e pequenas empresas da indústria de transformação, o MPE-Indústria, manteve o
movimento de queda pelo terceiro mês consecutivo, recuando 3,6 pontos, para 98,4 pontos, passando para
zona de pessimismo.
Segundo o Sebrae, essa piora com as expectativas de
curto prazo no setor foi fator preponderante da queda
da confiança. Todos os indicadores que compõem o índice recuaram, com destaque para o de produção para
os próximos três meses, que caiu 7,6 pontos, para 96,7
pontos. As empresas de vestuário foram as que mais sofreram negativamente no mês de outubro, quando a confiança caiu 9,1 pontos, para 90 pontos, menor nível desde junho de 2021, de 80,9 pontos. (ABr)

A atividade econômica começou tropeçando no útimo mês do terceiro trimestre
do ano, sinalizando dificuldades para o período e resultados aquém dos esperados no
fechamento de 2021. Os números mais recentes, divulgados ao longo da semana
que passou pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, mostram quedas para as vendas,
para a produção industrial e para os serviços em setembro e desaceleração para as
exportações em outubro, com déficit mensal na balança comercial.
A tendência de enfraquecimento da atividade econômica, em um momento em
que a pandemia parece recuar por força do
avanço da vacinação, pode ser explicada
principalmente pela alta da inflação, que
tem contribuído fortemente para corroer
a capacidade de consumo das famílias,
pelo desemprego ainda muito alto, pelo
crescimento da informalidade, pela retomada dos juros, encarecendo o crédito
(que poderia operar como alternativa para
desafogar a demanda) e, não menos relevante, pelo turbilhão de incertezas e insegurança causado dia sim e outro também
pelo desgoverno de Brasília e ainda pela
inação e incompetência gerencial do ministro dos mercados.
A combinação entre má gestão, estupidez
e oportunismo ajuda a piorar o cenário,
tornando os mercados mais instáveis, especialmente no caso do dólar. Obviamente, a

economia local não poderia atravessar intocada toda a série de dificuldades que atinge o País. Os dados de setembro sugerem resultados inferiores aos esperados inicialmente para o trimestre final do ano, indicando até o momento um desaquecimento
frente aos meses anteriores. A produção industrial sofreu a segunda baixa consecutiva
em setembro, numa redução de 2,3% frente
a agosto, quando já havia recuado 0,5%.

Indústria mais magra

Em relação a setembro do ano passado,
o tombo chegou a 8,2%, o que marcou uma
sequência de seis meses sem crescimento. Na
verdade, nos primeiros noves meses deste
ano, a indústria registrou sete meses de retração, um de estagnação e apenas um mísero mês com números melhores do que em
2020. Entre maio e setembro, a produção na
indústria goiana encolheu praticamente
4,0% e o setor passou a anotar perdas de
10,3% em relação ao seu melhor momento
na série histórica do IBGE, alcançado em novembro de 2019. Como consequência, a
produção não conseguiu retomar os níveis
verificados em fevereiro de 2020, acumulando queda de 4,9% desde lá. No acumulado entre janeiro e setembro deste ano, frente ao mesmo período do ano passado, a indústria goiana produziu 4,4% a menos (depois de avançar 4,0% entre os mesmos nove
meses de 2020 e idêntico intervalo de 2019).
Nos 12 meses finalizados em setembro deste ano, o setor caiu 4,7%.

BALANÇO
t
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Ainda considerando os
nove meses iniciais deste ano
e o mesmo período de 2020,
os destaques mais negativos
ficaram por conta dos setores
mais próximos do consumidor final, como as indústrias
de alimentos e de medicamentos, que acumulavam,
até setembro, perdas de 5,8%
e de nada menos do que
29,6%. A produção de biocombustíveis (etanol e biodiesel), segundo setor mais
importante na estrutura industrial, experimentou baixa
de 5,2%. O salto de 94,3%
acumulado pela indústria de
veículos está ainda muito
mais relacionado aos números muito ruins registrados
no ano passado.
2 As vendas do varejo restrito caíram 1,9% entre agosto
e setembro, no segundo mês
com sinal negativo, com elevação de 1,0% para o varejo
ampliado (que inclui concessionárias de veículos e motos e
lojas de autopeças e materiais
de construção). Deve-se recordar que o comércio varejista
em seu conceito mais amplo
havia sofrido perda de 3,1% de
julho para agosto. No caso do
varejo mais convencional, as
lojas já haviam anotado tombo

de 6,3% em agosto.
2 O avanço acumulado no
ano, que havia alcançado 4,6%
ao final de julho, encolheu para
uma taxa de 1,8% em setembro
(frente aos mesmos nove meses
de 2020), no caso do varejo tradicional. O segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e
fumo puxou o desempenho de
todo o setor para baixo ao registrar perdas de 10,1% (nitidamente num reflexo dos preços mais altos).
2 As vendas de móveis e
eletrodomésticos, que dependem não só da renda,
mas do custo e da oferta de
crédito, vêm caindo mês a
mês, despencando 26,6% em
agosto e 24,9% em setembro,
passando a registrar perda
de 4,2% em nove meses
(lembrando que o número
estava positivo em 4,3% ao
final dos sete primeiros meses deste ano). O varejo mais
amplo aponta dados mais
positivos, mais uma vez em
função dos números muito
ruins registrados no ano
passado, com avanço de
13,1% no acumulado do ano
(resultado dos aumentos de
38,9% para veículos, motos
e peças, e de 8,6% para ma-

teriais de construção.

2 Nos dois casos, os volu-

mes vendidos estão muito
abaixo das melhores marcas já registradas na série estatística do IBGE. A varejo
amplo ainda encontrava-se,
em setembro deste ano,
24,6% abaixo de agosto de
2012. No caso do varejo restrito, o volume vendido despencou 31,0% na comparação com maio de 2014.
2 O nível de atividade no
setor de serviços em Goiás
havia caído 2,2% em julho,
avançou 2,1% em agosto e
caiu 2,2% em setembro.
Como o distanciamento social em 2020 havia provocado o fechamento bares, restaurantes, boates, clubes, hotéis e de outras atividades e
empresas do setor, as taxas
deste ano, com a liberalização quase integral dos serviços, têm sido muito mais elevadas. Mas mostram desaceleração na medida em que
a base para comparação vai
se tornando mais elevada. O
crescimento saiu de 19,6%
em julho pra 10,8% em setembro, sempre em relação a
igual mês do ano passado.
Em nove meses, persiste uma
alta de 14,5%.

Índice da construção civil
sobe 1,01% em outubro
O Índice Nacional da
Construção Civil subiu 1,01%
em outubro, 0,13 ponto percentual acima da taxa de setembro, quando houve variação de 0,88%. No acumulado de 12 meses, alcançou
21,22%, pouco abaixo dos
22,06% registrados nos 12
meses imediatamente anteriores. Já de janeiro a outubro acumulou 16,79%.
Em outubro de 2020, o índice havia sido 1,71%. Os dados do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices
da Construção Civil (Sinapi)

para outubro foram pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
O custo nacional da construção, por metro quadrado,
saiu de R$ 1.475,96 em setembro para R$ 1.490,88 em
outubro. Neste valor, R$
888,45 são relacionados aos
materiais e R$ 602,43 à mão
de obra. Segundo o IBGE, a
parcela dos materiais subiu
1,27%, o que representa alta
de 0,06 ponto percentual em
relação a setembro (1,21%).
Na comparação com o índice de outubro de 2020,

quando ficou em 3,17%, houve queda de 1,9 ponto percentual. Em relação ao índice de setembro, apresentou
elevação de 0,24 ponto percentual, que refletiu a parcela da mão de obra, com
taxa de 0,64% e de um acordo coletivo de trabalho realizado no mês no Pará.
A maior variação mensal
em outubro (2,57%) foi registrada na Região Norte, com
alta significativa na parcela
dos materiais, em todos os estados, e o acordo coletivo celebrado no Pará. (ABr)
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“É o meu momento”, diz Henrique
Meirelles sobre corrida ao Senado

Sergio Dutti/Divulgação

Ex-presidente do
Branco Central do
Brasil e ex-ministro
da Fazenda,
executivo acredita
que chegou a hora
de colaborar com a
recuperação
econômica do País
através do Senado
Felipe Cardoso
O secretário da Fazenda e
Planejamento do Estado de São
Paulo, Henrique Meirelles
(PSD), esteve em Goiânia no último final de semana. De volta
à capital de maneira cada vez
mais recorrente, Henrique tem
aproveitado seu tempo em
Goiânia, e durante rápidas passagens pelo interior, para conversar com políticos, lideranças
e amigos sobre a campanha do
ano que vem.
Em um de seus encontros
no último domingo, Meirelles
esteve com a reportagem do
jornal O Hoje. Na ocasião, foi
rememorada a larga experiência e atuação do executivo em posições de destaque
da Economia nacional e internacional.
Além de ter comandado o
BankBoston, Meirelles também foi presidente do Banco
Central do Brasil entre os anos
de 2003 a 2011. Outro ponto
digno de destaque em seu currículo diz respeito à passagem
pelo Ministério da Fazenda no
governo Temer. O economista
comandou a pasta entre os
anos de 2016 a 2018.
Com toda bagagem e em
função do momento crítico
que o Brasil atravessa, Meirelles diz acreditar que chegou seu momento de ajudar
no processo de recuperação
econômica. “A população está
sofrendo os efeitos da inflação alta. Temos visto a dis-

No PSD, Meirelles
busca uma vaga na
chapa majoritária
de Caiado ou
Mendanha

acrescentou acreditar que os
temas mais importantes para o
Brasil neste momento passarão
pelo Congresso, em especial
pelo Senado. Dentre eles, destacou as reformas tributária e
administrativa. “Acho que posso agregar muito, estamos falando de algo que tenho experiência”, ponderou.

Na raia 2

parada dos preços, o desemprego. As pessoas querem alguém que possa ajudar a resolver esses e outros problemas”, enfatizou.
Em outro trecho do batepapo, Meirelles rememorou
sua passagem de “uma vida inteira” em funções executivas e

Sobre o processo eleitoral já
iniciado pelos interessados em
alcançar a cadeira do Legislativo, Meirelles não demonstrou preocupação quando mencionado o nome de possíveis
grandes adversários, dentre
eles, inclusive, o nome do ex-governador Marconi Perillo
(PSDB), que figura como um
possível candidato ao Senado
em pesquisas internas realizadas por grupos específicos.
“Quem é candidato precisa se
dispor a enfrentar todo e qualquer adversário”, resumiu.
Ainda no campo das pesquisas, emendou: “Os números
que tenho mostram que estou
liderando e que 54% do eleito-

rado não me conhece. Isso é
bom, pois iniciaremos uma
grande campanha onde poderei me tornar conhecido, além
de figurar como uma opção entre essa parcela dos goianos
que ainda não me conhecem”.
Pensando em projetar não
apenas seu nome como suas
ideias, Meirelles terá ao longo
das próximas semanas encontros em Anápolis, sua terra natal, e também na região
da estrada de ferro. Uma peregrinação mais robusta deve
ser iniciada, porém, a partir
de janeiro do ano que vem. “É
aí que a coisa pega e a agenda ganhará um ritmo mais intenso”, pontuou.

Trajetória

Meirelles se tornou uma
das figuras mais respeitadas na
área financeira nacional e internacional não apenas pelos
cargos mencionados anteriormente. Em 2016, foi eleito Brasileiro do Ano na Economia
pela IstoÉ. Também terminou
premiado como o Melhor Banqueiro Central das Américas

pela Revista The Banker, de
Londres, e Melhor Banqueiro
da América Latina, em 2006.
Meirelles também registrou
passagem pelo Lazard Americas, banco de investimento sediado em Nova York; Kolberg,
Kravis and Roberts (KKR), empresa global de investimentos;
e atuou como membro do Conselho da Lloyd's of London,
empresa global de seguros. Seu
currículo ainda conta com participação no conselho consultivo da J&F Investimentos e
membro do Conselho de Administração da Azul Linhas
Aéreas Brasileiras.
Vale lembrar que, em 2002,
o executivo terminou eleito
para o cargo de deputado federal por Goiás com o maior
número de votos naquela eleição -- foram mais de 180 mil.
Porém, aceitou o convite para
comandar o Banco Central do
Brasil meses antes da posse.
Mais tarde, concorreu à presidência da República pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mas não foi eleito.
(Especial para O Hoje)
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Divórcio

O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais

Em visita
ao Bahrein,
presidente debate
novas parcerias
comerciais
O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou
da cerimônia de encerramento do encontro da Câmara
de Comércio Árabe-Brasileira. O encontro serviu para debater novas parcerias comerciais.
O Bahrein exporta para o Brasil principalmente minérios, produtos químicos, ferro e petróleo. Já o Brasil tem
as vendas concentradas principalmente na área do
agronegócio com destaque para as carnes e grãos. Até o
fim deste ano o Brasil deve se tornar a principal fonte de
importações de minério de ferro para o Bahrein, superando a China e os Estados Unidos.
O avanço do comércio entre as duas nações fez com
que o Bahrein se transformasse no quarto destino das exportações brasileiras no Oriente Médio, atrás de Arábia
Saudita, Turquia e dos Emirados Árabes Unidos.
No encerramento da visita ao Bahrein, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Centro Global Rei Hamad para a Coexistência Pacífica. O
objetivo do centro é promover a liberdade de religião
e da convivência harmoniosa, respeitosa e pacífica entre todas as crenças.

