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Primeiro dia do Auxílio Brasil
é marcado por ﬁlas e dúvidas
Cerca de 310 mil famílias de Goiás devem
receber o benefício do Programa Auxílio
Brasil, do Governo Federal, que substitui
o Bolsa Família. A Caixa Econômica deu
início ontem (17) aos pagamentos, que ge-

Queda de
secretário abre
duas vagas

rou filas quilométricas e dúvidas sobre o
cronograma. O novo programa social executado pelo Ministério da Cidadania é
destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza e famílias em

regra de emancipação. No próximo mês,
a estimativa é de que o Auxílio Brasil chegue a 17 milhões de famílias, o que representa mais de 50 milhões de brasileiros
ou um quarto da população. Cidades 10

Arquivo

O vereador Paulo Henrique da
Farmácia (PTC) deixou o comando da Secretária Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) da Prefeitura de Goiânia após meses de pressão em razão de reportagens do jornal O
Hoje. Queda foi tratada como pedido do parlamentar.
Política 2

Paço prevê
simulador de
IPTU dia 26
A prefeitura de Goiânia publicou
um decreto para criar um grupo
de trabalho que será responsável
pela elaboração do simulador de
IPTU e adequar o sistema de arrecadação ao novo código tributário, sancionado em 30 de setembro. Serão 8 dias para a finalização do projeto.
Política 5

Cidades goianas começam a liberar uso de máscaras
Mais de um ano e meio depois do início da pandemia de Covid-19, as cidades goianas de Cachoeira Alta, Caçu
e São Luís dos Montes Belos já desobrigam o uso de máscaras em locais abertos. Governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, disse que a decisão sobre a liberação das máscaras é de responsabilidade dos municípios. Cidades 11

PL abre as portas
para filiação de
Bolsonaro

509 regiões
goianas vivem em
extrema pobreza

Dirigentes regionais da legenda
deram carta branca para o presidente da sigla seguir com a filiação de Bolsonaro no partido.

Levantamento da Cufa Goias
mostra que existem no Estado
509 regiões onde habitam populações em condições de vida abaixo da linha da pobreza. Cidades 9

Política 2

LEiA nAs CoLunAs

Élvis Mendes
é reeleito para
comandar Camaleão

▼

Xadrez: Prévias do PSDB para

a presidência têm baixa representatividade em Goiás.

Política 2

Atual presidente do Aparecidense, o dirigente estará à frente do clube no próximo triênio e
já tem planos para o clube.

Econômica: Em queda, consultas ao BNDES sofrem baixa
de 17,5% no 3º trimestre.

Economia 4

Esportes 7

esplanada: STJ abre um perigoso precedente sobre a situação carcerária no Brasil.

AtlÉtico voltA
a empatar e fica
próxima do Z-4
Equipe rubro-negra empata em 0
a 0 diante do América Mineiro e
já soma cinco jogos sem marcar;
resultado deixa time próximo da
zona de rebaixamento. Esportes 8

Política 6

Claudio oliveira

A importância da
Feira livre no Agro

Dólar: (paralelo) R$ 5,52 | Dólar: (comercial) R$ 5,524 |
Euro: (Comercial) R$ 6,249 | Boi gordo: (Média) R$ 304,80
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 329,46 | Bovespa: -1,39%

Feiras livres estão cada vez mais
populares e surgem como uma alternativa aos mercados. Negócios 17

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Bancos têm papel
estratégico às aPi’s
com o open Banking
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 27º C

t 20º C

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

Venceslau Pimentel |

xadrez@ohoje.com.br

Prévias do PSDB têm baixa
representatividade em Goiás
Dirigentes regionais deram carta branca para Costa Neto

PL abre as
portas para
filiação de
Jair Bolsonaro
Em comunicado a imprensa, dirigentes do diretórios
regionais do Partido Liberal (PL) afirmaram que deram
carta branca para o presidente da legenda valdemar Costa Neto para acertar a filiação do presidente da República
Jair Bolsonaro.
"O presidente nacional do Partido Liberal, valdemar Costa Neto, tem carta branca para conduzir e decidir sobre a
sucessão presidencial e a filiação do presidente Jair Bolsonaro", diz o texto. Se acertada a filiação, o presidente disputará pela legenda a reeleição no ano que vem.
"O partido, unanimemente, entrega uma procuração
ao presidente valdemar para que ele trate com o presidente Bolsonaro, e todo mundo vai receber o presidente de braços abertos", declarou o senador Jorginho Mello (PL-SC), que participou da reunião.
“Em todos os estados o apoio do partido será para o
presidente Bolsonaro e não terá nenhum governador ou
senador que não esteja alinhado com o projeto do presidente”, explicou Mello.
O encontro aconteceu três dias após Costa Neto ter
anunciado o adiamento da filiação do presidente Jair
Bolsonaro à legenda.
O anúncio deve impactar nas alianças em Goiás, tendo em vista que o PL no estado deve buscar apoiar Gustavo Mendanha que vem se articulando com legendas
de esquerda, como o PSB.

À margem do debate presidencial – polarizada entre Bolsonaro e Lula, e tendo o ex-juiz Sergio Moro despontando como terceira via - o PSDB
vai às prévias para escolher o candidato a presidente, em 2022, com uma baixa representatividade. Favorito na disputa, o governador de São
Paulo, João Doria, deve ser escolhido por apenas
3,3% dos mais de 1,35 milhão de filiados no país. Em Goiás, a procura para cadastramento para
as prévias foi também baixa,
diante de mais de 73 mil filiados ao partido. O cenário, de
acordo com um tucano de
alta plumagem, ainda reflete o fracasso do PSDB, nas
urnas, em 2018, com a derrota de José Eliton, que buscava a reeleição ao governo,
e de Marconi Perillo, ao Senado. E mais: há um racha entre os candidatos, com denúncias
de filiações irregulares.

Fora da pauta

Presidente da Goinfra e interino da Agência
Goiana de Habitação (Agehab), Pedro Sales acompanhou do plenário da Assembleia a votação do projeto que anistia servidores da empresa de economia
mista, proposta pelo deputado Bruno Peixoto (MDB).
Mas a matéria foi retirada de pauta.

Sem trégua

A disputa pelo PL em Goiás, caso o presidente Jair
Bolsonaro a ele se filiar, não terá trégua. De acordo
com o senador Wellington Fagundes (MT), os palanques estaduais serão discutidos caso a caso. E no
Estado, o deputado federal Major Araújo trava disputar com Magda Mofatto (PL).

Defesa

Ao responder a questionamento do deputado Delegado Humberto Teófilo (PSL), Wilde Cambão (PSD),
enquanto presidia a sessão de ontem, disse não acreditar que assessores estariam votando projetos no lugar de deputado, defendendo o sistema híbrido.

Investigação

Para investigar a suposta participação da filha do ministro da economia,
Paulo Guedes, em offshore nas Ilhas virgens, o deputado federal Elias vaz (PSBGO), protocolada representação no Ministério Público Federal. O patrimônio
seria de R$ 50 milhões.

Sem sabatina

De nada adiantou o requerimento
do senador Jorge Kajuru (Podemos),
que pedia que a CCJ marcasse a sabatina de André Mendonça, indicado
por Bolsonaro para o STF, para terçafeira. O pedido foi negado.

Painel de 2022

No dia 8 de dezembro, a Federação
Goiana de Municípios promove o encontro anual de gestores municipais sobre desafios e perspectivas para o ano que vem.

Orçamento

Coordenador do programa Goiás de Resultados, o vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania) discutiu com a secretária da
Economia, Cristiane Schmidt, sobre o volume e liberação de recursos para 2022.

Alteração

Por decreto, o governo alterou o regulamento da ordem cronológica de
pagamentos de créditos, e uma delas
é sobre valores que não ultrapassem
o limite de R$ 100 mil, que será estabelecida, separadamente, para as categorias de contratos de realização de
obras e de serviços de manutenção de
veículos automotores.

CURTAS
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O Palácio das Esmeraldas pode
receber o nome do ex-prefeito e exgovernador Iris Rezende, por iniciativa do deputado Charles Bento
(PRTB), que justifica a matéria pelo
histórico político dele.

Queda de secretário abre dois
espaços no 2º escalão de Goiânia
Paulo Henrique da Farmácia deixou a
Sedec após reportagens do jornal O
Hoje sobre denúncias de supostos
esquemas de rachadinha e
funcionários fantasmas
Marcelo Mariano
O vereador Paulo Henrique da Farmácia (PTC) deixou
o comando da Secretária Municipal de Desenvolvimento e
Economia Criativa (Sedec) da
Prefeitura de Goiânia após meses de pressão em razão de reportagens do jornal O Hoje.
No Diário Oficial e nas redes
sociais, a queda de Paulo Henrique, que agora está de volta
à Câmara Municipal, foi tratada como um pedido do próprio
parlamentar, cotado para disputar mandato de deputado
estadual no ano que vem.
Contudo, nos bastidores,
circulam informações diferentes. A queda de Paulo Henrique já estava preparada antes mesmo das denúncias feitas pelo jornal O Hoje, mas foi
segurada para não dar a entender que a Prefeitura de
Goiânia estivesse cedendo às
revelações.
Uma série de reportagens
revelou supostos esquemas
de rachadinha e funcionários fantasmas no gabinete
18 da Câmara Municipal, à
época ocupado pelo hoje su-

plente Célio Silva (PTC), mas,
na prática, controlado por
Paulo Henrique.
vale lembrar que, depois
da repercussão negativa, a
Câmara Municipal decidiu
implementar ponto biométrico para vereadores e funcionários, que relataram receio de as denúncias chegarem a outros gabinetes.
No período de quase dois
meses entre as revelações do
jornal O Hoje e a exoneração
de Paulo Henrique, a Sedec ficou com os trabalhos praticamente paralisados, de acordo
com servidores da própria secretaria, porque havia a sensação de que ele poderia ser
demitido a qualquer momento. Agora, com a confirmação
da queda do vereador, há uma
sensação de que a rotina deve
voltar ao normal.
Para o lugar de Paulo Henrique, o prefeito Rogério Cruz
(Republicanos) escolheu Michel Magul, tido como uma
pessoa de sua confiança por já
ter ocupado outros cargos da
administração municipal.
Michel é suplente de vereador pelo MDB e, na Pre-

Paulo Henrique da Farmácia foi exonerado após reportagem do Hoje mostrar envolvimento com rachadinha
feitura de Goiânia, acumulava as funções de secretárioexecutivo da Secretaria de
Governo (Segov) e da Secretaria de Planejamento Urbano
e Habitação (Seplanh).
O cargo de secretário-executivo é o número dois na
hierarquia de cada órgão. A
ida de Michel para a Sedec,
portanto, abre duas vagas de
segundo escalão na estrutura
do Paço Municipal.
Até o fechamento desta
edição, não há definição sobre
quem serão os secretáriosexecutivos da Segov e da Seplanh, consideradas secretarias de relevância, apesar de
que alguns vereadores já es-

tão de olho nas indicações
para esses cargos.
Cabe destacar que o titular
da Segov, Arthur Bernardes, é
a pessoa da Prefeitura de Goiânia mais próxima do presidente do Republicanos no Distrito Federal, Wanderley Tavares, que supostamente exerce influência nos rumos da
gestão em Goiânia. Logo, ser o
número dois de Arthur significa estar mais perto do poder.
No caso da Seplanh, o titular é valfran Ribeiro, indicado
pelo presidente da Câmara
Municipal, Romário Policarpo (Patriota), outro nome que,
embora menor do que o de
Wanderley, também tem peso.