O possível divórcio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com o PL tem causado
apreensão em filiados da legenda que ocupam
cargos de primeiro escalão no Governo. Por
ora, não se fala em ruptura, mas se tratando
de Bolsonaro tudo é possível. Além da Secretaria de Governo da Presidência da República, chefiada pela discreta Flávia Arruda (PLDF), o PL acumula cargos em ministérios e chefias de órgãos. A Diretoria de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem à frente o advogado Garigham Amarante Pinto, homem de
confiança do presidente do partido, o mensaleiro Valdemar da Costa Neto.

Outro

A Diretoria de Tecnologia e Inovação do FNDE
também pertence ao PL: é chefiada por Paulo Roberto Ramalho, outro indicado por Valdemar.

Noivas

Em meio à crise no namoro com PL, o presidente reabriu as conversas com outras legendas
– “noivas” -, como o Republicanos e o PP, e tem
dito que vai bater o martelo sobre o novo partido em no máximo duas ou três semanas.

Telhado

Subiu no telhado a concessão do aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ambientalistas observaram que terá um aterro na pista, para
construir uma chamada “área de escape” e,
pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro de
1988 e pela Lei Estadual 1700/90, é proibido aterrar o espelho d'água da Baía de Guanabara.

Quem te viu...

Depois que caiu da presidência da Câmara,
derrotado por Arthur Lira (PP-AL), o deputado
Rodrigo Maia (sem partido) passou a ser crítico
de medidas que apoiava enquanto esteve no comando da Casa. O ex-democrata sentou em cima
de dezenas de pedidos contra o presidente Jair
Bolsonaro e, recente, saiu em defesa de um
novo formato para o impeachment no Brasil, que
não dependa exclusivamente do presidente da
Câmara para abertura de processos.

... quem te vê

O deputado também apoiou e
aplaudiu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu
o pagamento das emendas de relator. À época alinhado com Bolsonaro, quando presidia a Câmara, Maia
intermediava o “toma lá, dá cá” de
emendas pela aprovação de propostas do Planalto, como a Reforma
da Previdência, em 2019.

Interferência

Deputados bolsonaristas e setores do Centrão conversam sobre possíveis frentes para “frear a
interferência” do Judiciário no Legislativo. Uma das alternativas
suscitadas é apresentar uma proposta com mesmo teor do Projeto
de Lei 4754/2016, que tipifica crime de responsabilidade dos ministros do STF a usurpação de
competência do Congresso.

Apertado

O PL foi enterrado pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara, em maio, em placar apertado:
por 33 votos a 32. Na avaliação da
turma parlamentar anti-STF, o novo
projeto pode ganhar mais força
após a decisão da Suprema Corte
que suspendeu a execução das chamadas emendas do relator-geral
ao Orçamento da União.

Ausente

Parlamentares de oposição finalizam representação que será apresentada ao Ministério Público Federal contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não compareceu à Câmara na última semana para dar explicações sobre a
manutenção de offshore em paraíso fiscal. Guedes não apresentou
nenhuma justificativa para a ausência e nem solicitou nova data.

Câmara se movimenta para dar
transparência a emendas do relator
STF suspendeu o
pagamento das
emendas do
relator que eram
utilizadas para
comprar apoio
parlamentar sem
transparência
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), afirmou que o Congresso Nacional deve apresentar embargos de declaração
após a decisão do Supremo
Tribunal Federal que suspendeu, na semana passada, o pagamento das chamadas emendas de relator do Orçamento da
União. Segundo Lira, após a publicação do acórdão da decisão,
o Congresso vai apresentar
medidas efetivas que tragam
mais transparência para o pagamento dessas emendas e demonstrar os problemas causados pela paralisação dos desembolsos.
O embargo de declaração é
uma espécie de recurso à decisão judicial com a finalidade
de esclarecer eventual contradição ou omissão. Segundo
Lira, os embargos de declaração vão deixar mais clara essa
discussão sobre o que fazer
com o orçamento da União.
As afirmações foram feitas em
entrevista nesta terça-feira (16)
à CNN. Lira está em Lisboa

Os embargos de declaração vão deixar mais clara essa discussão sobre o que fazer com o orçamento da União
participando do 9º Fórum Jurídico Brasileiro.
“São bilhões de reais na
saúde, na educação, na infraestrutura. Tudo isso parado
numa decisão preventiva,
mas um pouco preocupante.
A nossa preocupação é que
quaisquer 10, 15 dias de paralisação nesse final do ano, o
Orçamento pode não ter sua
efetividade cumprida, prejudicando os municípios e os
brasileiros”, afirmou.
Lira explicou que as emendas de relator são muito mais
transparentes do que as
emendas de programação dos
ministérios, que eram utilizadas segundo critérios discricionários do Executivo. De
acordo com o presidente da

Câmara, as emendas de relator têm indicações claras para
onde vão, quais são os valores
pagos e com acompanhamento da fiscalização de órgãos de controle.
“Se houver algum malfeito,
a Polícia Federal e os órgãos de
controle existem para isso.
Agora, dizer que não tem
transparência? É isso que estamos alterando, que o relator
coloque na Comissão Mista de
Orçamento a emenda e de
onde veio o pedido, isso é mais
um elemento de transparência, mas não há essa exasperação, essa crise porque isso é
factoide”, criticou Lira.
“As votações na Câmara e
no Sendo se dão por composição política de base de apoio

e não por liberação de emendas, que isso fique claro”, explicou. Lira reforçou a iniciativa e autonomia do Congresso Nacional para votar o Orçamento da União. Segundo
ele, cabe aos parlamentares
modificar, votar, emendar
para que ele possa ser executado durante o ano. “O assunto é complexo e não é
qualquer pessoa que pode ter
uma análise e simplista do Orçamento da União”, disse.

STF suspendeu
o pagamento

O Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) manteve a suspensão da execução
das verbas oriundas das chamadas "emendas do relator",

relativas ao orçamento deste
ano, até que seja julgado o
mérito de três ações que questionam essa prática do Congresso Nacional.
Em decisão majoritária —
por oito votos a dois —, o colegiado referendou integralmente a liminar deferida pela
ministra Rosa Weber na última
sexta (5/11), em arguições de
descumprimento de preceito
fundamental ajuizadas pelo
Cidadania (ADPF 850), pelo
Partido Socialista Brasileiro
(ADPF 851) e pelo Partido Socialismo e Liberdade (ADPF
854). A liminar foi submetida
a referendo em sessão virtual
extraordinária que teve início à 0h desta terça-feira e termina às 23h59 desta quarta.
Todos os membros do Tribunal
já apresentaram seus votos. A
sessão foi marcada pelo presidente do STF, ministro Luiz
Fux, a pedido da relatora.
Segundo a decisão, o Congresso Nacional, a Presidência
da República, a Casa Civil da
Presidência da República e o
Ministério da Economia devem tornar públicos, no prazo
de 30 dias, os documentos encaminhados aos órgãos e às
entidades federais que embasaram as demandas ou resultaram na distribuição de recursos provenientes das emendas do relator-geral (identificadas pela rubrica RP 9) nos
orçamentos de 2020 e 2021. A
informação deve ficar disponível em plataforma centralizada e de acesso público.
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MorAl com a imprensa
Fernando Lima / Goiás EC

Gláuber Ramos
agradece elogios
após vitória sobre
o Remo: “Feliz
quando temos o
reconhecimento”
Victor Pimenta
O Goiás conseguiu uma vitória importantíssima fora de
casa ao vencer o Remo por 1 a
0, na noite da última segundafeira (15), no estádio Baenão. A
equipe esmeraldina estava fora
do G-4 antes de entrar em campo, mas a vitória com gol de
Alef Manga deu ainda mais
chances do acesso da equipe
para a primeira divisão.
Apesar do Remo lutar por
sua permanência na Série B, a
partida não foi das mais fáceis.
Jogando em casa e diante de
sua torcida, os paraenses atacaram o gol esmeraldino desde o primeiro minuto de jogo
e graças ao excelente posicionamento da zaga e as seguras
defesas de Tadeu, o Goiás pôde
sair do Baenão com três pontos na bagagem.
“Foi um jogo difícil, devido
ao campo, que estava muito
pesado e contra uma equipe
no desespero que tenta fugir
do rebaixamento. Sabemos
como seria difícil enfrentar
uma equipe assim, mas graças
a Deus deu tudo certo dentro
daquilo que planejamos e saiu
conforme como havíamos conversado com os atletas e foi
muito boa essa vitória, nos
deixando há dois jogos pela
frente para conseguirmos o
acesso e acredito que vai ser
muito importante essa preparação para o próximo jogo”,
disse Gláuber Ramos.

Treinador analisou
vitória e explicou o
porque da mudança
de Alef Manga após
gol decisivo diante
do Remo

A atuação da equipe esmeraldina nesta segunda-feira,
teve destaque não somente aos
jogadores na vitória por 1 a 0
sobre o Remo, mas também
graças ao dedo de Gláuber Ramos que soube entender o jogo
e após o gol marcado por Alef
Manga, substituiu o atleta e
fechou seu sistema defensivo,
colocando dois zagueiros, pensando em assegurar o resultado e garantir os três pontos.
“Obrigado pelos elogios. A
gente fica contente quando temos o reconhecimento através da imprensa. Na realidade
estudamos bastante a equipe
do Remo e vi que se nós os deixássemos bastante a bola com
eles, teríamos muita pressão,
principalmente na bola aérea
e já vínhamos preparado a

equipe para esse momento. O
Alef é muito inteligente e com
o campo que estava bastante
pesado, sabíamos que tínhamos que fechar um pouco a defesa nos preparando para as
bolas aéreas. Optamos pelas
entradas do Iago e do Salustiano quando o Diego não aguentou mais devido ao cansaço. Esperamos a bola aérea deles e
fomos muito felizes na estratégia que nós montamos”, ressaltou o treinador.
Agora o Goiás volta a focar
já na próxima partida, a penúltima na temporada, quando
enfrentam o Guarani na segunda-feira (22), às 20 horas, no
estádio Brinco de Ouro. A partida é confronto direto pela
vaga no G-4 e em caso de vitória esmeraldina, o acesso já

estará garantido, ficando para
a última rodada, apenas completar tabela diante do Brusque, em casa.
“Nós teremos um bom período para estudar a equipe
do Guarani e montarmos uma
estratégia para os encarar face
a face. Sabemos que será um
jogo muito difícil, muito competitivo e estamos no caminho
certo. Estamos organizando
bem a equipe, os atletas estão
bem unidos, bem conscientes
do que se deve fazer, então,
essa semana vamos organizar
a equipe que vai enfrentar o
Guarani, ver a melhor formação para entrar em campo e se
tudo ocorrer bem, saímos de
Campinas já com o acesso”,
concluiu o profissional esmeraldino. (Especial para O Hoje)

E-SPORTS

APARECIDENSE

Ryze é a campeã da
Etapa Free Fire do
Campeonato Goiano

Vanderley agradece conﬁança de
treinador e comissão: "Sou grato"

A confiança colocou a
Ryze em primeiro lugar
na classificação final da
Etapa Free Fire do Campeonato Goiano de Esportes Eletrônicos. Após
4 etapas a equipe somou
99 pontos nas seis quedas e sagrou-se campeã,
deixando para trás outros times mais conhecidos no cenário. A decisão aconteceu, presencialmente, no último domingo (14), no palco
montado no Passeio das
Águas Shopping, em
Goiânia (GO).
“Foi o primeiro campeonato presencial para
a maioria dos jogadores.
E ser campeão e o melhor do seu estado naquilo que mais gosta de
fazer é satisfatório demais”, comemora Guilherme Marçal, manager
da Ryze. A dúvida agora
é com relação ao futuro
do time. “Deus é que vai
reservar isso para nós.
Como não moramos na
mesma cidade, ainda não
sabemos como vai ser.
Mas, queremos sim ter
um time forte para disputar mais campeonatos”, completa.
A Ryze é composta por
jogadores que residem
em diferentes cidades do
interior de Goiás - Fazenda Nova, Itumbiara e Se-

nador Canedo - e se juntou há pouco mais de um
mês exclusivamente para
a disputa do Goianão.

Classificação Final

O pódio da Etapa Free
Fire do Campeonato
Goiano de Esportes Eletrônicos foi completado
com TropiCaos (80) e
Shock Elite (71). Todos
os finalistas levaram
uma premiação em dinheiro para casa: R$ 4
mil para o vencedor, R$
2.200 para o vice-campeão, R$ 1.100 para o 3º e
R$ 300 do 4º ao 11º.