Um emedebista que foi secretário no início do mandato de Rogério Cruz afirmou,
em off, que, se o prefeito demorar a definir os secretáriosexecutivos da Segov e da Seplanh, “isso demonstra que
ele tem dificuldade em fazer
nomeações por não ter um
grupo político definido”.
Por outro lado, se preencher esses cargos de segundo
escalão de forma rápida, o
prefeito dará indícios de que
melhorou sua articulação política. Se será suficiente para
ter mais voz sobre as alianças
do Republicanos em 2022,
essa é uma outra história.
(Especial para O Hoje)
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Bancos têm papel estratégico
às API’s com o Open Banking
Claudio Oliveira
O sistema financeiro experimentou fortes
mudanças nos últimos anos, em especial com a
chegada do Pix, Open Banking e, consequentemente, o Open Finance, que trouxeram um novo
contexto para o setor e a necessidade de uma digitalização ainda mais rápida por parte das instituições bancárias. Isto porque os bancos no Brasil sempre tiveram um papel determinante na
inovação e uso de tecnologia, mas voltada sempre para uso interno, o que foi alterado com a
chegada do mundo Open.
Para se adequar ao digital, os bancos têm investido em tecnologias e buscado soluções que
consigam suportar essas transformações. De
acordo com recente estudo da Gartner, os gastos
com serviços de TI chegarão a US$ 1,2 trilhão em
2021, um aumento de 9,8% em relação a 2020.
Diante deste cenário, as API’s (Application Programming Interface) vêm se destacando e ocupando um importante espaço nos investimentos
realizados pelo setor.
Em linhas gerais, as API’s são mecanismos que
fazem dois ambientes, sistemas ou entidades distintas interagirem e trocarem informações entre
si. Neste sentido, o conceito de interoperabilidade
torna-se a base de tudo, uma vez que, paralelo a
isto, está todo o conceito de Open Banking e Bank
as a Service (BaaS).
Quando falamos em open, no cenário das
API´S, estamos nos referindo a um modelo padronizado, em que todas as instituições utilizam
um padrão específico de processo. O modelo
Open é importante pois esta padronização possibilita uma interação de todo o mercado de maneira uniforme. Já o BaaS (Bank as a Service) trata-se da oferta de determinado serviço de uma
empresa a outras companhias. Assim, a organização tem a possibilidade de escolher seus parceiros, aprová-los e, com isso, criar modelos de
negócios ou processos de venda e engajamento
próprios. Se um serviço for realmente importante
e relevante ele deverá ser migrado do BAAS para
o Open Banking.
Estas duas frentes estão modificando a estrutura de trabalho das instituições. O sistema financeiro sempre foi restrito, mas com a chegada
do Open Banking, as instituições bancárias estão
se adaptando para não serem superadas pelas Fintechs. A partir disto, um dos caminhos escolhidos
pelos bancos tradicionais tem sido fornecer serviços a estas empresas tecnológicas.

é diante deste contexto que as API’s se sobressaem, uma vez que a categoria open é utilizada amplamente com a chegada do Open Banking e, consequentemente, com o compartilhamento de informações de clientes entre as instituições. Por outro lado, o BAAS passa a ser ainda mais solicitado para a prestação de serviços
de bancos tradicionais às Fintechs.
Esta oferta de serviços acontece por conta da
especialização de algumas instituições em determinados assuntos. A caráter de exemplo,
imagine uma empresa que precisa oferecer,
juntamente com seu serviço, informações sobre
o clima. é muito mais prático utilizar a API do Climatempo, que são especializados nisso, a ter que
criar uma solução do zero. No setor bancário, a
ideia é a mesma. Se uma empresa é especializada, por exemplo, na emissão de boletos, não há
motivos para uma outra instituição que não
possui a mesma expertise criar uma ferramenta com o mesmo objetivo e não utilizar a API daquele banco específico.
Atualmente, a otimização de consumo das
API’s adquiriu um lado estratégico para tomada
de decisão das instituições bancárias. Além de
realizar análises creditícias, o consumo destas tecnologias confere informações importantes para
a tomada de decisão e criação de estratégia, seja
para reter ou alavancar clientes.
Embora não seja a função original de uma API,
algumas instituições bancárias têm utilizado esta
ferramenta como estratégia de defesa contra
concorrentes. Por exemplo, um banco que recebe acessos recorrentes de consultas de dados de
clientes e de limite de crédito pode estar prestes
a perder estes clientes para outra instituição. Neste sentido, ele tem a possibilidade de criar uma estratégia de defesa para reter estes clientes, com
melhores ofertas, linhas de crédito e juros baixos.
Então, as API’s passam a servir tanto para a conquista de clientes quanto para a defesa com relação aos concorrentes.
Além disto, as estratégias das instituições no passado eram voltadas às
tecnologias internas.
Hoje, os bancos caminham no sentido contrário. Com as API’s
abertas, as estratégias
não são mais restritas
ao domínio apenas da
instituição, mas do merClaudio Oliveira é Diretor
Comercial da Provider IT
cado como um todo.
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CARTA DO LEITOR

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

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas historicamente construídos e afirmados por gerações. Segundo Nara Carvalho, vice coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos e professora do departamento de Direito da UFJF-Gv, pela
divisão sexual do trabalho, há funções tidas como
femininas, especialmente relacionadas a afazeres
domésticos (por vezes sequer percebidos socialmente como pertencentes à categoria trabalho), e
a profissões voltadas ao cuidado com o outro
(num desdobramento das funções supostamente naturais de esposa, mãe e dona de casa).
Deisily Quadros
Goianira

CONTA PONTO

{

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

INTERAJA CONOSCO

Black “fraudei”
Gregório José
Novembro está em sua metade e o dia esperado pelos consumidores para comprar produtos eletroeletrônicos e de vestuário com desconto começa a “ganhar” cada ano que passa, mais consumidores desatentos. Ao dizer desatentos é que não verificam, dias antes, o valor daquilo que se pretende adquirir e, por esta razão, pode ser que pague
mais caro pelo bem móvel da tal promoção.
Ao confirmar esta situação é que, nem todos os
municípios brasileiros possuem órgãos de proteção ao Consumidor, como os Procons.
Lojas de roupa, decoração, calçados, brinquedos,
alimentos. Seja qual for o setor apresenta um ou outro item de seu estoque com preço bem acessível,
como se os demais também estivessem.
Essa prática, que não deveria ser comum, acaba sendo “aceita” por alguns compradores.
Mas, a dica dos velhos economistas e dos nossos pais mesmos, são mais do que atuais... pesquisar antes de comprar.
Os empresários fazem atrativos em suas vitrines e, agora, nas redes sociais que se tornaram
extensão do comércio. Uma estratégia de vendas
do bem, negócio ou serviço. Mas não é pouco dizer e lembrar que só devem ir às compras neste
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Bancas:

R$ 2,50

período, quem realmente sabe o que deseja, não
se deixa influenciar pelas propagandas que recebe
em e-mails ou nas suas páginas de pesquisa na internet e, também nos canais de televisão.
Como o barato pode sair caro, não comprar em
qualquer site que apareça oferecendo isto e aquilo a preços bem abaixo do que realmente deveria
ser. Se isto ocorrer, fuja, pode ser golpe.
Ainda mais próximo ao período de Natal,
época em que os empreendedores esperam
que suas vendas aumentem. Mas os compradores, também!
Pesquisar o que se deseja comprar, verificar
se a loja é verdadeira e, se o site, realmente é da
empresa que oferece o produto. Tente fazer contato telefônico, nem sempre o número apresentado no anúncio leva á uma loja real, muitas
vezes são golpistas que, além de levar seu dinheiro, ainda furtará
seus dados apresentados nas fichas de cadastro. Portanto, evite
ser mais uma vítima
da Black Friday, pois,
de fraude, existem
muitas pessoas que jpa
Gregório José é Jornalista/Radialista/Filósofo
foram vítimas.
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@jornalohoje
“infelizmente as pessoas viraram números,
suas existências, seus sonhos ,suas conquistas ,história, são um vazio ,elas sucumbiram, devastador ,as famílias se
acabaram ,tragédia em cima de tragédia”,
comentou o internauta sobre o número de
mortes e casos de Covid no país.
Ricardo Simões

M

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

N

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

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

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

Projeção para inflação subiu para 9,7% em 2021

Governo reduz
previsão de
crescimento da
economia em
5,1% este ano
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério
da Economia reduziu a projeção para o crescimento da
economia este ano e elevou a estimativa para a inflação,
de 7,9% para 9,7%, por influência da alta nos preços dos
combustíveis e energia elétrica. Os dados estão no Boletim MacroFiscal. A estimativa para o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) caiu de 5,3% para 5,1% em
2021, em relação ao último boletim, divulgado em setembro. Entre os fatores que motivaram a revisão para
baixo está a piora nas condições financeiras do país, com
alta da inflação, elevação mais intensa dos juros e depreciação do câmbio.
Nos últimos meses, o Banco Central vem promovendo
a elevação da taxa básica de juros, a Selic, para conter o
avanço da inflação. Hoje, a Selic está fixada em 7,75% ao
ano e deve subir mais uma vez na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em dezembro.
Além disso, há piora no cenário internacional. De
acordo com a SPE, assim como no Brasil, na China e em alguns países europeus há problemas na oferta de energia,
com forte elevação dos preços na Europa e racionamento na China. A quebra de cadeias produtivas também está
prejudicando a indústria e reduzindo sua produção devido à falta de insumos.
“Os efeitos negativos na oferta e a maior demanda global são notórios e podem ser vistos na pressão no nível
de preços. Cita-se o elevado nível do preço das commoditites, com destaque para os valores da energia, alimentos e metais industriais. A inflação de itens que não
são apenas de alimento e energia tem assolado diversos
países”, diz o boletim.
No Brasil, a atividade econômica desacelerou ao longo
do terceiro trimestre de 2021, decorrente do desempenho
da indústria e do comércio, e houve estabilização dos indicadores de produção agropecuária. “Por outro lado, notou-se continuidade da expansão dos serviços. Nesse mesmo sentido, indicadores antecedentes e coincidentes mensais mostram que se mantêm a trajetória de recuperação da
economia no quarto trimestre de 2021”, diz a SPE.
Durante coletiva virtual para apresentação do boletim
(assista à íntegra aqui), o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, destacou alguns fatores positivos que
impulsionam o crescimento em 2021, como a forte retomada no mercado de trabalho, diante da vacinação em
massa e retomada da mobilidade, e o aumento dos investimentos privados. Segundo ele, o governo também segue
com a agenda de consolidação fiscal e de reformas pró-mercado para o aumento da produtividade.
“A consolidação fiscal é expressa na redução consistente
do valor da dívida pública em relação ao PIB, seja pela manutenção do teto de gastos, pilar central na nossa política
macroeconômica, seja na redução dos três grandes pilares de gastos que este governo promoveu, a redução de gastos com previdência, funcionalismo e com juros”, disse. “Temos forte agenda de aumento da produtividade, seja pela
redução da má alocação de recursos, melhoria dos marcos legais para segurança jurídica, agenda de privatização
e concessões, abertura comercial, desburocratização e melhor ambiente de negócios”, completou.