Goianão

A Etapa Free Fire do
Goianão de Esports foi
uma realização da Orbi
Gaming com a TV Anhanguera e entregou uma premiação total de R$ 10 mil
- do 1º ao 12º colocado. As
disputas das fases eliminatórias e playoffs começaram no dia 30 de outubro com aproximadamente 200 times e terminaram no domingo (7)
quando 24 equipes disputaram as 12 vagas finais.
Todas as partidas, até a semifinal, foram 100% online, e a grande final foi
presencial neste domingo
(14), no Passeio das Águas
Shopping. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

O título inédito da Aparecidense no Campeonato Brasileiro da Série D aconteceu
no último sábado (13), quando o time goiano que tinha
vencido por 1 a 0 no primeiro jogo, precisava só de um
empate que garantiria o troféu, o que aconteceu. A partida terminou 1 a 1 diante do
Campinense, assim deixando
a Cidinha na história do futebol nacional.
“Para mim é um motivo
de muita alegria, muita satisfação de estar aqui representando esse clube, onde me deram essa oportunidade, me
abraçaram com carinho e sou
muito grato, agradecendo todo
mundo, o staff, todo mundo
que trabalha para que essa festa tenha acontecido e nada
melhor que coroar com um título”, disse Vanderley após a
conquista.
O zagueiro tem números
espetaculares pela Aparecidense. Foram dez jogos vestindo as cores da Cidinha, sendo nove vitórias e apenas um
empate, justamente no segundo jogo da final. Vanderley
reforça a confiança do treinador e de toda comissão ao ser
titular nos dois jogos da grande decisão da Série D.
“Eu sou um cara que trabalha muito forte no dia-a-dia. Independente se eu iniciar ou estar jogando, ajudar sempre
meus companheiros quando
eu entro e graças a Deus tive a
oportunidade de estar ai jo-

Victor Pimenta / Jornal O Hoje

Zagueiro encerra
temporada pela
Cidinha invicto;
foram dez jogos,
nove vitórias
e um empate

gando esses dois jogos da final
e ser campeão e estou muito feliz”, disse o zagueiro.
Emprestado pelo Goiás
para a Aparecidense até final

da temporada, seu contrato
com o clube esmeraldino também se encerra no fim do ano
e o zagueiro demonstrou interesse em permanecer na Cidinha visando 2022, quando o
time disputará além do Goiano e Copa do Brasil, agora a Série C, mas que as conversas devem acontecer durante essa
semana pós título.
“Isso é uma coisa que eu tinha deixado para essa próxima
semana, querendo estar focado somente na final, mas sim a
gente tem uma conversa com a
Aparecidense e demonstraram
o interesse. Vamos sentar para
conversar e ver o que vai ser
melhor para mim e para eles”,
concluiu o atleta da Aparecidense. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Em busca da vitóriA
Bruno Corsino/Atlético CG

Sem vencer há
quatro jogos,
Dragão encara o
Coelho, fora de
casa, querendo
voltar ao caminho
das vitórias
Breno Modesto
Depois de colocar um ponto
final na sequência de três derrotas seguidas, o Atlético-GO
tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, algo que
não acontece desde o dia 25 de
outubro, quando o Dragão derrotou o Grêmio, no Estádio Antônio Accioly, por 2 a 0. De lá
para cá, foram quatro jogos
disputados e apenas um ponto
conquistado, o que fez com
que a distância para a zona de
rebaixamento diminuísse.
Com apenas dois pontos de
vantagem para o Bahia, primeiro clube dentro do Z4, o técnico Marcelo Cabo entende
que, mesmo que o grupo da degola esteja próximo, é necessário continuar olhando para
frente e pensando única e exclusivamente em atingir logo a
meta de 45 pontos, que, na
teoria, asseguram um time na
elite do futebol brasileiro.
“Quando fui apresentado,
eu disse que precisamos buscar os pontos necessários
(para a permanência na Série
A). Estamos trabalhando bastante para que possamos retornar ao caminho das vitórias. Eu entendo que, diante
do Santos, ficamos muito próximos (da vitória). Não podemos ficar olhando para o “re-

Marcelo Cabo espera que o Atlético-GO chegue logo aos 45 pontos e fique mais tranquilo
trovisor”. Temos de olhar
para frente. Sabemos da pontuação que temos de alcançar
nesses próximos jogos, para
chegar aos 45 pontos e ter
tranquilidade dentro da competição”, disse Marcelo Cabo.

Desfalques

Em seu segundo jogo à
frente do comando técnico
do Atlético-GO nesta terceira
passagem pelo clube, o técnico Marcelo Cabo terá dois
desfalques certos para encarar o América-MG. O zagueiro Wanderson e o atacante
André Luís receberam o terceiro cartão amarelo no último sábado (13), contra o Santos, e terão de cumprir suspensão automática.
Em contrapartida, o trei-

nador rubro-negro contará
com o retorno de outros dois
atletas. O zagueiro Éder e o
atacante Janderson, que estavam suspensos contra o Peixe, voltam a ficar à disposição
da comissão técnica e devem
iniciar o confronto contra o
Coelho como titulares nas respectivas vagas de Wanderson e André Luís.

Histórico

Afonso Cardoso

Na segunda-feira (15), o Tigre empatou com o Vasco e chegou aos 45 pontos, na Série B

Higo entende que pressão
por permanência é natural
O Vila Nova conquistou, na
última segunda-feira (15), mais
um ponto importante na luta
contra o rebaixamento à Série
C do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time comandado pelo técnico interino
Higo Magalhães ficou no empate de 2 a 2 com o Vasco.
Apesar de ter atingido os 45
pontos conquistados, que, teoricamente, garantem a permanência de uma equipe na
Segundona, o Tigre ainda segue ameaçado, já que o Londrina, primeira equipe no Z4
e próximo adversário do Colorado, tem apenas quatro
pontos a menos que o Vila
Nova, ainda com mais seis a
serem disputados.
Na avaliação do treinador
vilanovense, seus comandados
tinham condições de derrotar o
Cruzmaltino. Porém, assim
como já aconteceu na temporada, uma desatenção no início

do segundo tempo acabou comprometendo o resultado.
“Nós entendemos que,
quando a competição vai chegando ao seu final, as equipes
que ainda buscam alguma coisa vão sempre jogar no limite.
E tem também essa parte do
controle mental, que faz parte
do jogo e controla as ações dos
jogadores. Tivemos a possibilidade (de vencer). Saímos ganhando, mas, depois, no início
do segundo tempo, o Vasco já
conseguiu a virada. Mais uma
vez, entramos um pouco desligados no retorno (para o segundo tempo). Mas, logo em seguida, conseguimos o empate.
Então, dentro do contexto geral, achei que esse empate foi
justo para as duas equipes”, disse Higo Magalhães.
Para não depender de nenhum resultado, o Tigre precisa apenas bater o Londrina, na
sexta-feira (19), para confirmar sua presença na Série B de

2022. Na visão de Higo, a pressão em momentos como este é
natural, já que a competição é
difícil, principalmente em seus
três últimos compromissos.
“A pressão é natural, pois a
competição é muito difícil.
Conseguimos manter esse
equilíbrio de ficar um bom
tempo sem perder, mas sabíamos que estávamos muito
próximos do nosso limite. Entendemos que a competição,
principalmente nesses três jogos finais, não tem jogo fácil.
São jogos equilibrados, difíceis, onde o torcedor não verá
jogos de muita qualidade. São
jogos brigados. Todos brigando por espaço, brigando pela
bola. Achamos que, nessa reta
final, teríamos o “gás” para garantir a permanência. Agora,
temos um jogo extremamente
decisivo. Temos de fazer o
nosso máximo”, finalizou Higo
Magalhães. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

roca, ficou no 1 a 1 com o Coelho, no Estádio Antônio Accioly. Os gols daquele encontro foram marcados por Ademir,
para os mineiros, e Gabriel Baralhas, para o time rubro-negro. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCA
t
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América-MG

A partida desta quarta-feira (17) será a 18ª da história entre América-MG e Atlético-GO.
Nenhuma das equipes leva
vantagem no histórico do confronto. Nas 17 vezes anteriores
em que se enfrentaram, cada
um dos clubes levou a melhor
em cinco partidas. Além disso,
ficaram no empate em outras

VILA NOVA

sete oportunidades.
Resultado de maior frequência no duelo, o empate foi
o placar do último jogo. Pela
14ª rodada da atual edição do
Brasileiro, o Dragão, até então
comandado por Eduardo Bar-

Atlético-GO

Data: 17 de novembro de 2021. Horário: 19h. Local: estádio independência, em Belo Horizonte (MG). Árbitro: leandro Pedro
vuaden (rS). Assistentes: Jorge eduardo Bernardi (rS) e José
eduardo Calza (rS). VAR: rodrigo nunes de Sá (FiFA/rJ)
América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, eduardo Bauermann, ricardo Silva e Marlon;
lucas Kal, Alê, Juninho e Ademir; Zárate e Felipe Azevedo
Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Éder, Pedro Henrique e
igor Cariús; Willian Maranhão,
Marlon Freitas e João Paulo;
Janderson, Zé roberto e ronald
Técnico: Marcelo Cabo

ATLÉTICO-GO

Pedro Henrique vê AtléticoGO fortalecido após
empate contra o Santos
No último sábado (13),
Marcelo Cabo deu início à sua
terceira passagem à frente do
comando técnico do AtléticoGO. Na primeira formação
escalada pelo comandante, o
zagueiro Pedro Henrique apareceu entre os titulares. Desde
que chegou ao clube, em meados do mês de agosto, esta foi
a primeira vez que o defensor
iniciou um jogo.
Com uma atuação consistente diante do Santos, Pedro Henrique, que havia
atuado apenas 10 minutos
com a camisa atleticana, foi
bastante elogiado por membros da diretoria rubro-negra
e por torcedores da equipe
campineira. Ao falar do assunto, o atleta prega humildade e diz apenas que tem
como objetivo ajudar o Dragão a alcançar suas metas.
“É sempre bom receber
elogios. Mas também precisamos calçar o “chinelo
da humildade”, porque foi
apenas um jogo. Quero continuar correspondendo às
expectativas que todos têm
de mim. E, desde que cheguei ao Atlético-GO, eu procuro ajudar. Tive a oportunidade contra o Santos,
atuei 10 minutos contra o
Fortaleza. E sempre com a

intenção de ajudar. Quero
continuar dando sequência a isso, para que o Atlético-GO consiga seus objetivos ao final da temporada”, disse Pedro Henrique.
Questionado sobre o
América-MG, adversário
desta quarta-feira (17), Pedro Henrique cita o empate
contra o Peixe, na última
rodada, como um ponto positivo. De acordo com ele, a
quebra da sequência de três
derrotas seguidas os fortaleceu para encarar o Coelho
e buscar os três pontos.
“Se eu não me engano, o
América-MG vem numa sequência de quatro vitórias e
apenas uma derrota nas suas
últimas cinco partidas. Eles
estão em um momento muito bom. Estamos focados e
também estamos cientes de
que precisamos conquistar
esses três pontos. Estamos
fortalecidos após o jogo contra o Santos. Tivemos uma
“entrega” muito boa e fizemos um bom jogo, mas, infelizmente, nós não conseguimos concretizar isso tudo
em gol. Mas o espírito é o
mesmo. Temos mais sete “finais” pela frente”, finalizou
Pedro Henrique. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

JOGOS DE HOJE
brasileiro - série a

19hs - santos x chapecoense
19hs - américa-mg x atlético-go
19hs - cuiabá x internacional
20hs - fortaleza x ceará

copa do nordeste sub-20
15hs - bahia x boca júnior
15hs - jacyobá x vitoria

paraense - 2ª divisão

15h30 - caeté x parauapebas
15h30 - pedreira x amazônia
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Foto mostra canteiro com sistema de drenagem, no subsolo, de água da chuva. Obra serve para conter alagamentos e minimizar enxurradas. Existem apenas 15 em Goiânia

Em meio a alagamentos, Paço
engaveta jardins de chuva
Projeto para conter águas da chuva é adotado em várias cidades brasileiras e tem dado resultado
Fotos: Jota Eurípedes

Nielton Soares
Todo ano é mais do que
notório. Por cerca de três meses Goiânia sofre com o grande volume de chuva que cai
em curto período de tempo.
Os transtornos são os de sempre: alagamentos, deslizamentos, bueiros entupidos e
enxurradas perigosas que podem até mesmo carregar pessoas. Um dos projetos para
amenizar esses problemas parece que foi esquecido ou
abandonado pela prefeitura.
Os jardins de chuva, - iniciativa que transformaria rotatórias em ilhas para a captação das águas fluviais - não tiveram continuidade desde a
criação, em 2019. Na época,
foi prometido a instalação de
350 jardins, mas nem a prefeitura sabe ao certo quantos
foram realmente implementados e não planeja dar sequência na ação.
Aprovado pela Câmara
Municipal de Goiânia o projeto previa a criação de 350
jardins de chuva por toda a
cidade. Porém, até o momento, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
(Seinfra) não soube estimar
ao certo quantos desses jardins foram instalados e funcionam na Capital. A pasta limitou-se a destacar que “são
mais de 15” e que a prefeitura tem, em estudo, alternativas em um grande programa de retenção de água
previsto para 2022.
A assessoria de imprensa
da Seinfra foi indagada em relação ao que seria esse ‘grande projeto. Mas reforçou que
está em elaboração. Por Por
enquanto, a cidade sofre durante o período chuvoso. Os
pontos críticos passíveis de

Somente os setores Universitário e Sudoeste possuem jardins de chuva que combatem inundações
alagamentos triplicaram desde 2018, conforme mostrou
reportagem do O Hoje, no último dia 11.
Em apenas três anos, o número passou de 57 locais para
176 lugares suscetíveis a alagamentos. Dentre os quais,
as ruas no Jardim Presidente,
Setor Faiçaville e Jardim Europa. Esses mesmos pontos integravam o programa de implantação de jardins de chuva. Apesar de poucos, foram
contemplados com o serviço
setores nobres, como Universitário e Sudoeste.
Na época, o então titular
da Seinfra, Dolzonan da Cunha Mattos, chegou a afirmar
que defendia a permeabilização do solo, entendendo
que a situação de impermeabilidade causava muitos
transtornos para a população. Ele citou que os jardins
de chuva estavam sendo
criados em muitas cidades
brasileiras, como Joinville
(SC) e Paulínia (SP).

Poços de infiltração

A ideia em Goiânia era a
aberturas de valas, que funcionavam como poços de infiltração de água, no sentido transversal. No entanto, sem perder
a característica de praça, contendo árvores e grama. Assim
foi feito na 11ª Avenida, no Setor Universitário, em uma área
de aproximadamente 415 metros quadrados, no cruzamento com a 1ª Avenida e cerca de
452 metros quadrados nos demais cruzamentos. O intuito
foi evitar que água desaguasse
diretamente no Córrego Botafogo. Já o serviço de jardinagem
e manutenção dos jardins de
chuva ficaram sob responsabilidade da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg). A empresa foi
procurada sobre o assunto e
respondeu que a Seinfra é
quem deveria implantar mais
jardins pela cidade.
Suspensos, os jardins de
chuva fazem parte do conceito
de infraestruturas verdes,

como cita a urbanista Adriana
Bernardi. A importância deles é no sentido da infiltração
natural da água no solo, funcionando como um local de
recarga dos lençóis freáticos.
Além do papel de fazer o solo
absorver a água, há a questão,
da filtração da mesma, que
contém produtos químicos, por
exemplo. “A lavagem das calçadas leva muita sujeira (para
os rios). E aumenta a toxidade
da água. Essa água de uma
forma ou de outra vai acabar
para nosso consumo. Por isso,
essas estruturas devem ser
bem planejadas”, alertou.

Infraestrutura

Para se ter ideia, na cidade
de São Paulo, a Subprefeitura Sé
construiu mais de 20 mil metros
de jardins de chuva. Eles foram
distribuídos entre os distritos da
Sé, República, Santa Cecília,
Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação e Liberdade. De
acordo com a administração
local, os jardins vêm cumprin-

do a função de ampliar a permeabilidade urbana e minimizar os efeitos do escoamento superficial ao retendo a água.
Além disso, contribuem para
atenuar os efeitos de enchentes
e alagamentos.
Os jardins da cidade de São
Paulo são incluídos no conceito
de sustentabilidade. Lá, as obras
utilizam reciclagem do concreto removido da rua para a criação do próprio jardim. O arquiteto e paisagista André Graziano esclarece que o asfalto e
o concreto da área do jardim
são removidos. Uma área é escavada com cerca de 1,20 m de
profundidade; e, preenchida
com entulho reciclado sobre o
material poroso. Depois é recolocada a terra com composto orgânico produzido pelo pátio de
compostagem da cidade.As mudas como árvores, palmeiras,
arbustos e forrações são espécies nativas.
Nos locais, são plantados
vários tipos de árvores e plantas. Isso inlcui as que produzem flores e frutas, que atraem
muitos animais. O biólogo Rodrigo Silva frisa que a água da
chuva que desce ao longo do
jardim empoça e corre por estes pequenos espaços atraindo
sapos e rãs.
Nos jardins paulistas, a prefeitura destacou que já foram
plantadas vedélias, gramaamendoim, agapantos brancos e azuis, grama-esmeralda,
capim-do-texas verde e rubro,
cordylines, ruélias roxas, biris
vermelhos e amarelos e pau
d’água. São várias as espécies
arbóreas nativas como os ipês
roxo, branco e amarelo-dobrejo. As mirindibas, dedaleiras, alecrim-de-campinas, jerivás, araçás amarelos e roxos, coração-de-negro, sangra
d’agua e paineiras.

Conceito de ‘planta chuva’ é usado em todo o mundo
A ideia foi do africano Zephaniah Phiri Maseko, natural
de Zimbábue. Por morar em
uma região de clima semiárido,
a iniciativa dele foi de buscar
alternativas para segurar a
água da chuva e facilitar a infiltração no solo ou criando
alternativas para que a chuva
não se concentrasse em poças
e causasse erosões na região.
Maseko começou a trabalhar no projeto em 1966, ‘plan-

tando água’ para sobreviver.
Porém, as técnicas utilizadas
para reter as escassas chuvas
e elevar o lençol freático foram sendo utilizadas pelos engenheiros nos jardins de chuva. A cidade estadunidense
de Tucson, localizada no deserto do Arizona, passou a
adaptar as técnicas para o ambiente urbano, o que reduziu
a quantidade de inundações
nos períodos de chuva.

Como a Prefeitura de Goiânia abanou o projeto, há alternativas de se criar o jardim
de chuva em casa. Nesse sentido, a própria população
pode contribuir criando os
sumidouros de águas fluviais.
A urbanista Adriana Mikulaschek reforça que é um erro
jogar toda a água que cai no
telhado na sarjeta. “Essa rua
não consegue absorver tudo
isso e gera alagamentos pela

quantidade e velocidade. Essa
água ainda vai chegar contaminada e vai destruindo tudo
que encontra”, salienta.
No entanto, o desafio é fazer
com que a chuva infiltre no local que ela cai. “Isso é complicado, mas o uso de infraestruturas verdes é um instrumento
bastante eficaz para que isso
aconteça. São infraestruturas
aliadas à natureza”, comenta. A
especialista diz ser necessário

um amplo projeto integrado,
como represas de contenção, lagoas de contenção, ao invés da
chuva ir para a boca de lobo.
Mikulaschek acrescenta que
embora haja um Plano Diretor
e leis determinando a criação de
áreas verdes, não é isso o que
vem ocorrendo em Goiânia.
“Seria necessário ter pelo menos 15% de área permeável
dentro de cada lote”, frisa. (Especial para O Hoje)
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Organização criminosa não impede
progressão de pena a mães presas

Elane denuncia a gestora de Cmei por perseguição e assédio

Professora denuncia
assédio moral e
perseguição em
Cmei de Aparecida
Yago Sales
Um ambiente que deveria ser dedicado à Educação se
tornou um verdadeiro cenário de intrigas há pelo menos
dois anos no Centro Municipal Infantil (Cmei) Cantídio Rodrigues da Silva, de Aparecida de Goiânia. A professora
efetiva Elane Gomes denuncia a gestora do Cmei, Kellen
Aparecida de Brito Messias por perseguição e assédio moral dentro da unidade. Segundo a professora, a diretora,
ao invés de discutir questões pedagógicas, utiliza as reuniões para dar sermões religiosos. Pastora, Kellen negou
ao jornal O Hoje que tenha levado sua religião para dentro da unidade.
Em maio, durante reunião on-line, a gestora do
Cmei teria falado mal de outras religiões - que não seriam de “Deus”. Em um áudio que a reportagem teve
acesso, uma professora adepta ao Kardecismo, diz,
chorando: “Eu não vou ficar com raiva de ninguém, mas
ofende, sabe. Eu não falo para ninguém sobre a minha
crençaporque a Educação é laica”.
As letrinhas de papel E.V.A. nas paredes da unidade
não contam. Mas tanto a professora quanto a gestora estão em pé de guerra e levaram discordâncias para a delegacia. O que poderia ter sido resolvido internamente,
ou até mesmo pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura (Seduc), tornou-se público e numa avalanche de
acusações mútuas.
O caso já chegou à Secretaria de Educação, mas até agora não houve nenhuma mudança. Com isso, a professora
afastou-se, com laudo psiquiátrico, das atividades. Em um
e-mail enviado à Supervisão Escolar da pasta, a professora fez um relato de 3.223 palavras. Ela reafirmou as denúncias à reportagem, mas teme mais represálias.
Tanto a coordenadora quanto a diretora Kellen Aparecida são conhecidas na comunidade escolar como alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, Kellen foi
candidata a um cargo na Câmara dos Vereadores de Aparecida de Goiânia pelo Cidadania, mas saiu derrotada,
quando obteve apenas 381 votos.
Na contramão do discurso de amor, a gestora foi gravada mandando a professora calar a boca. Elane define
o que tem passado: “É duro enfrentar essa psicofobia.
Pois nessa altura do campeonato você está tão mal e
sentindo-se tão culpada quanto querem que você
seja”. Outro ato de represália, segundo a professora,
ocorreu quando, no período menstrual, ficou com a
roupa suja e ao pedir para sair e se trocar, teve uma
negativa da diretora.
Ano passado, a professora teria sugerido deixar os
grupos de WhatsApp abertos “porque os pais estavam
argumentando que trabalhavam o dia inteiro e só poderiam fazer as atividades sugeridas e encaminhá-las
no período noturno”. Segundo a professora, ela teria
ouvido da suposta algoz que estava “procurando brechas para pais de alunos mexerem comigo”. Além disso, era comum ouvir palavras irônicas como “menininha” e “criancinha”.
Para tratar a síndrome de Burnout (enfermidade
causada pelo estresse em ambiente de trabalho) a professora tem medo de maiores perseguições. Inclusive,
teve o atestado negado pela Aparecida Prev. A SME foi
procurada e afirma que “tomará as medidas cabíveis
de acordo com as diretrizes que norteiam as decisões
em casos dessa natureza”.
A pasta, no entanto, disse que “não houve nenhuma
decisão ainda sobre o caso, pois, uma das partes envolvidas na questão está de licença por atestado médico.
Quando a servidora retornar para as atividades normais,
“as partes serão convocadas para prestar seus devidos esclarecimentos”, diz a nota.
A diretora do Cmei negou as acusações e garantiu que
deverá procurar medidas judiciais contra a professora. Afirmou que é mentira qualquer afirmação sobre desrespeito
à lei, prevista na Constituição, ou críticas à professora em
redes sociais. Sem reconhecer ao menos possíveis excessos
cometidos neste caso, ela disse que tem 25 anos de profissão e que a professora “tem problemas”. “Essa educadora
chegou há uns dois anos. E, desde então, tem causado vários transtornos. Já entramos em contato com a Secretaria.
Tenho documentação rebatendo as falas dela. Já constam
processos por calúnia e difamação por tais colocações dela
em redes sociais”, disse a gestora. (Especial para O Hoje)

A Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), seguindo orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), entendeu pela impossibilidade de extensão do
conceito de organização criminosa e manteve a progressão especial de regime de pena
concedida a uma condenada que tem filho
menor de 12 anos. A relatoria foi do ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Em seu voto,
o relator destacou que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico têm definições legais diferentes, devendo-se respeitar o princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu (in malam partem). Segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei
12.580/2013, organização criminosa é a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o
objetivo de obter vantagem de qualquer na-

tureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores
a quatro anos, ou que sejam de caráter
transnacional. Por sua vez, a associação
para o tráfico de drogas, cuja tipificação se
encontra no artigo 35, caput, da Lei
11.343/2006, é a associação de duas ou mais
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34
da mesma lei. O ministro ressaltou que, no
caso em julgamento, a condenação foi pelo
crime de associação para o tráfico – o que
não impede, por si só, a concessão do benefício da progressão especial, já que o artigo 112, parágrafo 3º, inciso V, da LEP faz referência a "organização criminosa". Para o
magistrado, a interpretação desse dispositivo deve ser restritiva, de modo que só há
organização criminosa na hipótese de condenação nos termos da Lei 12.850/2013.

Pacote Primavera
Com o objetivo de apresentar as novas funcionalidades da versão 2.7 do Processo Judicial Eletrônico na
Justiça do Trabalho, além
dos sistemas satélites lançados no Pacote Primavera,
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio
da Coordenadoria Nacional
do Sistema Processo Judicial Eletrônico, promove, de
amanhã até sexta-feira (17,
18 e 19 de novembro), o

“Webinário PJe 2.7”, destinado aos usuários internos
do PJe. Com transmissão ao
vivo pelo canal do CSJT no
YouTube em todos os dias, o
evento apresentará novidades da versão “2.7.0 - Araucária” do PJe na Justiça do Trabalho, como novas soluções referentes a cópia de documentos de um processo para outro,
melhorias no GIGs, no PEC,
bem como na Administração
do PJe e no SIF2.

Trigo resistente ao glufosinato
O Projeto de Lei
2755/21 proíbe no País o
plantio e a comercialização de trigo transgênico
resistente ao glufosinato
de amônio, herbicida de
amplo espectro empregado no controle de plantas
daninhas. O texto, em análise na Câmara dos Deputados, insere o dispositivo

na Lei de Biossegurança.
“A técnica da transgenia,
em si, não traz malefícios,
mas nesse caso conferiuse ao trigo a resistência ao
uso de produto reconhecidamente mais tóxico do
que os atualmente mais
utilizados”, afirma o autor
da proposta, deputado Nilto Tatto (PT-SP).

TRF1 não considera uso de HC
para importação de Canabidiol
A 4ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) deu provimento à remessa oficial e não
conheceu de habeas corpus impetrado por cidadão
portador de retinose pigmentar, doença que afeta a
visão e possui efeitos progressivos, e que faz tratamento medicinal com óleo
de Cannabis Sativa. O relator, desembargador federal Cândido Ribeiro, ressal-

tou que o enfermo conseguiu autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para importação de produtos à base
de Canabidiol (CBD). Porém, o magistrado esclareceu que a autorização configura tentativa de obter o
atendimento de questão
que sequer foi suscitada
perante os órgãos administrativos competentes, o que
não pode ser admitido.