Retomada do emprego

As projeções da SPE para o crescimento da economia em
2021 e da inflação em 2021 e 2022 estão muito próximas das
projeções de analistas financeiros. A diferença está na projeção do PIB para 2022, que o governo prevê acima da previsão do mercado. Assim como para este ano, a SPE diminuiu a projeção para a expansão do PIB em 2022, de 2,5%
para 2,1%. De 2023 em diante, a projeção de crescimento
do PIB é de 2,5%. Já a expectativa do mercado para o PIB
do ano que vem é de crescimento de 0,93%, de acordo com
a pesquisa Focus do Banco Central.
Segundo o boletim, o valor superior projetado pela secretaria se deve ao alto volume de investimento privado
para o ano que vem, principalmente em infraestrutura, e
aos dados positivos do mercado de trabalho, que vem se
recuperando da queda na pandemia. Apesar da taxa de desemprego ainda estar em patamar elevado, 13,2% da população economicamente ativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “nota-se continuidade da recuperação do emprego, com alta da população ocupada, tanto informal quanto formal”.
A estimativa, segundo ele, é de 5 milhões a mais de trabalhadores no mercado nos próximos 12 meses. (ABr)

Em desaceleração, consultas ao BNDES
sofrem baixa de 17,5% no 3º trimestre
Até o final do primeiro do ano, as consultas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) encaminhadas por empresas instaladas ou com
planos de investimento para o Estado chegaram a experimentar salto nominal de
65,8% em relação à primeira metade do ano
passado. Ao final do terceiro trimestre
deste ano, a velocidade de crescimento havia perdido força, mas ainda sustentava
tendência inversa àquela observada para
o restante do País, com taxas muito positivas. Em valores não atualizados, as consultas endereçadas ao banco de fomento
em Goiás atingiram R$ 3,697 bilhões entre
janeiro e setembro deste ano, saindo de R$
2,876 bilhões em igual período do ano passado, numa variação de 28,5%.
O desaquecimento refletiu a queda nominal de 9,4% no valor das consultas realizadas no terceiro trimestre deste ano no
Estado, encolhendo de R$ 1,425 bilhão entre julho e setembro do ano passado para
R$ 1,291 bilhão, numa perda real de 17,5%,
em valores atualizados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O resultado
em todo o País, novamente na contramão
de Goiás, mas com sentido inverso, expressou alguma melhoria no total das
consultas, que avançaram de R$ 43,934 bilhões no terceiro trimestre do ano passado para R$ 47,958 bilhões em igual inter-

valo deste ano, numa elevação de 9,2% depois de descontado o IPCA.
No caso goiano, as consultas foram lideradas pelo setor de comércio e serviços,
paradoxalmente um dos mais afetados pelas medidas de distanciamento sociais
adotadas no ano passado, mas que já vinha
experimentando baixa na intenção de investimentos desde 2015, em termos nominais. As consultas nesta área atingiram
o fundo do poço em 2019, quando o valor
dos pedidos de financiamento ao BNDES
havia desabado para R$ 146,0 milhões, o
mais baixo em 13 anos.

Na liderança

No ano passado, em meio à crise sanitária, o setor encaminhou propostas no
valor de R$ 681,0 milhões entre janeiro
e setembro, expressando um salto de
368% frente aos sete primeiros meses do
ano anterior. No mesmo intervalo deste
ano, com as consultas subindo para R$
1,469 bilhão, quase 40,0% do total apresentado ao banco pelas empresas instaladas no Estado, registrou-se alta de
115,7%. O setor sozinho respondeu por
96% do aumento observado para o total
das consultas. Numa avaliação de mais
longo prazo, os valores observados agora aproximam-se das consultas registradas nos mesmos nove meses de 2013, corrigidas pelo IPCA, permanecendo leve recuo de 1,4% em termos reais.

BALANÇO
t

2 No setor de infraestrutura, o salto de 97,1% nas
consultas entre os primeiros
nove meses deste ano e igual
período do ano passado foi
puxado exclusivamente pelo
segmento de energia elétrica, num desempenho supostamente influenciado pelos planos de investimento
da principal distribuidora
de energia do Estado. A alta
ganha maior expressão em
função dos valores muito
reduzidos em 2020, qualquer coisa na faixa de R$
41,0 milhões, segundos dados arredondados pelo
BNDES. Entre janeiro e setembro deste ano, as consultas na área de energia
elétrica alcançaram R$ 304,0
milhões, subindo 641%.

2 Confirmando o mau momento para o setor, a indústria cortou suas propostas de financiamento quase
pela metade neste ano, já
que as consultas despencaram de R$ 979,0 milhões entre janeiro e setembro de
2020 para R$ 520,0 milhões
neste ano, num tombo de
47%. Foi o menor valor par
ao período desde 2014, em
valores nominais, e correspondeu ainda a menos de
16% dos R$ 3,279 bilhões
anotados nos nove meses
iniciais de 2008.

2 Na verdade, as consultas
saíram de seu pior momento em pouco mais de duas
décadas, registrado em
2019, com míseros R$ 300,0
mil registrados entre janeiro e setembro, ainda na área
da energia. Mesmo assim, os
números deste ano, até setembro, representam me-

2 A queda foi mais pronunciada do que aparenta
quando se considera que as
consultas na indústria química e petroquímica (na verdade, usinas de etanol e biodiesel, no caso goiano) dispararam de apenas R$ 4,0
milhões nos nove primeiros
meses de 2020 para R$ 419,0

nos de 20% de quase R$
1,549 bilhão anotados nos
mesmos nove meses de
2007, em valores não atualizados pelo IPCA.

milhões neste ano, representando
praticamente
80,6% das consultas totais
feitas pelo conjunto das indústrias. Se excluído o setor, a queda para o restante
da indústria aproxima-se de
90,0% (na ponta do lápis,
uma retração de quase 89,6%
entre um ano e o seguinte).

2 O setor agropecuário
confirma sua resiliência em
meio à crise e à espiral inflacionária, com alta de
26,2% no total das consultas
entre 2020 e este ano, sempre nos mesmos nove meses
analisados neste espaço. Em
valores não corrigidos, as
consultas encaminhadas
pelo setor ao BNDES avançaram de R$ 973,0 milhões
para R$ 1,228 bilhão. Em
números não atualizados
pelo IPCA, foi o maior valor
desde 2000 pelo menos. Mas,
em termos reais, ficou quase 11,0% mais baixo do que
as consultas realizadas entre
janeiro e setembro de 2004,
que haviam atingido perto
de R$ 1,415 bilhão (já atualizados pela inflação).

NOVIDADE

Pix deverá ser ampliado para
operações internacionais
Para os próximos anos, o
Pix, ferramenta de transferência instantânea de recursos, poderá ser usado em operações sem acesso à internet
e em transações internacionais, anunciou o presidente
do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. As novidades ainda não têm data
para entrarem em vigor.
Campos Neto fez o anúncio
em evento especial do BC para
celebrar o aniversário de um
ano da nova ferramenta. Segundo ele, o Pix ainda não
atingiu todo o potencial. “O
uso do QR Code [Código QR,
versão avançada do código

de barras fotografada pelo celular] ainda depende de melhor assimilação da tecnologia
pelos usuários”, explicou.
Apesar de algumas novidades do Pix dependerem de
desenvolvimentos tecnológicos, o presidente do BC considerou revolucionária a evolução do sistema instantâneo de
pagamentos, que funciona 24
horas por dia e permite a
transferência de recursos entre
contas de instituições financeiras diferentes. “A realidade
superou as expectativas. O uso
do Pix aumenta mês após mês.
A velocidade de adoção é a
mais rápida do mundo”, des-

tacou Campos Neto.
Até outubro deste ano, cerca de 7 bilhões de transações
foram executadas por meio
do sistema, movimentando
R$ 4 trilhões. O recorde diário
de transações ocorreu no último dia 5 de novembro, com
50.045.289 operações.
O Pix tinha 348,1 milhões de
chaves cadastradas por 112,65
milhões de usuários (105,24
milhões de pessoas físicas e
7,41 milhões de pessoas jurídicas), também até outubro deste ano. Ao todo, 62,4% da população acima de 18 anos usou
a ferramenta para enviar ou receber dinheiro. (ABr)
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Presidência da OAB para
além da representatividade
Posto máximo da
Ordem é almejado,
muitas vezes, não
apenas pelo status
desencadeado
meio à advocacia e
à sociedade
goiana, mas por
uma sequência de
diversos outros
interesses
Felipe Cardoso
A corrida pela presidência
da Ordem dos Advogados do
Brasil Secção Goiás (OAB-GO)
está perto do fim. Na próxima
sexta-feira (19/11), advogados
goianos decidirão o nome de
um novo gestor para os próximos três anos. Ao todo, são
quatro juristas na disputa: Pedro Paulo de Medeiros, Rafael
Lara, valentina Jungmann e
Rodolfo Mota.
Apesar das divergências
e, não raro, ataques pessoais
e políticos entre os candidatos, todos trabalham pelos
quatro cantos do estado imbuídos de um desejo em comum: chegar a tão desejada
presidência da Ordem.
O posto é almejado, muitas
vezes, não apenas pelo status desencadeado meio à advocacia e
à sociedade goiana, mas por
uma sequência de diversos outros interesses. vale lembrar
que a Ordem não apenas representa os advogados enquanto classe profissional, mas possui
atribuições diretas de interesse
Constitucional e de Estado.
Uma das grandes queixas
relacionadas à busca incessante pelo comando da OABGO diz respeito à promoção de