STF reconhece
que direito à
isenção de taxa
é extensiva a
estrangeiro
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que estrangeiro com residência permanente no Brasil que demonstrar condição de hipossuficiência tem direito à imunidade das taxas cobradas
para o processo de regularização migratória. O relator do
RE, ministro Luiz Fux, presidente do STF, assinalou que
a atual Lei de Migração (Lei
13.3445/2017) considera a
condição jurídica do estrangeiro a partir da disciplina humanitária contida na Constituição Federal de 1988.

RÁPIDAS

t

2 Plantão judicial - O presi-

dente do TJGO, desembargador
Carlos França, designou o juiz
substituto em segundo grau
Silvânio Divino Alvarenga para
atuar no plantão do segundo
grau, de 15 a 22 de novembro.
Nos feitos de competência do
Órgão Especial os trabalhos
serão coordenados pelo desembargador Leobino Valente
Chaves, integrante da 2ª Câmara Cível e 1ª Seção Cível.

Covid-19: ministério reduz intervalo
de reforço e amplia público
O Ministério da Saúde
anunciou a redução do intervalo de tempo para aplicação
da dose de reforço da vacina
contra a covid-19 dos atuais
seis meses para cinco meses. A
decisão, que será implementada pelas secretarias de Saúde dos estados e municípios,
contempla todas as pessoas
acima de 18 anos, independentemente do grupo etário
ou profissão. Inclusive aquelas
que receberam a Janssen, cujo
fabricante, inicialmente, recomendava a dose única.
Ele garantiu que o estoque
de imunizantes será suficiente para atender à demanda.
Atualmente, há 12,47 milhões
de pessoas aptas a receber a
dose adicional.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 350 milhões de doses das vacinas contra a covid19 já foram distribuídas para
todo o país, e mais de 297 milhões já foram aplicadas ao longo de onze meses. Mais de 157
milhões de pessoas tomaram ao
menos uma dose do imunizante – número que, segundo a
pasta, representa 88% do público-alvo previsto no plano nacional de vacinação contra a
doença. No entanto, cerca de 21
milhões de pessoas ainda não
retornaram para tomar a segunda dose na data prevista.
Segundo a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Melo,
pessoas na faixa entre 25 e 34
anos formam a maioria dos

que ainda não compareceram
para tomar a segunda dose.
Analisando qual vacina as pessoas que não completaram o ciclo vacinal receberam, a secretária aventa a hipótese de
que, além de outros fatores
(como a dificuldade de encontrarem tempo para retornar ao
posto de vacinação), as reações características de cada
imunizante podem estar desestimulando algumas pessoas.
“Algumas [vacinas], de fato,
trazem [causam] alguns efeitos adversos que passam em
um ou dois dias. A população
tem que estar consciente disso. Tem que estar alerta e saber que estes efeitos são esperados e acontecem”, comentou Rosana. (ABr)
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Goiânia ﬁca sem manutenção
na iluminação pública
De acordo com a
Citelum, prejuízo
por atraso no
pagamento chega
a R$ 5,6 milhões
Daniell Alves
Após cerca de 240 dias de
serviços prestados sem o devido pagamento, a empresa
que realiza trabalhos de manutenção da iluminação pública de Goiânia suspendeu o
contrato com a prefeitura.
Desde o último sábado (13), a
Citelum suspendeu todas as
atividades relacionadas ao
contrato, referente à prestação de serviços de engenharia
elétrica para manutenção corretiva e preventiva, bem
como eficientização e modernização do Parque de Iluminação Pública da Capital.
Segundo a empresa, a medida foi tomada após seguidas
e infrutíferas tentativas da empresa de receber pelos serviços
prestados no período de abril
a outubro deste ano e em dezembro do ano passado. “Até o
presente momento, os atrasos
dos pagamentos devidos pelo
município de Goiânia, referentes aos serviços regularmente prestados pela Citelum
representam prejuízos à saúde
financeira do contrato que superam R$ 5.600 milhões”, diz a
empresa credora.
A Citelum alega que a inadimplência compromete a
saúde financeira da empresa.
“Mesmo assim, a empresa
tem honrado todos os seus
compromissos com fornecedores e também com os colaboradores que integram as
18 equipes que atuam prestação dos serviços tão essenciais para a população goianiense, de cerca de 1,5 milhão
de pessoas”, escreveu.
Diante do cenário, a companhia afirma que não há alternativa senão a suspensão

A empresa era
responsável por
troca de lâmpadas,
conserto de danos,
além de vandalismos.
Tudo que afeta
iluminação pública
da cidade

das atividades. “Em razão de
todo o exposto e da norma estatuída do artigo 77, da Lei
8.666/93 (que trata sobre licitações e contratos da administração pública), bem como considerando que o município de
Goiânia não se manifestou sobre as diversas notificações de
cobrança remetidas pela Citelum”, finaliza. A empresa é
responsável por troca de lâmpadas, conserto de danos provocados por temporais, além

de vandalismos das pessoas, ou
seja. Tudo que afeta a iluminação pública da cidade.

Serviços seguem
normalmente

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informa que a
prestação de serviços de iluminação em Goiânia continua
normalmente com servidores
da própria pasta. “Os atrasos
que ocorrem são em decorrência do número de demandas
por conta da chuva e do período de preparação para o Natal.
Os problemas administrativos
relacionados a processos da Citelum já estão sendo tratados
para regularizar os pagamentos
e, consequentemente, as atividades normais”, informou.

Recorrente

Não é a primeira vez que a
empresa suspende as atividades
por falta de pagamento. No úl-

timo ano, a Citelum cobrava dívida de valor similar à prefeitura. Na época, a Seinfra alegou
que o atraso ocorreu não por
questões financeiras, mas sim
porque houve uma revisão do
contrato com a empresa.
A revisão de contratos integrava as medidas tomadas
pela Secretaria de Finanças da
Prefeitura para economizar.
Entre as iniciativas estavam:
otimização de contratos, reestruturação previdenciária, auditoria da folha de pagamento,
combate à sonegação fiscal.

Novas instalações

Atualmente, Goiânia conta com 179 mil pontos de
energia. Das ordens de serviços recebidas no primeiro semestre deste ano, a equipe
própria da Seinfra realizou
95,79% das 6.338 e a empresa
parceira, a Citelum, 96,07%
dos 13.855 pedidos.
A Seinfra ainda instalou

1.368 pontos luminosos novos
e fez a substituição de 588, padrão mercúrio por LED ou padrão sódio, que são superiores
em qualidade. Também foram
construídos 8.764 metros de
rede aérea de baixa tensão
para instalação de luminárias
e 1.972 metros de rede subterrânea de baixa tensão para
instalação de luminárias.
“Estamos reorganizando a
iluminação em Goiânia, fazendo um trabalho minucioso em cada setor da cidade e
recentemente ainda assumimos a iluminação pública do
perímetro urbano da BR-153.
Com responsabilidade, a gestão Rogério Cruz avança nessa questão e até o fim do
mandato teremos uma cidade
muito mais iluminada, com
mais qualidade e a população
cada vez mais satisfeita com
o serviço oferecido”, afirmou
o secretário Fausto Sarmento.
(Especial para O Hoje)

AUSENTE NA REUNIÃO

Comissão de Inquérito reconvoca Aneel por desserviço
A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Enel decidiu
reconvocar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
após nenhum representante
da empresa comparecer à
reunião realizada ontem (16)
para tratar sobre os servidos
prestados pela Enel. As informações são do presidente
da CEI, Mauro Rubem.
Segundo ele, os membros
da Comissão na Câmara Municipal de Goiânia entendem
que é fundamental a presença da Aneel “para esclarecer
como está sendo feito a fiscalização da distribuição de
energia elétrica em Goiânia e
principalmente o que fará
para melhorar os serviços.
Assim sendo, decidimos reconvocar a Aneel”, informa. A
reunião está marcada para a
próxima terça-feira (23).
Ainda de acordo com ele,
uma vez oficializada a ausência da agência, serão envolvidas a Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás (Alego), a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. “Também esperamos que o governador Ronaldo Caiado (DEM) se manifeste

Membros da CEI
entendem que é
fundamental a
presença da agência
que ﬁscaliza o
serviço

a respeito”, afirma. “Eles precisam explicar o que fazem
para fiscalizar a Enel, já que a
Aneel deveria ser uma agência
reguladora que preserva o interesse da sociedade, mas o
que estamos vendo é que ela
está preservando o interesse da
empresa”, destaca.
Também foi aprovada a realização de um abaixo-assinado
onde a população de Goiânia

irá poder “expressar o desejo de
ter o problema da má prestação
de serviços da Enel resolvido”,
informa Mauro. “Envolver os
deputados estaduais, pois eles
identificaram que um dos problemas maiores na qualidade
dos serviços da Enel é a falta de
fiscalização”, diz.

O que diz a Enel

Em nota, a Enel Distribui-

ção Goiás informa que continua à disposição da CEI e da
Câmara Municipal de Goiânia
para prestar os devidos esclarecimentos sobre todo o
investimento e melhorias já
realizadas na Capital e sobre
as ações previstas para os
próximos anos.
De acordo com a distribuidora, as primeiras chuvas
no Estado chegaram com
ventos fortíssimos, que geraram o derrubamento de
muitas árvores e lançamento de objetos na rede. Isso gerou um número de ocorrências cinco vezes acima do
normal, prejudicando o fornecimento. “Enel tem atuado
com número de equipes dobrado durante as contingências e força total para a recuperação do serviço no menor tempo possível. Adicionalmente, tem investido fortemente na rede, buscando
modernizar e adicionar tecnologia de forma a melhorar
a qualidade do serviço e reduzir a duração e a frequência das quedas de energia”,
diz a nota. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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Presidente da China pede relações
sãs e estáveis com Estados Unidos
Aproximação
ocorre após
desgastes com o
ex-presidente
Donald Trump em
relação a pandemia
O presidente da China, Xi
Jinping, pediu ao presidente
dos Estados Unidos (EUA),
Joe Biden, o desenvolvimento de relações "sãs e estáveis". Eles conversaram durante reunião virtual.
Xi Jinping afirmou que
"China e Estados Unidos devem respeitar-se mutuamente, coexistir em paz, cooperar,
gerir de forma apropriada os
assuntos internos e assumir
as suas responsabilidades internacionais", de acordo com
a agência de notícias oficial
chinesa Xinhua.
O presidente chinês disse
"estar preparado" para trabalhar com Joe Biden na hora
de "construir consensos" e
"dar passos" para recuperar
as relações bilaterais.
Biden destacou a necessidade de existirem salvaguardas
para evitar conflitos entre os
dois países, dado que "a competição entre ambos não deve
transformar-se em um conflito,
intencional ou não", no momento em que se acumulam
disputas entre Washington e
Pequim, sobre Taiwan, comércio e direitos humanos.
A conversa entre os dois líderes começou às 19h45 (horário de Washington).
Tanto na capital norteamericana quanto em Pequim, as expectativas são moderadas em relação ao diálogo, que não deverá conduzir

Xi Jinping conversou com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden em reunião virtual
a "resultados concretos", indicou a Casa Branca.
O porta-voz do Ministério
dos Negócios Estrangeiros chinês Zhao Lijian afirmou, nessa segunda-feira, que os dois
líderes têm uma troca de pontos de vista franca, profunda
e abrangente sobre a relação
bilateral, que se encontra em
um "momento crítico".

Taiwan

A reunião virtual entre os
dois líderes das maiores potências mundiais ficou marcada pelos alertas em relação
à questão de Taiwan. O presidente chinês avisou que
qualquer apoio à independência do território, por parte dos Estados Unidos, seria
"brincar com o fogo". Por sua
vez, o presidente norte-ame-

ricano adiantou que Washington "opõe-se veementemente" às tentativas de Pequim em alterar o "status
quo" no Estreito de Taiwan.
Intervir na questão de Taiwan seria “brincar com o
fogo” e “quem brinca com o
fogo queima-se”. São as palavras fortes de aviso do presidente chinês, que disse estar
disposto a adotar “medidas
decisivas” caso Taiwan insista
na independência para lá das
linhas vermelhas de Pequim.
"As autoridades de Taiwan
tentaram repetidamente contar com os EUA para alcançar
a independência, e algumas
forças políticas nos Estados
Unidos estão a tentar usar
Taiwan para conter a China.
Esta é uma tendência muito
perigosa, que equivale a brin-

car com o fogo", alertou Xi Jinping, de acordo com um comunicado emitido pelo Ministério chinês dos Negócios
Estrangeiros.
Os dois líderes realizaram
a primeira reunião, por videoconferência, desde que
Joe Biden chegou à Casa Branca, no início deste ano. A questão de Taiwan acabou por dominar o diálogo, que se estendeu por três horas e meia,
muito além do previsto.
Nos últimos meses, o presidente norte-americano destacou, em duas ocasiões, o compromisso do país de defender
Taiwan no caso de um ataque
por parte da China. No encontro, Biden advertiu que os EUA
se opõem veementemente a
qualquer "tentativa unilateral
de mudar o status quo ou mi-

nar a paz e a estabilidade no
estreito de Taiwan.
O presidente norte-americano garantiu que os EUA continuam comprometidos com a
política de “uma China”, que
reconhece apenas a existência
um Estado soberano. Frisou
que os dois países têm a responsabilidade de garantir que
a rivalidade entre ambas as
nações não leve para um conflito aberto.
Desde 1949, China e Taiwan vivem como territórios
autônomos e em clima de tensão. O governo nacionalista
chinês refugiou-se na ilha após
a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Nos últimos
anos, Pequim tem ameaçado
avançar com o uso da força
para travar a independência
formal do território. (ABr)

CRISE

PANDEMIA

Rússia revogará proibição
de voos do Brasil,
Argentina e outros países

Aumenta tensão na fronteira
entre Polônia e Bielorrússia

A Rússia revogará a
proibição de voos para
países como Bangladesh,
Brasil, Mongólia, Costa
Rica e Argentina a partir
de 1º de dezembro. A informação foi dada nesta
terça-feira (16) pela força-tarefa do governo russo
para o combate ao novo
coronavírus.