Eleições ocorrem nesta sexta-feira (19) com quatro juristas na disputa; Pedro Paulo Medeiros, Rafael Lara, Valentina Jungmann e Rodolfo Mota
escritórios particulares e articulações políticas. “Temos casos de professores do Direito
que sequer atuavam como advogados e, depois de se tornarem presidentes da Ordem,
abriram seus próprios escritórios e gozam das movimentações financeiras mais rentáveis do estado”, destacou o
advogado Júlio Meirelles, que
concorre à presidente da Casag na chapa encabeçada por
valentina Jungmann, em entrevista recente ao O Hoje.
Outro a confirmar o ponto
de vista comum entre os advogados foi o candidato Rodolfo Mota que ao ser questionado sobre o uso da Ordem
para promoção pessoal, disse
que essa é uma prática que
“infelizmente existe”.
Rafael Lara, por sua vez, rememorou que até o ano de
2015 quando se falava do envolvimento da OAB-GO em política a advocacia se envergo-

nhava. “vimos, por exemplo,
advogados deixando a Ordem
para assumirem secretarias
de governo. Hoje a realidade é
diferente. Temos uma relação
saudável e inteligente com os
governos”, destacou o candidato à sucessão de Lúcio Flávio, atual presidente.
Mas esse não é o entendimento de Meirelles que, na
contramão, criticou o uso das
atribuições da OAB-GO para
estreitamento de laços e criação de alianças políticas: “Infelizmente a atual gestão está
aparelhada ao governo. vários
componentes possuem cargos
indicados na gestão do governador Ronaldo Caiado. A OABGO está politicamente aparelhada. O irmão do presidente
Lúcio Flávio, por exemplo, é
um auxiliar direto do Caiado”,
disse o advogado Júlio Meireles.
Mas não apenas a gestão
Caiado foi lembrada pelos candidatos. Conforme mostrado

pelo O Hoje, em visita à Câmara de Goiânia para pedir
votos para a chapa que encabeça, Rafael Lara bateu duro,
sem citar nome, no adversário
Pedro Paulo de Medeiros,
apoiado pelo ex-presidente da
entidade, Henrique Tibúrcio.
Da tribuna, Lara – que tem
como maior cabo eleitoral o
atual presidente Lúcio Flávio
– sustentou que o grupo dele
recebeu “uma OAB-GO dilapidada e agachada”, das mãos
do grupo de Tibúrcio, que deixou a presidência para integrar o governo de Marconi
Perillo, em 2015, inclusive, se
filiando, depois, ao PSDB.

Mais do mesmo

Estendendo a discussão ao
cenário nacional, as críticas
são as mesmas. Recentemente, o presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL) criticou a gestão nacional ao dizer que o presi-

dente da OAB, Felipe Santa
Cruz, defende os interesses financeiros de grandes escritórios de advocacia ao questionar a constitucionalidade
da PEC dos Precatórios.
Isso porquê a OAB recorreu
ao STF contra a votação da PEC
23/21 por acreditar que o texto “ofende a separação dos
Poderes, por adiar o pagamento de parcela de dívidas
cujo pagamento foi determinado pelo Poder Judiciário”.
"O presidente da OAB é
candidato a governador do
Rio de Janeiro, uma situação
plenamente incompatível
com o cargo que ele exerce.
Ele muitas vezes se omite de
discussões importantes da sociedade, e a OAB não se manifesta sobre muitas matérias aqui que cuidam da cidadania, de direito adquirido,
do devido processo legal", criticou o presidente da Câmara.
(Especial para O Hoje)

INCONSTITUCIONAL

Paço deve entregar simulador de IPTU em 8 dias
A prefeitura de Goiânia
publicou um decreto para
criar um grupo de trabalho
que será responsável pela elaboração do simulador de IPTU
e adequar o sistema de arrecadação ao novo código tributário, sancionado em 30 de
setembro. Serão 8 dias para a
finalização do projeto, com
data de entrega prevista para
o dia 26 deste mês.
O grupo foi formado após
uma debandada de servidores
da Secretaria Municipal de
Finanças, ocasião que auditores fiscais entregaram cargos de direção para os quais
foram eleitos ou indicados e o
posicionamento de inconstitucionalidade do Ministério
Público de Goiás (MP-GO) à
atualização tributária.
O presidente do Grupo de
Trabalho é o secretário Municipal de Finanças, Geraldo
Lourenço; o coordenador Geral é o secretário executivo da
pasta, Lucas Morais; e as secretárias executivas do grupo,
as servidoras Ludmilla Lima
Aragão e Débora Cristina Israel de Souza Cardoso.
Cada servidor das duas pastas que compõem o grupo será
responsável por atuar em
áreas específicas do projeto, segundo o decreto. Além disso,

Promotor do MP
pediu Ação de
Inconstitucionalidade
contra o IPTU

subgrupos foram criados para
a distribuição das tarefas.
Devem atuar no desenvolvimento e manutenção do simulador de cálculo do IPTU

do exercício fiscal de 2022, e no
lançamento do imposto para o
próximo exercício fiscal os servidores: Adriel Yoshio Santos
Igarashi; Mishel Reis Silva de
Oliveira; Marcos Murta Tanure
e Rodrigo de Paula Silva, todos
da secretaria de Finanças.

Procurador solicita ADI
contra o novo IPTU

O promotor de Justiça titular da promotoria de Defesa

Tributária do Ministério Público de Goiás, Fernando Krebs,
solicitou a propositura de Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o Código Tributário Municipal de Goiânia
ao Procurador Geral de Justiça,
Aylton Flávio vechi.
De acordo com Krebs, o artigo 168 do Código Tributário
do Município de Goiânia não
oferece critérios seguros para
estabelecer o valor venal dos

imóveis. Ele alega que o novo
modelo implementado pela
lei aprovada na Câmara Municipal não possibilita ao contribuinte verificar o valor a
ser pago de IPTU em 2022 e
nos próximos anos.
“O contribuinte, pelo que
se deduz da leitura da lei em
comento, pode se deparar
com um aumento de IPTU na
ordem de 55,67% em 2022, se
levarmos em consideração o
IPCA previsto para este ano.
Um aumento dessa magnitude , no momento em que o
país passa, viola o princípio
da capacidade contributiva a
não mais poder”, explica.
Ele completa ainda que os
parágrafos 4º, 6º e 7º do artigo 168 teriam o potencial de
permitir um aumento de IPTU
em progressão geométrica
nos próximos anos. Ele argumenta ainda que o aumento
de IPTU pode chegar a 45%,
além da inflação de 2021. Em
2023, o IPTU pode sofrer um
novo aumento de até 45% sobre o valor cobrado em 2022,
acrescido da inflação de 2022.
Essa sistemática de cobrança
pode se seguir indefinidamente pelos anos seguintes. O
efeito confiscatório é clarividente. (Raphael Bezerra, especial para O Hoje)
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TCU com a chave
Ministério deve abrigar aliados do governo Bolsonaro

Câmara aprova
MP que recria
Ministério
do Trabalho
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (16) a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. Todos os destaques
apresentados pelos parlamentares foram rejeitados e o
texto segue para análise do Senado.
Criado em 1930, o Ministério do Trabalho havia sido
incorporado ao Ministério da Economia, criado pelo presidente Jair Bolsonaro no início de sua gestão. A medida
que recria a pasta está em vigor desde que foi editada pelo
presidente Jair Bolsonaro, em julho.
Para o relator da medida, deputado José Nelto (Podemos-GO), a extinção da pasta causou problemas na gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
"Quando acontece um acidente, o auxílio-doença
também leva seis meses, até um ano e meio, nesse novo
INSS do Ministro Paulo Guedes. Não há gente para trabalhar no INSS! E com a pandemia ficou pior ainda”, disse Nelto. "Foi lamentável quando o governo acabou com
o Ministério do Trabalho e da Previdência! Hoje está um
verdadeiro sacrilégio e sacrifício para quem precisa do
INSS no nosso país", afirmou.
Nelto incluiu no texto a possibilidade de que o ministro
da pasta, atualmente comandada por Onyx Lorenzoni,
possa definir as hipóteses de substituição de exame pericial presencial por exame remoto, assim como as condições e as limitações para sua realização.

O Tribunal de Contas da União está com a
chave de um cofre gigante de Paulo Guedes, ministro da Economia. A privatização da Eletrobrás corre sério risco de atrasar, conforme revelou a Coluna do Mazzini na revista Isto é da
última sexta (12). Ministros do TCU analisam o
processo e já encontraram uma série de inconsistências. O Tribunal pode determinar que
etapas sejam refeitas e, segundo uma fonte que
acompanha o caso, não existe prazo de um desfecho para o aval da venda.

Doria passa

O PSDB já dá como certo que o governador
João Doria (SP) tem delegados suficientes para
vencer as prévias no domingo e ser confirmado
candidato a presidente pelo partido.

Vai.. pode ir..

Um sujeito precavido: O governador afastado Mauro Carlesse, do Tocantins, apeado do cargo pelo STJ, indicou o vice para representá-lo na
COP 26 há duas semanas.

Dia do Fico

Prestes a tomar posse, o vice Wanderlei Barbosa, temeroso de perder o trono para o presidente da Assembleia, ficou em Palmas e nomeou
um assessor para a viagem.

Interface

O PLN 18, aprovado no Congresso, que abriu
fundo de R$ 16 milhões para investimentos em
pesquisas, guardou R$ 764.966 para o Ministério da Justiça enviar equipe de seis servidores a
Washington DC. Eles ficarão por dois anos, em
missão de capacitação para aquisição de materiais e serviços na área de segurança pública

Direto da indústria

Serão direcionados para os EUA dois agentes
da PF, dois da Rodoviária Federal, e dois servidores do ministério. Eles vão realizar estudos e
interface para firmar parcerias direto com os fabricantes. O MJ espera economizar R$ 50 milhões, em futuras compras para as Forças Armadas e órgãos do Governo federal, abrindo mão
de intermediários.

Revés

O provável revés na filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL soa como alívio para o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Ele também estava apalavrado
com o partido comandado pelo mensaleiro valdemar da Costa Neto, mas vai
aguardar a decisão do chefe para a filiação a fim de disputar o Governo do Rio
Grande do Sul em 2022.

Língua afiada

Onyx e valdemar não se bicam desde a CPI dos Correios, em 2005, quando o atual ministro atuou como sub-relator. Os trabalhos da comissão resultaram na prisão e cassação de então deputados envolvidos no escândalo do
mensalão do PT, entre eles valdemar.
No PL, Onyx teria – ou terá – que morder muito a língua.

Homônimo apenas

Há na lista vermelha da Interpol um
Allan dos Santos, mas é de sobrenome diferente do Lopes, o blogueiro bolsonarista ainda não detido e extraditado, com
mandado de prisão.

PSB & PV

O PSB e o Pv alinham uma federação
partidária. O assunto é discutido pelos
presidentes Carlos Siqueira (PSB) e José
Penna (Pv) -, e deputados. As conversas
giram em torno das afinidades das duas
legendas, como a defesa da democracia
e uma agenda voltada para a igualdade,
a sustentabilidade e a economia verde.

Federação

“Conversamos sobre unir forças progressistas para enfrentar este grave momento do País, e a ideia de federação
pode incluir outros partidos com agendas em comum”, afirma Siqueira. Aprovada pelo Congresso, a nova regra permite que dois ou mais partidos formem
federação por quatro anos nas esferas
municipal, estadual e federal.

Câmara estende desoneração
da folha de pagamento até 2023
O PL tramita em caráter conclusivo e,
caso não haja recurso contrário de no
mínimo 51 deputados
A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados aprovou hoje (17)
projeto de lei (PL) que estende
a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no
país. A prorrogação valerá até
31 de dezembro de 2023.
O PL tramita em caráter
conclusivo e, caso não haja recurso contrário de no mínimo
51 deputados, seguirá direto
para análise do Senado, sem
precisar ser votado pelo plenário da Câmara.
O projeto permite que, no
momento de recolher os impostos, as empresas optem pela
substituição da incidência da
contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de salários pela incidência sobre a
receita bruta. A medida deve
beneficiar setores como o das
indústrias de couro, calçados,
confecções e têxtil; aves, suínos
e derivados; de serviços, a
exemplo do de tecnologia da
Informação, call centers, hotéis;
de transportes rodoviário de
carga, aéreo, ferroviário e da
construção civil, entre outros.
vigente desde 2014, a desoneração na folha de pagamento de tais setores acabaria
em dezembro deste ano. A
previsão é que, caso o projeto

seja aprovado, o impacto na arrecadação seja de R$ 8 bilhões
no próximo ano.
O texto também eleva em
1% da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) até
31 de dezembro de 2023.
O autor do projeto, Efraim
Filho (DEM-PB), justificou a
medida com o argumento de
que é necessária para promover a paridade no equilíbrio de
custo dos produtos importados
e dos nacionais. “A oneração da
Cofins-Importação visa proteger o fabricante brasileiro. Isso
porque, como a desoneração
implica uma contribuição substitutiva sobre a receita bruta,
faz-se necessário manter nível semelhante de tributação
com as importações”, afirmou
Efraim Filho.

Lira cobra governo para
votar a reforma
administrativa

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), afirmou que não vê
mobilização nem do governo
nem da sociedade para enfrentar o tema da reforma administrativa neste ano. Segun-

A prorrogação
valerá até 31 de
dezembro de 2023

do ele, o texto está pronto para
ir ao Plenário, mas o governo
não demonstra interesse em
votar a matéria.
“O Congresso Nacional brasileiro foi o único do mundo
que, no período de pandemia,
votou matérias importantes.
Há a necessidade de se completar o ciclo de reformas,

como a administrativa e a tributária”, disse ele.
Em seguida, por meio de
suas redes sociais, Lira cobrou a votação da reforma
tributária, que está no Senado.
“Há a necessidade de se completar o ciclo de reformas,
como a administrativa e a tributária. Estamos esperando
os senadores avaliarem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/19. Na Câmara,
a criação do CBS [Contribuição
sobre Bens e Serviços] ainda
está sendo discutida pelo relator”, destacou.
Lira também cobrou agilidade do Senado na votação da

PEC dos Precatórios. Segundo
ele, a proposta vai garantir a
previsibilidade que o mercado
espera para que o Auxílio Brasil chegue aos brasileiros que
necessitam do benefício.
“Precisamos de pressa, porque mais de 20 milhões de pessoas passam fome”, afirmou.
Questionado sobre a votação da proposta que altera a
composição do Conselho do
Ministério Público, rejeitada
há 15 dias, Lira afirmou que o
retorno da proposta à pauta vai
depender de um acordo com os
líderes. Segundo ele, é preciso
punir os excessos de quem
descumpre leis.
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novo mandato

Élvis Mendes é reeleito e comandará
Aparecidense por mais três anos
Breno Modesto
Campeã da Série D do
Campeonato Brasileiro, a Aparecidense já sabe quem será
seu presidente nos próximos
três anos. Atual dono do cargo, élvis Mendes foi aclamado, na última terça-feira (16),
para mais um mandato à
frente do Camaleão.
De acordo com o dirigente,
que, a princípio, não tinha a intenção de concorrer ao pleito,
o reconhecimento da torcida,
dos patrocinadores e apoiadores do time de Aparecida de
Goiânia quanto ao seu trabalho
foi o que o motivou para seguir
no comando do clube.
“A aclamação do meu nome
vem para demonstrar que a
grande maioria do conselho
reconheceu o nosso trabalho,
mas o mais importante de tudo
isso é que nosso trabalho foi reconhecido pelos verdadeiros
“donos da Aparecidense”, que
são os torcedores, os patrocinadores e apoiadores do projeto, que foram unânimes em
nos apoiar e, por isso, eu mudei
de ideia e recoloquei meu nome
para essa eleição. Fizemos um
trabalho sério e transparente
aos olhos de todos. Isso nos dá
mais força para seguir em frente”, disse élvis Mendes.
Ao fazer uma análise sobre
seu primeiro ciclo como presidente da Aparecidense, élvis
afirma ter focado sua administração na parte do futebol, buscando com que o Camaleão alçasse voos maiores,
já que vinha de dois vicecampeonatos goianos, em
2015 e 2018, e de grandes

campanhas na Copa do Brasil,
eliminando gigantes como Botafogo, Ponte Preta e Sport.
“São apenas três anos na
gestão como presidente. Então, eu foquei minha administração na parte do futebol, pois,
desde que cheguei, sempre disse que a Aparecidense precisava alçar voos mais altos a nível
nacional, pois era um time que
pensava somente no Campeonato Goiano. E, agora, com essa
conquista (da Série D), nós conseguimos mudar isso. Em segundo plano, foquei na reforma
das dependências do Estádio
(Anníbal Batista de Toledo),
como a troca do gramado, na
reforma dos vestiários e etc”,
explica o dirigente.
Para o futuro, o presidente
pensa em dar ao Camaleão
um centro de treinamento
para chamar de seu, já que a
equipe treina em um campo
cedido pelo Goiás. Segundo
Mendes, já existem conversas
em andamento para que seja
feito um investimento para
sanar esta questão.
“Tenho conversado muito
com os nossos apoiadores sobre nosso CT. Um clube de futebol precisa muito ter seu
centro de treinamento. Então,
estamos trabalhando nessa
questão e já temos algumas
áreas em vista para que possa
ser feito esse investimento. é
claro que precisamos de recursos para que seja concretizado. Mas é um projeto que
está em andamento e que, talvez, possa ser colocado em
prática nessa gestão”, finalizou élvis Mendes. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

O presidente Élvis Mendes estará à frente do Camaleão no triênio 2022-24

GOIATUBA

COPA SUL-AMERICANA

Matheus Porto
comemora mais um
título no ano: “Ser
campeão é muito bom”

Conmebol conﬁrma Barões da

O Goiatuba se sagrou
campeão da Divisão de
Acesso no último domingo ao vencer o Aparecida
por 1 a 0 no estádio Aníbal Batista de Toledo. A
equipe que já havia garantido o acesso, conquistou antecipadamente
o troféu de campeão da
competição estadual.
Quem fez parte do
elenco campeão do Goiatuba foi o atacante Matheus Porto. O jogador
que chegou emprestado
pelo vila Nova, conquistou mais um título na
carreira, sendo o segundo na temporada 2021.
Antes disso, ele havia levantando o troféu da primeira divisão, com o
Grêmio Anápolis.
“Foi um ano muito
produtivo e importante
pra mim profissionalmente. Tive o privilégio
de ganhar um título do
Campeonato Goiano,
agora da Divisão de
Acesso, além de estrear
pelo vila Nova na Série
B. Acredito que contribuirá muito para o meu
crescimento futuramente”, disse o atacante.
O atacante chegou ao
Goiatuba já no decorrer
da competição, mas ajudou a equipe em campo,
participando de cinco jogos da campanha do títu-

lo com a equipe que retorna para a primeira divisão após dezesseis anos,
sendo a última em 2006.
“Estou muito feliz. Ser
campeão é muito bom e
com apoio dessa torcida
fica ainda melhor. Eu estava sendo aproveitado,
mas acabei sentindo um
desconforto na reta final
da competição, até mesmo pela quantidade de
jogos durante o ano todo
e acredito que isso deu
uma atrapalhada, mas a
conquista veio e feliz por
colocar mais um título
em meu currículo”, ressaltou Matheus Porto.
Emprestado pelo vila
Nova, o atacante tem contrato com o clube colorado até final de 2022, mas
depois de um ano de conquistas, ele deixa para
pensar na próxima temporada quando retornar
das férias, mas que estará
à disposição do Tigrão
onde almeja mais um título pela frente.
“Meu foco agora é
descansar, aproveitar
minhas férias e voltar
para o vila Nova na disputa do Campeonato
Goiano. Se possível e se
for a vontade de Deus
ser campeão novamente”, concluiu o jogador.
(Victor Pimenta, especial para O Hoje)

AA Aparecidense

Pisadinha para ﬁnal da Sul-Americana
O grupo Barões da Pisadinha foi confirmado pela Conmebol para realizar o show
que antecede a grande final da
Copa Sul-Americana de 2021,
entre Athletico Paranaense e
Red Bull Bragantino, que acontece neste sábado (20), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
é um costume da Conmebol
em dar grandes shows nas vésperas de seus eventos de elite.
Este ano, a confederação prepara uma grande encenação,
com um grupo que ganhou
enorme popularidade e destaque no Brasil. A presença do
grupo junta ritmo, cor e festa
em uma final com alto percentual de fãs do futebol nas arquibancadas.
Os Barões da Pisadinha são
referência no forró, gênero
musical de dança em pares,
com raízes no Nordeste brasileiro, dando origem à “pisadinha”. O grupo é formado pela
dupla de irmãos Rodrigo Barão, o vocalista, e Felipe Barão,
o tecladista, e surgiu em 2015,
na cidade de Heliópolis, no
interior da Bahia. Antes de
ganhar popularidade nacional, conquistou o Nordeste
com a pisadinha.
O grupo emplacou nas paradas musicais com sucessos
como “Recairei”, “Já Que Me
Ensinou a Beber”, “Basta você
Me Ligar” e “Tá Rocheda”, fazendo com que explodissem no
Brasil inteiro. No momento, a
dupla se prepara para conquistar o resto da América do
Sul ao som e dança de seus