Os milhares de migrantes
que estão concentrados na
fronteira entre a Polônia e a
Bielorússia não se conformam
com a situação e continuam a
tentar entrar, por qualquer
meio, em território europeu.
Nesta terça-feira (16), houve alguns atos de violência,
até mesmo o arremesso de pedras em direção às forças de segurança polonesas. O incidente levou a polícia da Polónia a
usar canhões de água e gás lacrimogêneo contra as pessoas
que estão do lado bielorrusso.
A União Europeia acusa o
regime de Alexander Lukas-

O governo suspendeu
os voos comerciais normais
para o exterior quando a
pandemia atingiu o país
no ano passado, mas desde
então vem gradualmente
relaxando as restrições.
As proibições de voos
infligiram um duro golpe
às companhias aéreas da
Rússia. (ABr)

Milhares de migrantes continuam concentrados no local
henko, da Bielorrússia, de instrumentalizar os migrantes. A
escalada de violência agrava a
emergência humanitária.

Milhares de pessoas, com
crianças pela mão, continuam
encurraladas na linha de fronteira entre os dois países. (ABr)

COVID-19

Medida vai vigorar a partir de 1º de dezembro

EXPRESSA
A chanceler federal alemã, Angela Merkel, e o presidente belarusso, Alexander Lukashenko, conversaram
pelo telefone sobre a situação de milhares de migrantes retidos na fronteira de Belarus com a Polônia. A
Chancelaria Federal da Alemanha informou que foi discutida uma possível ajuda humanitária. O telefonema
entre os dois líderes ocorreu logo após a União Europeia (UE) decidir aumentar as sanções contra Belarus.
Bruxelas acusa o regime de Lukashenko de transportar migrantes, a maioria deles do Oriente Médio, para
fronteira com a UE para pressionar o bloco.

China deve aprovar primeiro
medicamento contra o vírus
A China deve aprovar, no
próximo mês, o primeiro medicamento contra a covid-19
desenvolvido por uma farmacêutica chinesa e baseado
no uso de anticorpos monoclonais, capazes de neutralizar o vírus, informou hoje
(16) a imprensa estatal.
O tratamento é resultado de

pesquisa conjunta da Universidade Tsinghua, o Hospital
Popular Número Três da cidade de Shenzhen e a empresa
Brii Biosciences, com sede na
China e nos EUA, afirmou o
Global Times, jornal oficial do
Partido Comunista Chinês.
"O corpo humano produz
grande quantidade de anti-

corpos, mas nem todos têm
eficácia antiviral. A nossa pesquisa visa a selecionar os mais
fortes, para que possam ser
usados como medicamentos
no tratamento de infectados",
disse o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Tsinghua, Zhang Linqi,
citado pelo jornal. (ABr)
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Vida e obra de Bernardo Élis
Octo Marques recebe exposição. Escritor goiano é o único a
ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Literatura
Elysia Cardoso
O Centro Cultural Octo
Marques, unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), recebe, nesta
sexta-feira, dia 19 de novembro, a exposição ‘Retratos: Universo Literário
de Bernardo Élis’. A mostra
é gratuita e pode ser visitada de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 17h.
A exposição, promovida
pelo Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para
os Povos do Cerrado (Icebepc), conta com cerca de
120 itens do escritor, entre
eles, fotos, livros raros, documentos e objetos pessoais.
Além disso, o público também poderá conhecer a história do escritor, através de
filmes como ‘André Louco’;
‘Bernardo Élis Fleury de
Campos Curado, Escritor’; e
‘O Tronco’,que serão exibidos
durante a mostra.
‘Retratos: Universo Literário de Bernardo Élis’ ainda terá obras dos artistas
Confaloni, Dj Oliveira e
Amaury Menezes, bem
como de Maria Carmelita
Fleury Curado, esposa de
Bernardo Élis. Todos eles
conviveram e retrataram o
escritor em vários momentos da sua vida pública, conseguindo ilustrar e revisitar
muito bem os contos e romances de Bernardo.
Durante a visita ao acervo, o uso de máscara é obrigatório. O Centro Cultural
Octo Marques está localizado
no Edifício Parthenon Center,
na Rua 4, Setor Central.

Quinzena Bernardo Élis

O Icebepc realiza uma
programação especial anualmente com música, palestras, pintura, teatro e literatura para celebrar as obras

do escritor. Neste ano, a agenda conta ainda com o Concerto “Bernardo Élis - um
goiano universal" da Orquestra Sinfônica de Goiânia, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira. A apresentação ocorre no dia 18 de
novembro, às 20h, no Teatro
Goiânia. A entrada é gratuita.
“A exposição tem como
característica principal apresentar ao público a obra do
Bernardo Élis, através de livros, objetos pessoais e documentários. Realizamos
essa programação especial
sempre em novembro, mês
de nascimento e morte do escritor”, explica Bento Fleury,
diretor do Instituto.

O escritor

Bernardo Élis Fleury de
Campos Curado, único escritor goiano na Academia Brasileira de Letras, nasceu no
dia 15 de novembro de 1915
em Corumbá de Goiás e faleceu no dia 30 de novembro
de 1997 na mesma cidade.

Durante sua vida, escreveu diversos poemas, contos e romances, sempre captando a vida rural do interior
do cerrado, usando bastante
a linguagem regional. Uma
de suas obras mais famosas é
‘O Tronco’, publicado em
1956 e adaptado para o cinema em 1999 pelo diretor João
Batista de Andrade.
Além de diversos cargos e
participação em seminários
de autores, Bernardo Élis foi
ainda co-fundador, vice-diretor e professor do Centro de
Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás
(UFG), professor de Literatura
na Universidade Católica de
Goiás. (Especial para O Hoje)

SERVIÇO
Exposição ‘Retratos: Universo Literário de Bernardo Élis’
Quando: De segunda a sexta,
das 9h às 17h
Onde: Edifício Parthenon
Center, Rua 4, Setor Central Goiânia

Obras de Confaloni,
Dj Oliveira, Amaury
Menezes e Maria
Carmelita Fleury
Curado compõe a
mostra
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Fazer o certo é a única
forma de dar certo
Livro defende que ingressar na ‘Era da Integridade’ é o
caminho para lidar com os desafios da ‘Era do Conhecimento’
O filme ‘Acesso’ de Julia Leite participa do festival

Diversidade
no cinema
O Recifest apresenta discussões
pertinentes aos novos tempos por meio
de suas produções cinematográficas
Lanna Oliveira
A diversidade é pauta
de extrema importância,
seja em qual âmbito for. No
cinema, ela é exposta pelo
8º Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest). O evento
começou na última terçafeira (16), de forma híbrida,
com o propósito de inclusão na arte cinematográfica e dar voz para produções que talvez não teria.
Ele seugue até o dia 20, no
Recife e cada sessão fica
disponível online, até as
19h do dia seguinte, no Recifest Play, área do site oficial recifest.com.br.
Em meio a pandemia,
eventos culturais fizeram
uma pausa e agora retornam seguindo todas as recomendações sanitárias.
Os obstáculos não impediram que o Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero fosse feito. O evento reforça a importância de se ter uma
diversidade de pessoas e temas no mundo cinematográfico. Nesse momento
em que a cultura está sendo posta à prova, eles voltam com força total. Mesmo que de forma hibrida, o
intuito é envolver o público no clima de superação
do festival.
“O Recifest é um festival
muito importante, porque
além de trazermos para as
telas a questão da diversidade sexual e de gênero,
também acolhemos as diversidades dos territórios,
étnicas e raciais do País”,
expõe a produtora Carla
Francine, que divide a direção do evento com a produtora Rosinha Assis.
“Diante do grande retrocesso que estamos vivendo,
acredito que o Recifest é
um espaço necessário.
Além de uma janela de exibição de cinema, é um projeto que tem na sua essência os direitos igualitários
para todes os povos e corpos”, reforça Rosinha.

As produtoras destacam
ainda a abordagem das
diásporas contemporâneas.
"Nos interessa trazer para a
mostra internacional, com
curadoria de Alexander
Melo, as vozes dos expatriados, deportados, refugiados políticos, imigrantes
e minorias étnico-raciais e
LGBTQIA+, que evidenciam
o acirramento da intolerância no mundo e as transformações na geopolítica
mundial". Fatores discutidos com frequência nos últimos anos, já que determinam comportamentos.
O Recifest registrou a
inscrição de mais de 240
produções, de 23 estados
do Brasil e do Distrito Federal. Desse total, foram
selecionados 27 filmes pela
curadoria formada por André Antônio, Anti Ribeiro e
Felipe André Silva. Todos
os filmes concorrentes foram lançados a partir de
janeiro de 2019 e expõem
a força criativa, as vozes,
narrativas, corpos e territórios de realizadores
gays, lésbicas, não-binários, homens e mulheres
trans, intersexo dos vários Brasis, reforçando a
intenção do projeto.
As obras inscritas na
mostra competitiva concorrerão aos prêmios de
Melhor Filme em duas categorias: Filme Pernambucano e Filme Nacional.
Os filmes serão premiados
por um júri oficial e também a partir da escolha
do público, que votará por
meio de um formulário online disponibilizado pela
organização. Tanto na premiação oficial, quanto na
escolha popular, o vencedor de cada categoria leva
o prêmio de R$ 2,5 mil.
Além das premiações em
dinheiro, o eles concedem
troféus e premiações em
serviços como uma vaga
no curso de assistente de
direção e de serviços de finalização de imagens.
(Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Como resultado
de dez anos de estudos e de uma jornada
de autoconhecimento,
o empresário e filósofo
Luiz Fernando Lucas
lançou pela Editora Gente o livro ‘A Era da Integridade’, que apresenta a
integridade como caminho
indispensável para vencer
as dificuldades da ‘Era do Conhecimento’ (depressão, ansiedade, polaridades, extremismos etc.).
Segundo o autor, a integridade pressupõe que o ser
humano retorne à unidade,
tornando-se inteiro e completo. É esse humano íntegro
que, ao tomar consciência de
si e de seu papel na sociedade, terá condições de viver
uma vida de paz, realizações
e abundância. E isso vale tanto para os indivíduos quanto
para as organizações, que
precisam trilhar caminhos
preocupando-se com muito
mais do que as linhas azuis e
vermelhas do balancete. O
propósito da obra é elevar o
nível de consciência individual e coletiva, trazendo o leitor para essa nova era, a ‘Era
da Integridade’.
Em dez capítulos, Luiz
Fernando Lucas compartilha ensinamentos, conhecimentos, histórias e cases para
inspirar a evolução do homo
sapiens (o homem que sabe)
para o futuro homo conscious, uma evolução da espécie, consciente de si, de
seu papel no mundo e das
causas e efeitos de cada uma
de suas ações no planeta.
Longe de ser um manual
de “como e o que fazer”, o livro traz reflexões filosóficas e
práticas do que funcionou na
vida do próprio autor e que
podem ser aplicadas tanto na

vida pessoal quanto no ambiente corporativo, que está
cada vez mais focado em ESG
(na sigla em inglês: ambiental,
social e governança) e compliance (área das empresas
responsável por ser a guardiã
do cumprimento das regras).
Traz ainda entrevistas e estudo de casos do mundo corporativo com Pedro Bueno, Presidente da DASA, e Waldemar Verdi, Presidente do Conselho do Grupo Rodobens.
Com prefácio de Daniel
Castanho, presidente do Conselho de Administração da
Ânima Educação, e apresentação de Murilo Gun, palestrante e fundador da Keep
Learning School, ‘A Era da
Integridade’ leva o leitor à
conclusão de que ser íntegro
e fazer o certo é a única forma
de dar certo.

O autor

Luiz Fernando Lucas é escritor e palestrante. Especialista em integridade, ESG, ética e
compliance. É formado em Direito pela Universidade de Rio
Preto (URP), com MBA em Management & Marketing pela
American University Kodog
School of Business (UKS), em extensão da Fundação Armando
Alvares Penteado (FAAP).