Divulgação

Os Barões da
Pisadinha serão
atração na ﬁnal da
Sul-Americana, no
sábado (20)

maiores sucessos na final da segunda competição mais importante do continente.
Para a partida que decidirá
o novo campeão da Copa SulAmericana, o governo uruguaio

decidiu liberar 100% da capacidade de público do Estádio
Centenário, que comporta até
60 mil torcedores. As equipes,
que entraram em campo pelo
Campeonato Brasileiro, na terça-feira (16), já estão em solo
uruguaio e devem começar
seus preparativos para a grande final já nesta quinta (18).
Campeão em 2018, quando
derrotou o Junior Barranquilla, da Colômbia, o Furacão busca o bicampeonato, algo inédito entre clubes brasileiros. Já o
Massa Bruta, que disputa a
Sul-Americana pela primeira
vez em sua história, tenta conquistar seu primeiro troféu internacional. Além da taça, o
campeão garante também uma
vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores e
da Recopa Sul-Americana. (Maria Paula Borges, especial
para O Hoje)
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Mourão Panda / América

Atlético Goianiense
empata com o
América Mineiro
em 0 a 0 e vê zona
de rebaixamento
ficar mais próxima
Victor Pimenta

O Atlético Goianiense voltou
a empatar no Brasileirão Série
A e já soma seu quinto jogo seguido sem marcar. Na noite
desta quarta-feira (17), o rubronegro ficou no 0 a 0 com o
América Mineiro, no estádio Independência e ficou ainda mais
próximo da zona do rebaixamento, ligando o alerta para o
perigo do Z-4.

Primeiro Tempo

Quarenta e cinco minutos bem equilibrados com as
duas equipes chegando próximas aos gols adversários,
mas ambas não conseguindo
superar Cavichioli e nem Fernando Miguel. O Atlético
Goianiense quem começou
com perigo após finalização
de João Paulo e depois chute
de Janderson que passou rente ao gol. Os donos da casa
tentaram todas as jogadas
pela direita e foi com Juninho
que teve as grandes chances. Na primeira parou em
Fernando Miguel e na segunda, passou rente a trave.
Ademir foi pouco acionado
e seu chute de mais perigo foi
sem direção e sem dificuldades
para o goleiro rubro-negro. Felipe Azevedo também buscou
fazer, mas o goleiro atleticano
mais uma vez estava nela. No
lado do Atlético Goianiense,

Fernando Miguel foi o nome do time rubro-negro evitando que o América Mineiro balançasse as redes
Ronald, Janderson e Cariús finalizaram, mas longe do gol.
Ademir ainda finalizou mais
uma, para a bela defesa de
Fernando Miguel. Jogo equilibrado no Independência indo
para o intervalo em 0 a 0.

Segundo Tempo

O América voltou depois
do intervalo querendo jogo e
logo com um minuto, Ademir conseguiu uma falta bastante perigosa para o clube
mineiro. Mas foi com Brian
Montenegro que o Dragão
buscou o gol pelo alto e por
pouco não fez, se não fosse a
linda defesa de Matheus Cavichioli. João Paulo também
finalizou, mas sem perigo
para o gol do time mandante.
Após as mudanças feitas

APARECIDENSE

pelo Marquinhos Santos, o
América Mineiro então mostrou melhora e já começou
com Patric que finalizou levando perigo para o Dragão.
O time rubro-negro respondeu na sequência e com uma
finalização de bicicleta de Cariús, que foi para fora. Marcelo Cabo também trocou jogadores pensando em conseguir os três pontos. Mas mais
uma vez o coelho que chegou
com um grande perigo e dessa vez batendo na trave, literalmente. Marlon acertou o
poste e no rebote Rodolfo
mandou para fora.
Pelo alto o Dragão voltou a
levar perigo e com cruzamento de Janderson, éder foi para
a área e cabeceou certeiro,
mas Cavichioli mais uma vez,

salvou. Juninho pelo outro lado
testou Fernando Miguel, que
seguro, defendeu também. No
final, Toscano que havia entrado no jogo teve a chance de

FICHA
TÉCNiCa
t
América-MG 0x0 Atlético-GO
Data: 17 de novembro de 2021. Horário e local: 19 horas, 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)

VILA NOVA

Clayton encara duelo contra
o Londrina como decisão
Autor do gol que deu o
empate ao vila Nova contra
o vasco, na última segundafeira (15), o atacante Clayton se tornou, com o tento
anotado diante do Cruzmaltino, o artilheiro da
equipe colorada na Série B
do Campeonato Brasileiro.
Com sete bolas na rede, o
camisa 9 deixou Alesson,
com seis, para trás.
Nesta sexta-feira (19), o
centroavante deve ser titular novamente e tentará
marcar mais gols para ajudar o Tigre a garantir sua
permanência na Segundona. Para Clayton, o duelo
contra o Londrina é mais

Lateral-esquerdo foi titular em dezoito das vinte e uma partidas pela Aparecidense na temporada

Campeã do Campeonato
Brasileiro da Série D no último
sábado (13), a Aparecidense
encerra sua temporada de 2021
em alta e com isso muitas comemorações por parte dos torcedores, comissão técnica e
principalmente os jogadores.
Um desses jogadores é o lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues. O jogador que pertence
ao Goiás, foi emprestado pelo
segundo ano consecutivo a
equipe e após bater na trave
em 2020 em relação ao acesso,
na atual temporada foi mais
além, e conseguiu com a Cidinha o título inédito da competição e jogando em casa.
Afinal, não só pela conquista
ter sido no Aníbal Batista de
Toledo, mas pelo jovem lateral

ser natural da cidade de Aparecida de Goiânia.
“Estou muito feliz. A gente
não sabe ainda o tamanho da
nossa conquista aqui em Aparecida, mas estou muito feliz
por jogar em casa, eu que moro
aqui, então é muito gratificante para mim”, disse emocionado o jogador após a partida.
A Aparecidense entrou na
partida com a vantagem de
ter vencido o primeiro jogo
por 1 a 0 e chegou a controlar
o Campinense jogando em
casa. No início do segundo tempo, sofreu o gol que levava o
confronto para as penalidades, mas o gol de Samuel deu
tranquilidade a equipe goiana
que conquistou de forma inédita o título nacional da Série D.

“Hoje o jogo foi muito difícil, o Campinense é uma equipe muito qualificada, mas sabíamos que quase todos os jogos fizemos gol e uma hora ou
outra a gente ia ter uma oportunidade e aí era caprichar. Fomos felizes e agora é só aproveitar e comemorar o título”,
concluiu o lateral-esquerdo
Gabriel Rodrigues.
Em vinte e quatro jogos na
competição, em apenas sete a
Aparecidense não balançou
as redes. O time termina o
campeonato com treze vitórias, sete empates e apenas
quatro derrotas. Foram trinta
e um gols marcados, quinze
sofridos e um aproveitamento
de 63,8%. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu (arnaldo), Éder, Pedro
Henrique e igor Cariús (Jefferson); Willian Maranhão, Marlon
Freitas e João Paulo (rickson);
Janderson, Brian Montenegro
(Zé roberto) e ronald (Toró).
Técnico: Marcelo Cabo

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric (anderson Jesus),
eduardo Bauermann, ricardo
Silva e Marlon; lucas Kal, alê (ribamar), Juninho (Marcelo Toscano) e ademir; Zárate (Juninho valoura) e Felipe azevedo (rodolfo).
Técnico: Marquinhos Santos

Victor Pimenta / Jornal O Hoje

Emocionado, Rodrigues comemora
conquista em casa diante da torcida

fazer, mas Pedro Henrique evitou e chutou a bola para longe,
com o árbitro finalizando a
partida que terminou em 0 a 0.
(Especial para O Hoje)

uma decisão e, por isso, o
torcedor vilanovense precisa comparecer ao OBA.
“Nós sabemos da importância desse jogo contra o
Londrina, na sexta-feira (19).
vamos encarar como mais
uma decisão, pois precisamos pontuar e garantir a
nossa permanência na Série
B. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convocar a torcida para estar
em peso no OBA, nos ajudando. Com a torcida aqui
(no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga), a gente fica
cada vez mais forte”, disse
Clayton. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Série A
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Times

P

J

V

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

71
63
58
52
50
49
47
45
45
45
42
42
41
41
39
39
36
32
30
15

32
32
33
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
31
32
33
33

22
19
18
13
13
14
12
12
11
10
10
9
12
9
9
9
9
9
7
1

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

D

GP GC SG AP%

5
7
11
8
9
12
10
12
10
8
11
9
16
10
11
11
13
18
17
20

51
62
52
50
35
40
41
31
35
35
30
31
39
26
32
24
33
30
20
26

22
28
39
40
32
41
35
34
34
33
36
32
43
33
37
32
42
41
33
56

29
34
13
10
3
-1
6
-3
1
2
-6
-1
-4
-7
-5
-8
-9
-11
-13
-30

74
65.6
58.6
51
50.5
49.5
47.5
45.5
45.5
45.5
42.4
42.4
41.4
41.4
40.6
40.6
38.7
33.3
30.3
15.2
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Número de áreas em extrema
pobreza dispara no Estado
Central Única das Favelas mostra que carência extrema vai além do que revela dados do IBGE
Fotos: Jota Eurípedes

Alzenar Albreu
Levantamento realizado
pela Central Única das Favelas
(Cufa – Goiás) mostra que
existem no Estado 509 regiões
cadastradas onde habitam populações em condições de
vida abaixo da linha da pobreza. Em 2011, Goiás possuía
12 comunidades irregulares
conhecidas como favelas, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo, divulgado
recebtemente, denomina as
áreas em condições de penúria de Aglomerados Sub-normais e encontrou sete áreas
em Goiânia.
O termo ‘aglomerados subnormais’ significa, simplesmente, favelas. “Consideramos
os dados em apontamento de
espaços onde famílias passam
necessidades e dificuldades financeiras extremas como má
alimentação, condições inadequadas de moradia (sem estrutura de água ou esgoto tratado) e energia”, explica o presidente da Cufa em Goiás, Breno Rodrigues Lemos Cardoso.
Para Breno, embora o
IBGE tenha divulgado relatório que elencou, apenas, 12
aglomerados no Estado em
2011 o universo já era muito
maior na época porque na
descrição de condições de
vida do grupo estudado pelo
IBGE, a denominaçã de favela restringi-se a: ‘áreas com
deficiências graves no abastecimento de água e energia,
destinação do lixo e estrutura
de esgoto’. “Mas o elenco de
problemas para denominarmos esses aglomerados de
“favelas” é muito maior. Porque na nossa visão, qualquer