Ao longo de mais de 25
anos de carreira, Luiz Fernando Lucas ocupou cargos
de liderança e direção como
empreendedor e executivo
em empresas de vários segmentos e portes. Atuou nas
áreas de contratos, sucessão,
societária e tributária, aproximando-se cada vez mais
do tema integridade.
Atualmente é diretor titular do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp), membro do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
e Conselheiro do Instituto
Capitalismo Consciente.
Como consultor, prestou
serviços para importantes
empresas, como Farmacêutica Organon, O Boticário,
Totvs, Merial, Microsoft, Peoplesoft, HP, Vivo, Volkswagen, Universidade Anhembi
Morumbi e Bridgestone-Firestone. Por cinco anos, foi
professor de pós-graduação
na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), nas
disciplinas de planejamento
estratégico, comunicação,
marcas e marketing.
Em 2012, foi selecionado
para o programa FLW (Future Leaders for the World),
em Istambul, na Turquia.
Ativista por cidadania e
consciência na área pública
e política, fundou em 2009 o
Instituto Acordem e Progresso, com o qual conquistou o Prêmio TOYP Brasil
2011 (The Outstanding
Young Persons of the
World), patrocinado pela
Junior Chamber International (JCI) — ligada ao Fórum
Econômico Mundial. O movimento contribuiu para a
disseminação de conhecimento e consciência de cidadania e política.

Luiz Fernando
Lucas traz reflexões
filosóficas e
práticas do que
funcionou na sua
vida que podem ser
aplicadas tanto no
pessoal quanto no
ambiente
corporativo

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO de novelAS
t
Malhação - Sonhos
lincoln se desespera e
acusa Jeff de mentiroso. Mari
desiste de cantar na Batalha
Musical. Cobra fala com a
mãe ao telefone e se emociona. Bianca cuida do figurino de João para a apresentação da Batalha Musical. Gael
sente saudades de Karina.
lincoln e Jeff se ofendem e
rompem novamente o relacionamento. delma chega
com Tomtom na Aquazen e
roberta incentiva Marcelo a
se aproximar da filha.

Nos Tempos do Imperador
Justina comenta com Cândida que Zayla a sondou sobre Mariana, a irmã de Samuel. Caxias comunica a Pedro que o presidente do uruguai foi deposto, como queriam. nicolau vê quando Celestina lê uma carta de nino.
leopoldina e Teresa desconfiam do comportamento de
Celestina. Zayla descobre que
Pilar rompeu com diego. Celestina se encontra com nino
às escondidas. Cândida confronta Zayla.

Coração Indomável
Aníbal se desespera ao
descobrir que seu quadro não
está mais na galeria e diz ao
inspetor de polícia e ao agente Giménez que o ajude a recuperar seu quadro ‘liberação’. dóris diz a otávio que
roubaram o quadro de Aníbal
da exposição de Afonso. o
inspetor e o agente suspeitam
que o roubo do quadro foi
uma jogada de Afonso dóris
diz a otávio que Afonso substituiu o quadro 'A dama' pelo
quadro 'A dama nua'.

Gênesis
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. Jacó fica aflito com a
falta de alimentos. José ouve
um pedido da mulher. os irmãos dele desembarcam no
egito. Menkhe admite algo.
Asenate fica contrária a comportamento de José.

Um Lugar ao Sol
renato/Christian finge não
conhecer Josias. ravi acredita
em Joy e dá dinheiro para a
moça comprar remédio para
o irmão. Yasmin vê Joy esconder o dinheiro que ravi
lhe deu no barraco de inácia.
noca incentiva dalva a aprender a ler. Mateus convence
lara que ambos podem ser
amigos. renato/Christian presenteia ravi com um celular.
ravi diz a renato/Christian
que ele nunca voltará a ser
quem era.
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AGENDA CulTurAl
t
Noite de testes
na noite desta quartafeira (17) o Guardians Comedy Club apresenta a noite ‘Modo Hard’, às 21h. A
casa, que recebe grandes
nomes da comédia nacional, faz toda semana a famosa noite de testes. Hoje,
a entrada é gratuita para
quem tem curiosidade de
entender o processo criativo
dos humoristas. Processo
este, que passa pela noite
que eles apresentam pela
primeira vez suas piadas
para o público. A noite descontraída conta com petiscos, bons drinks e muitas risadas. Quando: Quarta-feira
(17). onde: Av. T-15, S/n, Setor nova Suíça – Goiânia.
Horário: 21h.
Novembro Azul
Sucena Hummel, contadora, empresária, gestora
de Ações do Sescon Goiás,
vice-presidente de Ética e
disciplina do Conselho regional de Contabilidade, recebe nesta quarta-feira (17)
Paulo eduardo nunes Goulart em uma transmissão ao
vivo, às 13h. o diretor-presidente da Sociedade Brasileira de urologia - Seção
Goiás trata sobre a campanha de prevenção ao câncer

Festival de cinema
estão abertas as inscrições de curtas e longas para
o Xii Festival internacional
de Cinema da Fronteira, até
o dia 3 de dezembro. o regulamento completo e o envio de obras estão disponíveis nas plataformas Festhome (filmmakers.festhome.com) e FilmFreeway

(filmfreeway.com). o homenageado desta edição é o
jornalista e crítico de cinema
roger lerina. o evento ocorre em Bagé (rS), de 17 a 19
de dezembro, no Salão de
Atos da urcamp. informações no site fb.com/festivaldafronteira. Quando: Até
3 de dezembro. onde: filmmakers.festhome.com e
filmfreeway.com.
Espetáculo
o espetáculo ‘Cartas libanesas – A imigração na
Formação do Brasil’ ganha
nova temporada online de
hoje (5) ao dia 21 de novembro. idealizada e estrelada por eduardo Mossri, a
peça conta a história de Miguel, um jovem libanês que

vem para o Brasil com o intuito de prosperar e voltar à
sua terra, onde deixou a esposa grávida. Ao mesmo
tempo em que se encanta
com o País, ele precisa enfrentar o preconceito, as dificuldades com a língua e a
saudade da família. As apresentações ocorrem de sexta
a domingo, com distribuição
gratuita de ingressos pela
plataforma Sympla. Quando:
Até 21 de novembro. onde:
cartaslibanesas.com.br.
Festival
o maior Festival de hambúrgueres do mundo chegou
para movimentar a capital
goiana. Até o dia 30 de novembro, ocorre o evento em
Goiânia, com o objetivo principal de retomar o mercado,
valorizar a cultura do hambúrguer, fomentar negócios
e criar novas experiências
para os consumidores. Com
16 edições já realizadas, esta
é a primeira no estado de
Goiás, e conta com 47 hamburguerias cadastradas, que
criaram receitas inéditas e
inspiradoras para o Festival.
esse ano o Burger Fest é realizado nos formatos presencial, delivery e take out. Quando: Até 30 de novembro. informações: @burgerfestoficial e burgerfest.com.br

O Fica Itinerante chega ao Mutirão Iris
Rezende, na Região Noroeste de Goiânia
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), realiza
neste sábado (20) e domingo
(21), a primeira edição do
Mutirão Iris Rezende, na Região Noroeste de Goiânia. O
grande evento social começará às 8h, na Praça da Feira
do Setor Morada do Sol, acesso pela Avenida Mangalô.
A iniciativa, que homenageia e resgata a tradição
das gestões de Iris Rezende
na capital, envolve os mais
diversos órgãos da estrutura
estadual com propósito de
levar serviços facilitadores
do dia a dia do cidadão aos
moradores da localidade em
que acontece. Nesta edição, a
Secult Goiás proporcionará
momentos de lazer e entretenimento à população da
Região Noroeste.
A partir das 8h, o violinista Lukas Santana abrirá a
programação cultural com
apresentação instrumental
solo de sucessos da Música
Popular Brasileira, como ‘To-

Serviços e atendimentos

Praça da Feira do Setor Morada do Sol recebe
neste sábado (20) e domingo (21) o Fica Itinerante
cando em frente’ (Almir Sater), e ‘No Rancho Fundo’
(Ary Barroso). Na sequência,
a Orquestra de Violeiros,
mantida pela Pasta, se apresentará com clássicos do sertanejo. Às 10h, a Banda Sinfônica Jovem de Goiás levará
ao público repertório eclético, com composições de Michael Jackson, Los Hermanos, Leandro e Leonardo,
dentre outros clássicos.
As atrações da manhã se

encerram com apresentação
do grupo de Street Dance Basileu França, da Escola do Futuro. A partir das 16h, sobe ao
palco o Corpo Circense Basileu França. O primeiro Mutirão Iris Rezende contará também com a disponibilização
da van adaptada da Gibiteca
Jorge Braga, repleta de exemplares do universo dos gibis e,
ainda, com atrações do Fica
Itinerante, com sessões de cinema ambiental.

O mutirão do Governo de
Goiás oferecerá, em um só lugar, uma série de atendimentos. Na saúde, os presentes terão acesso a consultas e exames oftalmológicos,
testagem para Covid-19, vacinação, aferição de pressão
arterial e de glicemia. Quem
visitar o evento terá acesso a
corte de cabelo, registro de
certidões de nascimento, casamento e de óbito, bem
como alteração para nome social e retificação de nome.
Ainda estarão disponíveis
emissão de passaporte do
idoso, carteira do deficiente e
carteira do autista.
Mais de 70 serviços serão
disponibilizados por meio dos
totens do Expresso, plataforma de atendimento digital
do Vapt Vupt. Pelo Atende
Mais, será possível emitir primeira e segunda via de CPF,
recadastramento do Goiasprev, senha para consignação e itens do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran).

CELEBRIDADES
Mara Maravilha debocha
de Xuxa e recebe crítica
dos seguidores: 'Inveja'
Mara Maravilha não perdeu a oportunidade de criticar Xuxa após a rainha dos
Baixinhos cometer uma gafe.
nas redes sociais, a atitude
da morena foi reprovada pelos seguidores, que criticaram bastante. Tudo começou
após Xuxa, que recentemente se envolveu em uma polêmica com Bolsonaro, usar
uma luva de couro durante
um editorial de moda. vegana, a rainha dos Baixinhos
não poderia utilizar nada de
origem animal. (nathalia
duarte, Purepeople)
Sandy lamenta morte de
cachorrinha após batalha contra tumor: 'Tão
guerreira'
Sandy dividiu com os fãs
a dor da perda de Zelda, cachorrinha de estimação
que acompanhou a família

da cantora por 12 anos e
meio. ela dividiu detalhes
da luta da pet contra uma
doença que a causou dois
tumores nos últimos meses. 'Minha primeira filhinha precisou descansar',
lamentou. lucas lima também desabafou sobre a
morte da cadela. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Camila Pitanga troca Globo por plataforma de
streaming. Descubra qual!
Camila Pitanga é a nova
estrela da HBo Max, plataforma de streaming que chegou em junho deste ano no
Brasil. A artista atuará em
produções inéditas e ainda
desempenhará funções de
produtora executiva em alguns projetos. A notícia foi
confirmada minutos depois
de a atriz anunciar o fim do
contrato com a Globo, após
25 anos de parceria. (Matheus Queiroz, Purepeople)
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Sucena Hummel faz live sobre o Novembro Azul nesta quartafeira (17) com o médico Paulo Eduardo Nunes Goulart, às 13h
de próstata, novembro Azul.
A live ocorre pelo canal oficial
do Sescon no YouTube e discorre sobre os cuidados com
a neoplastia que pode atingir
mais de 65 mil homens somente esse ano. Mais informações no instagram @sescongoiais. Quarta-feira (17).
onde: youtube.com/sescongoias. Horário: 13h.

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje você pode sofrer com
desejos urgentes demais e acabar
se autossabotando, comprando
coisas fora de hora ou comendo
mais do que deveria. Saiba pegar
mais leve consigo mesmo, pois poderá ficar bem irritado. Ter mais
jogo de cintura poderá ajudar a
controlar a instabilidade.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje a lua segue no seu signo,
trazendo popularidade, mas também instabilidades emocionais.
você pode se sentir muito ansioso ou irritado. Tome cuidado com
brigas e discussões. Seus planos
podem seguir por caminhos diferentes do que imaginava, mas
isso poderá acabar sendo positivo.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pode trazer caos,
mas também surpresas. Sua energia criativa poderá te guiar e te inspirar a realizar coisas novas. Permita-se se aventurar. Cuide bem
da sua alimentação, porque pode
acabar comendo demais, o que
prejudicará a sua saúde.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje os amigos poderão ter
um lugar especial no seu dia. Saiba compartilhar suas alegrias e angústias. Conversar poderá te fazer
muito bem. novos projetos podem surgir, inclusive um convite
para trabalho ou entrevista. Aproveite as oportunidades.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje o dia poderá ser positivo
se você souber deixar fluir novas
possibilidades, afinal seus planos
serão mudados pelo universo.
Cuidado com a raiva. use a coragem para resolver tudo que precisa. Pode ser muito, mas, no final,
você dará conta. respire.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia pode te fazer crescer ou trazer avanços. Passeios ou
novos cursos podem surgir como
boas oportunidades. relaxar será
preciso, portanto você pode acabar precisando de um tempo apenas para si mesmo, porque sua
mente pode estar exausta.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje, tudo pode virar de pernas para o ar. Manter a calma é indicado, além de aceitar ajudas
que surgirem. não é um bom
momento para comprar ou gastar.
Mantenha-se econômico. Pode
aparecer muito trabalho burocrático para resolver. É dia de buscar
ser mais equilibrado e sociável.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o dia pode te levar a se relacionar com muita intensidade.
Tome cuidado com a necessidade
de controlar o outro. Bom dia
para refletir. Tome cuidado com as
impulsividades. você pode conseguir ajudar as pessoas com a
sua boa vontade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Tome cuidado com a necessidade de fazer tudo para todo
mundo apenas para manter o
controle das coisas. deixar tudo
fluir é indicado, senão pode sobrecarregar sua saúde. Fora isso,
o dia pode trazer boas surpresas.
Mantenha-se organizado para
aproveitar melhor o seu dia.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode colocar foco
nos romances, mas é importante
não se deixar levar pelos outros e
se manter fiel a si mesmo. você
pode se envolver em questões
comunitárias ou políticas. Cuidado
com a falta de compromisso, porque você pode ser cobrado por
promessas do passado.

;

MC Kevin: Deolane Bezerra comenta
conclusão do inquérito do funkeiro
A polícia finalizou o
inquérito da morte de MC
Kevin na segunda-feira
(15). Nas redes sociais,
Deolane Bezerra, viúva de
MC Kevin, comentou a decisão judicial. A advogada
publicou, nos Stories, do
Instagram, uma imagem
com a frase: "A justiça dos

homens pode lhe frustrar,
mas confie e espere no
Senhor, pois sua justiça
nunca falha". Na foto, Deolane escreveu: "Essa será
minha manifestação. Sigo
com a plena certeza de
que o mal por si só se destrói", pontuou. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia pode trazer ansiedade e dificuldade de discernir um
plano ou seguir com foco em seu
objetivo. Tome cuidado com brigas
dentro de casa. Saiba acolher as
pessoas e manter seu lado amoroso. você pode se sentir amarrado em algum aspecto.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia pode trazer inconstância nas ideias, e isso pode gerar contradições. Tome cuidado
com a teimosia. Buscar olhar as
coisas a partir de novas perspectivas é indicado. Sua intuição pode
estar grande. Saiba ouvir mais o
coração que a cabeça.
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Essência

Aumento demasiado dos plasmócitos
Zé Paulo Cardeal

Mieloma
múltiplo, doença
que matou
jornalista, é
explicada por
Fabiano de Abreu
Lanna Oliveira
O Brasil acaba de perder
uma de suas comunicadoras, a
jornalista goiana Cristiana
Lôbo. A comentarista de política da Globo faleceu em decorrência de um mieloma múltiplo. A doença que afeta a defesa do organismo era pouco
conhecida, mas provocou curiosidade e receio entre os brasileiros. O PhD, neurocientista,
psicanalista e biólogo Fabiano
de Abreu conta que a doença é
uma espécie de câncer que
ataca os plasmócitos, células
presente no sangue que se originam na medula óssea e que
pertence ao sistema imunológico da pessoa.
A jornalista Cristiana Lôbo
tinha 64 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde quando contraiu uma pneumonia
nos últimos dias, o que agravou
o seu estado. Ela travava uma
batalha contra um mieloma
múltiplo havia alguns anos e
deixa o marido, Murilo, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois
netos, Antônio e Miguel. Com
uma carreira longa, ela atuou
no jornalismo por mais de 30
anos. Começou a carreira cobrindo a política aqui do estado de Goiás, onde nasceu, até se
mudar para Brasília.
Após a repercussão, o Essência buscou entender quais
os efeitos e as causas da doença com a ajuda de Fabiano de

A comunicação brasileira teve uma grande perda nesta última semana, a jornalista goiana Cristiana Lôbo
Abreu. Ele começa dizendo
que a doença ataca os plasmócitos, células presente no
sangue e produzidas na medula óssea, e elas se multiplicam sem controle, causando
uma série de transtornos ao
indivíduo. O mieloma múltiplo tem taxa de incidência de
7,8 novos casos a cada 100 mil
habitantes. A idade média
dos pacientes é de 65 anos e
a doença é ocasionada a partir de uma alteração do DNA
dessas células.
Os plasmócitos correspondem a menos de 1% das células na medula óssea. No entanto, quando ocorre este crescimento desordenado, o especialista salienta: “o excesso de
proteínas que vem acompanhado desta multiplicação ce-

lular suprime o desenvolvimento de outros elementos
importantes para o organismo
como os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas
(partículas semelhantes a células que ajudam o corpo a formar coágulos). Tudo isso ainda vai afetar a produção de anticorpos de defesa normais,
que fica reduzida”.
Segundo Fabiano, o mieloma múltiplo causa sintomas
como dores nas costas, dor óssea, fraturas, fraqueza, fadiga, febres e formam hematomas, além de terem seu sistema imune enfraquecido. Para
identificar a enfermidade, são
realizados uma série de exames de sangue, que, explica o
neurocientista, podem revelar
alguns fatores cruciais: “É ve-

rificado se a pessoa está anêmica, ou se possui redução da
contagem de glóbulos brancos. Também são avaliados se
a pessoa teve diminuição no
número de plaquetas ou se
está com insuficiência renal”.
Porém, antes mesmo de
apresentar os sintomas citados acima, Fabiano revela
que é possível descobrir a
doença: “Nesses casos, exames vão mostrar que a pessoa
possui níveis elevados de proteína no sangue ou na urina,
ou uma radiografia pode
apresentar áreas de perda óssea. Essa última situação pode
se apresentar com lesões líticas isoladas nos ossos”. No
caso de descoberta da doença,
Abreu diz que o tratamento
seja feito com quimioterapia,

corticosteróides, imunomoduladores e anticorpos.
Fabiano finaliza lembrando
que a hereditariedade é um
fator causador da doença. “Outra razão que a ciência acredita é a exposição à radiação ou
a benzeno e outros solventes”,
completa. Os sintomas, comumente aparecem quando a
doença já está avançada, por
isso a importância de estar
atento ao seu corpo e fazer
exames periodicamente. Cristiana Lôbo deixou um legado
importante para a história do
jornalismo e o diretor-geral de
Jornalismo da TV Globo, Ali
Kamel, lembra em nota. “Cris
era uma profissional ímpar. O
jornalismo perde um talento
enorme”. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
ESTREIAS

21h50. Cineflix Aparecida: 16h.

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.

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, 16h30,
19h40. Cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 16h55. Kinoplex
Goiânia: 18h30. Cineflix Aparecida: 14h, 14h40, 16h40. Cineflix Buriti: 17h.

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.

‘Venom: Tempo de Carnificina’ é um filme de super-herói americano de 2021 em cartaz nos cinemas
Gênero: Comédia musical, drama. uma história que gira ao
redor de evan Hansen, jovem
ansioso e com dificuldades de
se conectar com os outros,
que acaba envolvido numa
mentira sobre um colega de
classe que cometeu suicídio, se
aproximando da família do falecido. Adaptação cinematográfica do musical vencedor do
Tony e do Grammy de Steven
levenson, Benj Pasek e Justin
Paul. Cinemark Passeio das
Águas: 14h30, 17h40. Cineflix
Aparecida: 16h15, 19h05. Cineflix Buriti: 15h30, 21h20.
EM CARTAZ
Eternos (eternals, 2021, euA).
duração: 2h37min. direção:
Chloé Zhao. elenco: Gemma
Chan, richard Madden, Salma
Hayek. Gênero: Ficção científica, fantasia, ação. originários

dos primeiros seres a terem habitado a Terra, os eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos
deuses espaciais conhecidos
como Celestiais. dotados de
características como imortalidade e manipulação de energia
cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus
próprios criadores, que também foram responsáveis por
gerar os deviantes, seus principais inimigos. Cinemark Flamboyant: 12h25, 13h25, 13h50,
14h30, 14h40, 15h50, 16h50,
17h25, 17h55, 18h10, 20h30,
20h50, 21h20, 21h40, 22h. Cinemark Passeio das Águas:
13h30, 14h, 14h30, 15h, 17h,
17h30, 18h, 18h30, 20h30, 21h,
21h30, 22h. Kinoplex Goiânia:
16h50, 17h30, 17h40, 19h30,
20h, 20h40, 20h50. Cineflix
Aparecida: 14h, 15h30, 18h40,
18h50, 21h20, 21h50, 22h. Ci-

neflix Buriti: 14h40, 15h40,
16h20, 17h20, 18h15, 19h,
19h30, 20h, 20h30, 21h.
Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. direção: Wagner Moura. elenco:
Seu Jorge, Adriana esteves,
Bruno Gagliasso. Gênero: drama, biografia, histórico. neste
filme biográfico, acompanhamos a história de Carlos Marighella, em 1969, um homem
que não teve tempo pra ter
medo. de um lado, uma violenta ditadura militar. do outro, uma esquerda intimidada.
Cercado por guerrilheiros 30
anos mais novos e dispostos a
reagir, o líder revolucionário
escolheu a ação. Marighella
era político, escritor e guerrilheiro contra à ditadura militar
brasileira. Cinemark Flamboyant: 14h40, 18h05. Cinemark Passeio das Águas:

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.
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Negócios
Mudanças na legislação
trabalhista e busca por
montar o próprio
negócio são os
principais atrativos

24% dos jovens com até 30
anos já são empreendedores
Mercado de trabalho está cada vez
mais restrito a jovens, fazendo com
que estes busquem novas oportunidades
Maria Paula Borges
Diante da realidade do
mercado de trabalho no Brasil,
as pessoas estão buscando alternativas para incrementar a
renda. Para isso, o empreendimento em negócio próprio é
a alternativa mais utilizada,
seja para corresponder exatamente aos interesses profissionais e pessoais, ser seu próprio chefe, não ter horário
fixo, ganhar independência
financeira. Segundo um levantamento realizado pela
Globo, nesse novo mercado
24% dos jovens com até 30
anos já são empreendedores e
60% querem ter um negócio
próprio no futuro.
Na tendência de criar um
empreendimento autônomo os
jovens se destacam, uma vez
que a pretensão de adquirir independência financeira e não
ficar na incerteza do mercado
de trabalho é vista cada vez
mais nessa categoria, é comum
ver um público cada vez mais
novo juntando o útil ao agradável, unindo trabalhar com o
que gosta e gerando um impacto positivo. O levantamento da Globo apontou ainda que

67% dessa classe querem ter
um negócio para se tornar independentes financeiramente, 39% buscam autonomia e
33% querem ter um tempo
mais flexível.
Apurados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, os números do mercado de trabalho
mostram que os jovens são os
mais castigados pela fraqueza
econômica, justificando a necessidade de essa categoria
buscar uma atividade própria.
No primeiro trimestre de 2021,
a taxa de desemprego entre
pessoas de 14 a 17 anos chegou
a 46,3% e entre jovens de 18 a
24 anos, chegou a 31%.

O economista da empresa
LCA, Cosmo Donato, observa o
motivo da dificuldade enfrentada pelo jovem para se inserir
no mercado. “Num momento
como esse, o jovem passa por
dificuldade porque a inserção
dele no mercado de trabalho
fica difícil. As vagas de trabalho
se tornam mais escassas, e o jovem acaba perdendo justamente para aquele profissional
com mais experiência e mais
qualificado”.
Portanto, a segurança de
ter um trabalho é algo que
tem atingido a classe mais jovem da população, fazendo
com que boa parte das pessoas
dessa faixa etária possuam seu

próprio negócio, como é o caso
de Bruna, de 18 anos, e Mariana, de 17. As duas abriram a
loja de roupas MB Store, que
leva a inicial do nome de ambas, para iniciar sua trajetória
no mercado de trabalho.
De acordo com Mariana, a
motivação para iniciar a loja foi
ter um trabalho próprio para
ter autonomia e renda, deixando claro que, para abrir
um negócio em conjunto, a
confiança no parceiro é indispensável. “Eu sempre quis ter
um trabalho meu que eu pudesse mexer, que eu tivesse
pelo menos controle das coisas
que acontecem. Tem muito
tempo que eu estava pensando
em um projeto que eu podia fazer sozinha, de conseguir ter
autonomia, ter renda. Eu e a
Bruna somos amigas há muito
tempo, então a gente passa
uma confiança uma para outra
que é muito importante para
esse tipo de negócio, que uma
vai ter confiar na outra economicamente e ter compatibilidade de ideias”, explica.
Além disso, para iniciar
qualquer tipo de empreendimento, o planejamento e organização de ideias são pilares
extremamente importantes
para atingir o sucesso. Na MB
Store, o planejamento, apesar
de ter sido a curto prazo, foi eficiente. Bruna conta que a idealização do projeto começou há
dois meses e que ainda não
irão dar início a ideia inicial,

mas que em breve a loja será
totalmente o que elas vêm planejando. “A gente ficou uns
dois meses pensando nas peças. Como a gente iria pedir,
como iria organizar tudo,
nome, logo, tudo. Inicialmente,
a gente queria produzir as nossas peças, mas a gente começou
sozinhas então o investimento
seria muito maior. Então a
gente decidiu procurar fornecedor, ver as peças que as pessoas mais estão usando. No futuro a gente ainda pretende fazer nossas próprias peças para
ter algo mais nosso, mais a
cara da loja em breve”.
Atualmente, o mundo digital ganhou o mundo dos negócios. Então, para atingir o público-alvo que consiste em jovens-adultos, a loja é digital e
consiste em roupas que podem ser usadas em várias ocasiões, com pedidos feitos pelo
Instagram ou WhatsApp.
As proprietárias da MB Store são apenas um exemplo de
jovens que pretendem atingir
sua autonomia e independência trabalhando com o que gostam e ganhando em cima disso. O Brasil atingiu em 2019 um
dos maiores números já analisados no país com jovens empreendedores, registrando 8
milhões de jovens, com faixa
etária entre 18 e 24 anos, com
o próprio negócio, segundo
pesquisa da Monitor Global do
Empreendedorismo (GEM).
(Especial para O Hoje)