Existem no Estado 509 regiões cadastradas pela Cufa onde habitam populações em condições de vida abaixo da linha da pobreza
local onde vivem pessoas com
dificuldades financeiras extremas, também precisam entrar nessa lista”, explica.
Segundo a pesquisa do
IBGE, de 2011, 2.431 famílias
viviam nessas condições no
Estado e delimitou-se a apontar as áreas: Emílio Póvoa,
Jardim Botânico I, Jardim Botânico II, área I do Jardim
Goiás, Jardim Guanabara I,
Quebra Caixote e Rocinha.
Esses sete aglomerados estavam em área metropolitana.
Segundo Breno, não é preciso andar muito para localizar
um ponto de vulnerabilidade.
Na região Noroeste de Goiânia
há pessoas vivendo em miséria
no Morro do Macaco. “Na estiagem, tivemos de levar água
mineral para àquela população

e outras próximas. Com crianças e idosos que estavam sem
água nem para beber”, conta.
Em uma prévia listagem
elaborada por Breno contabiliza-se, além do Morro do Macaco, o Morro do JK, vila Lobó
e Antônio Carlos Pires. Mas a
lista fica maior onde as mesmas condições são encontradas
em outros municípios goianos.
Pelo IBGE, Goiás possui, fora
de Goiânia, duas regiões em
Anápolis, nessas condições.
Duas em Novo Gama e uma em
valparaíso. Em Anápolis, por
exemplo, a população vulnerável está nos bairros Novo Paraíso I,Novo Paraíso II,Novo
Gama, vila União e vila União
II. Em valpaíso, a vila Guaíra
também é foco de pobreza e
precariedade.

No apontamento nacional
do IBGE, a região Centro-Oeste é a que agrupa o menor número de favelas, com 1,8% dos
3,2 milhões de domicílios de
baixa renda distribuídos pelo
Brasil. Grande parte dessas
habitações se concentra no Sudeste (49,8%), com destaques
para os estados de São Paulo
(23,2%) e Rio de Janeiro
(19,1%). Em seguida aparece o
Nordeste, com 28,7%. O Norte
tem 14,4% dos aglomerados
subnominais Sul, enquanto o
Sul apareceu com 5,3%.

Quem é a Cufa

A entidade foi criada há 20
anos, em busca de espaço
para expressarem suas artes
e encontrar caminhos para os
dilemas das populações que

vivem nesses espaços.
Ao longo deste tempo a
Cufa estabeleceu unidades regionais nos 27 estados brasileiros e em 17 países do mundo. “Esta rede é formada em
defesa da população da favela
para desenvolver ações de maneira integrada, incentivar o
desporto, cultura, lazer, empreendedorismo e a solidariedade”, explica Breno.
Com a escalada da crise
econômica e desemprego pessoas sem instrução ou com alguma formação profissional,
mas sem trabalho, acabam
arrastadas para esses bolsões
que mais parecem campos de
guerra. Onde a solidariedade
dos de fora e dos que estão lá
é o que garante a sobrevida
dessas populações.

Mais do que dores, o medo de não sobreviver
“Sou órfã de pai e de mãe”,
disse, na despedida da reportagem de O Hoje a dona de
casa Regiany Alves Moreira,
de 35 anos, que não reteve as
lágrimas ao final da entrevista. Ele tem três filhos, um
deficiente, atendido pela Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), e outros dois de 10 e 7 anos. O
companheiro, Kesley Dias Machado, de 38 anos, sofreu acidente de trânsito e ficou inválido. Na casa, no Buena vista, de dois cômodos de chão
batido, os cinco vivem de forma improvisada.
Uma mureta na sala, faz a
divisória com o banheiro de
onde se avista o chuveiro. No
mesmo cômodo (cozinha e banheiro). Uma pequena escada
de alvenaria leva ao segundo
cômodo. Onde todos dormem.
“é o que tem para a gente viver”, diz Kesley. “As pessoas
não entendem, não podemos
trabalhar. vivemos com um salário mínimo cada e da ajuda
da Cufa, com cesta [básica], e
ajuda de vizinhos. Pagamos
água, energia, e os remédios
das crianças. Eu ainda gasto
com pensão de dois filhos.
Roupa! Não sobra para comprar. A gente ganha”, disse.
Só ali, a Cufa atende mais
de 3 mil famílias. “São pessoas que não podem trabalhar, ou porque não têm com
quem deixar os filhos, ou
têm parentes deficientes, idosos sem assistência”.

Regiany mora com o marido e três filhos em um barraco de dois cômodos no bairro Buena Vista

Solidariedade

A representante da Cufa,
Raíssa Pereira, que mora no
bairro Buena vista (saída para
Guapó) diz que entre eles há
muita ajuda. “Temos muitos
imigrantes que chegam dos
Estados do Maranhão e da
Bahia. Até mesmo venezuelanos. Com a roupa do corpo.
Eles improvisam um pouso,
dividem entre si as cestas de
comida e até pratos e copos”,
conta. “Nossa filosofia de trabalho é que essas pessoas estão ‘nessa situação por uma
fase momentânea’. Porque
nós atuamos para tirá-las dessa condição”, relata.

A Cufa não trabalhava
com oferta de cestas básicas.
Mas, com a pandemia, teve
que começar com essa dinâmica porque a necessidade
tornou-se urgente. “Os pedidos de ajuda chegavam até
nós. E eram muitos e continuam sendo”, diz Raíssa.
As crianças da casa estão
sem estudar. Os pais não
conseguiram matrículas porque o mais velho é assistido
pela Apae, no Jardim Goiás.
E não havia escola com perfil das demais da casa, nas
proximidades.
A pequena Kézia Cristina,
de 9 anos, filha do casal, quer

ser bombeira “para salvar a
vida das pessoas”. E o Moisés
Gabriel, de 7 anos, quer ser
policial. “Acho bonito a farda
deles e os carros”, diz o garoto que não deixa de sonhar com o futuro.
A dor do frio, da fome e
da falta de apoio emocional
são os aguilhões que deixam
famílias e crianças em total
desprovimento. Muitos vêm
da região Norte e Nordeste
do Estado, em busca de oportunidades que não surgem. E,
frente ao desafio. Buscam
seus próximos para um cobertor, um prato de comida,
um colchão, mesmo que seja

velho e surrado, para recostar a cabeça.
Na última onda de frio
que assolou Goiás em agosto.
Com temperaturas historicamente mais baixas, a Cufa
realizou uma grande ação
que beneficiou famílias vulneráveis da região Sul de
Goiânia com a entrega de
agasalhos, roupas e cestas
básicas. “Tinha muita gente
que não tinha cobertor para
toda a família para se proteger”, diz Breno Cardoso.
Por meio do programa
Mães da Favela, a instituição
entregou milhares de cestas
básicas, físicas e digitais, e
chips com internet gratuita
por seis meses ao longo desse período de pandemia. Até
julho de 2021 a Cufa conseguiu beneficiar 860 mil pessoas moradoras das periferias
em diversas regiões do Estado. “Isso mostra a força que a
Cufa tem tanto para os doadores quanto para as pessoas
que recebem esses frutos lá
na ponta. é um trabalho em
conjunto e que une esforços
de equipes para ser realizado”, destaca.
Raíssa da Cufa diz que a entidade sobrevive de parcerias
com empresas para compra
de alimentos, roupas, remédios
e para ajudar na construção de
moradias. “ Temos pessoal
para mão de obra. Mas sem
material para construção ficamos parados”, completou.
(Especial para O Hoje)
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STJ abre um perigoso precedente
sobre a situação carcerária no Brasil

Cerca de 310 mil famílias de Goiás devem receber o benefício

Primeiro dia de
pagamento do
Auxílio Brasil
é marcado por
ﬁlas e dúvidas
Daniell Alves
Cerca de 310 mil famílias de Goiás devem receber o
benefício do Programa Auxílio Brasil, do Governo Federal, que substitui o Bolsa Família. A Caixa Econômica deu início ontem (17) aos pagamentos que gerou filas quilométricas e dúvidas sobre o cronograma. O novo
programa social executado pelo Ministério da Cidadania é destinado à famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza.
Em Aparecida de Goiânia, por exemplo, uma agência
da Caixa formou filas que dobraram a esquina. Algumas
pessoas chegaram quatro horas antes da abertura para
não enfrentar o tumulto. A dona de casa Maria de Jesus,
de 53 anos, que faz parte do Cadastro Único, conta que não
conseguiu entrar em contato com o telefone disponibilizado pelo Ministério e não teve acesso ao aplicativo disponível para ser baixado na App Store, somente para
usuários do sistema Android.

Tente mais tarde

De acordo com a Caixa, o usuário que não conseguir
baixar o sistema agora, deve “tentar mais tarde”, devido ao grande número de acessos. As famílias que irão
receber o benefício já o recebiam antes e foram
transferidas, automaticamente, para ganhar o novo valor. De início, o valor previsto era de R$ 400, mas será
de R$ 224,41 em novembro. Já a partir de dezembro,
o Governo Federal almeja pagar um complemento que
vai garantir a cada família, até dezembro de 2022, o
recebimento de ao menos R$ 400 mensais. Os recursos estão previstos na PEC 23/2021 em tramitação no
Congresso Nacional.
“As famílias que já recebiam o Bolsa Família migram,
imediatamente, para o Auxílio Brasil. Elas não precisam
fazer nada. As que ainda não recebiam o Bolsa Família precisam manter o Cadastro Único atualizado, mas
em novembro não houve novas concessões. Quem
concede é o Ministério da Cidadania”, explicou Helena
Alves de Góis, coordenadora estadual do programa Bolsa Família e Cadastro Único.
O Ministério da Cidadania explica que o calendário de pagamento é o mesmo do antigo programa, o
Bolsa Família: os primeiros a receber são os beneficiários que tenham o Número de Identificação Social
(NIS) com final 1. Em seguida, vêm os que têm final 2
e, assim, sucessivamente. Sábados e domingos não entram no calendário que adota como parâmetro os últimos dez dias úteis do mês.

Contemplados

O Auxílio Brasil será pago para famílias em situação
de extrema pobreza; famílias em situação de pobreza;
e famílias em regra de emancipação (famílias já beneficiárias cuja renda em algum momento superar o limite do programa). Segundo o Governo Federal já é possível verificar se a pessoa será contemplado e qual o valor do benefício, pelo atendimento da Caixa ou pelo aplicativo do Auxílio Brasil.
Já as famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Digital, receberão
o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e
poderão continuar movimentando seu benefício pelo
aplicativo. Como pagamento de boletos e contas de água
e luz, transferência de valores, compras com cartão virtual e QR Code, além de saque sem cartão.

17 milhões de famílias

No próximo mês, a estimativa é de que o Auxílio Brasil chegue a 17 milhões de famílias.O que representa mais
de 50 milhões de brasileiros ou um quarto da população.
Com isso, será zerada a fila de espera de pessoas inscritas
no Cadastro Único habilitadas ao programa. (Daniell Alves, especial para O Hoje)

A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de
que, salvo em situações excepcionais, as medidas previstas na Recomendação 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para
prevenir a disseminação da Covid-19 não
devem ser aplicadas aos condenados por
crimes praticados com violência ou grave
ameaça. Em seu voto, o relator do caso, desembargador convocado Olindo Menezes,
destacou que o STJ tem decidido pela não
aplicação das medidas da Recomendação 62
aos condenados por crimes praticados com
violência ou grave ameaça. Ele apontou precedentes no sentido de que, em situações excepcionais, é concedido o cumprimento de
pena em prisão domiciliar aos condenados
recolhidos em regime fechado ou semiaberto. Contudo, na situação em análise, "não
houve a demonstração de excepcionalidade apta a justificar a manutenção do benefício", disse o desembargador. "Desse

modo, considerando que o reeducando,
que não integra o grupo de risco, foi condenado por crime praticado com violência
e grave ameaça, deve ser afastada a aplicação do disposto na Recomendação
62/2020, contexto no qual dou provimento
ao recurso especial para revogar a saída antecipada com monitoramento eletrônico
deferida pelo juízo de execução, restabelecendo o cumprimento de pena em regime semiaberto", concluiu. Em uma análise crítica ao entendimento esposado pelo
relator, a impressão que se passa é a de
que, dependendo da imputação criminal
atribuída ao condenado, a barbárie inerente ao sistema prisional brasileiro é justificada. O direito à dignidade humana é
mensurado pela intensidade do ódio dos
que julgam, dos que acusam e da ira coletiva disseminada pela espetaculosidade
processual promovida pelos órgãos de
justiça (justiçamento) criminal.

Inteligência militar
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados da Justiça
Militar da União (ENAJUM)
vai realizar o Webinário
"Crimes Cibernéticos". O
evento ocorre de 22 a 25 de
novembro, das 9h às 12h,

pela plataforma de streaming Zoom, e será transmitido ao vivo pelo canal da Escola no YouTube. O Webinário foi idealizado tendo
em vista os recentes acontecimentos relacionados aos
crimes cibernéticos no país.

Dignidade da pessoa humana
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho
manteve decisão que condenou a Gol Linhas Aéreas
S.A. a reintegrar no emprego e indenizar uma comissária de voo dispensada enquanto tratava de neoplasia
e sofria de doença psíquica

acentuada em razão do tratamento. O colegiado concluiu que, para entender
não ter sido discriminatória
a despedida, seria necessário
revisar os fatos e as provas
registrados pelas instâncias
ordinárias, medida inviável
no recurso de revista.

Inversão do ônus da prova
em processo administrativo
O Projeto de Lei
2489/21 altera o Código de
Defesa do Consumidor
(CDC) para permitir a inversão do ônus da prova
em processo administrativo quando, a critério do
gestor do órgão administrativo, for verossímil a
alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. Hoje, o código permite a inversão do ônus da
prova nesses casos, mas
apenas no processo civil, a
critério do juiz. “Assim

como no processo civil é
conferido ao juiz inverter
em favor do consumidor o
ônus probatório, não se
mostra coerente mitigar
esse privilégio da parte
vulnerável da relação consumerista na seara administrativa, pois seria contrário a todo o sistema de
proteção e defesa do consumidor instituído pela
Constituição e pelo CDC”,
argumenta a deputada
Greyce Elias (Avante-MG),
autora da proposta.

Chapa de
advogados de
Aparecida se
mostra coesa, unida

e fortalecida
O advogado Sebastião
Justo, que disputa a eleição
da Subseção de Aparecida
de Goiânia, da OAB-GO, com
o apoio do candidato à Presidência da seccional, Pedro
Paulo de Medeiros, realizou no último final de semana um almoço no qual
reuniu mais 300 colegas interessados em conhecer
suas propostas.

RÁPIDAS

t

2 Ainda está no projeto?! - A
Diretoria de Tecnologia da Informação do TJGO está desenvolvendo um novo software
que impactará diretamente na
redução do consumo do dispositivo dedicado ao armazenamento de dados em rede (storage) e possibilitará o aumento
do limite de tamanho de arquivos audiovisuais juntados
pelas serventias, por meio da
ferramenta TJGO Mídias.

Beneﬁciários têm até sexta
para agendar perícia médica
Quem recebe benefício do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) por estar afastado
do trabalho por incapacidade
temporária – o antigo auxíliodoença – deve ficar atento para
o agendamento de nova perícia
médica, sob o risco de ter o benefício suspenso.
Até 95 mil beneficiários
por afastamento temporário
foram convocados por edital
no fim de setembro e têm até
a próxima sexta-feira (19)
para agendar nova perícia
médica, em que será avaliado
se o beneficiário permanece
incapaz para o trabalho. O
prazo inicial, que ia até 11 de
novembro, foi prorrogado
para o dia 19.
O agendamento pode ser
feito por meio do aplicativo
Meu INSS ou da central de
atendimento 135 (ver abaixo).
Se o segurado não agendar a

perícia, o benefício será suspenso e só será reativado após
novo agendamento. “Caso não
ocorra a manifestação do cidadão, o auxílio será cessado
definitivamente”, alerta o INSS.
A lista com o nome e o
número de benefício de todos
os convocados foi publicada e
deve ser conferida no Diário
Oficial da União (DOU).
Esse modo de convocação é
utilizado para os casos em
que as cartas com o chamamento para nova perícia foram devolvidas pelos Correios,
sem que o beneficiário pudesse ser localizado. Isso ocorre devido a mudança de endereço sem a respectiva atualização cadastral, por exemplo.
Foi convocado quem recebe o benefício por afastamento temporário há mais de
seis meses e que não tem data
de cessação já estipulada ou

indicação de reabilitação profissional através do Programa
de Revisão dos Benefícios por
Incapacidade (PRBI).
A revisão desse tipo de benefício ocorre desde agosto,
quando 173 mil beneficiários
foram convocados por carta.
Segundo o instituto, os aposentados por invalidez e pessoas que recebem o amparo
assistencial ao deficiente não
passam por esta revisão.
O INSS destaca que a nova
perícia médica não necessariamente pode resultar na interrupção do afastamento
temporário. é possível que o
benefício seja mantido, mas
que seja marcada uma data
de cessação futura. Outra possibilidade é que o benefício se
transforme em aposentadoria
por invalidez, quando constatada a total impossibilidade
de recuperação. (ABr)
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Cidades goianas começam
a desobrigar uso de máscara
Cachoeira Alta,
Caçu e São Luís dos
Montes Belos já
flexibilizaram o uso
do equipamento
de proteção
Maiara Dal Bosco
Mais de um ano e meio depois do início da pandemia de
Covid-19 as cidades goianas
de Cachoeira Alta, Caçu e São
Luís dos Montes Belos já desobrigam o uso de máscaras em
locais abertos. Enquanto Cachoeira Alta atingiu 70% da população vacinada com duas
doses da vacina contra a Covid19, Caçu flexibilizou a medida
mesmo sem atingir o mesmo
índice, que está em 60%.
Este também foi o caso de
São Luís dos Montes Belos
que publicou a medida no
Decreto 1.166/2021 e a divulgou na última terça-feira (16).
Agora, o município desobriga
o uso de máscaras de proteção facial em ambientes ao ar
livre, salvo em grandes aglomerações, em todo o território
da cidade. Entretanto, a prefeitura destacou que o uso
de máscara segue sendo obrigatório em ambientes fechados, sejam de âmbito público ou privado.
Ao saber da retirada da obrigatoriedade do uso de máscara em três municípios no Es-

Prefeitura de São Luís garante que 76% já receberam a primeira dose e a segunda alcançou índice de 55%
tado, o Governador Ronaldo
Caiado afirmou que atitudes devem ser tomadas por outros poderes, que não o do Estado de
Goiás. “Isso [a desobrigatoriedade] é uma responsabilidade
do prefeito. é o prefeito que vai
responder ao Ministério Público. Não é uma ação do Estado,
e sim do prefeito junto ao Ministério Público e aos órgãos de
Saúde”, afirmou, em coletiva.

São Luís dos Montes Belos

Em um vídeo publicado em
uma rede social, o prefeito Major Eldecirio destacou que a decisão foi tomada com base na
curva de incidência da doença
no município, que vem caindo.
Segundo a prefeitura, desde
10 de novembro não há nenhum caso de pacientes internados nos hospitais em decor-

rência da Covid-19. Ao todo,
desde o último dia 10, são apenas quatro casos registrados da
doença, que têm recebido atendimento domiciliar, sem necessidade de internação.
“Estamos liberando aos
poucos, desobrigando. Ou
seja, se você andar nas ruas
sem máscara, pela prefeitura
você não vai sofrer sanção nenhuma. Não estamos proibindo, banindo. Se todas as
pessoas acharem que devem
continuar usando máscara,
normal, ótimo. Continue
usando normalmente,já que
não estamos impedindo. Estamos somente desobrigando”, afirmou o prefeito de
São Luís de Montes Belos.
Outro fator destacado pelo
município para liberar foi o andamento da vacinação. Se-

gundo informou a prefeitura,
76% da população já recebeu a
primeira dose, sendo que, com
34 mil habitantes, 92% estão
aptos a receberem a imunização contra a Covid-19. Com
relação à segunda dose foram
imunizadas 55% da população total. O que representa
66% a ser vacinada. O decreto
permite, ainda, que bares, lanchonetes, igrejas, quadras poliesportivas, academias e salões de beleza funcionem com
lotação de até 90%.

Goiás

Mesmo com estas três liberações, ao que tudo indica,
Goiás deve demorar a desobrigar o uso da máscara no
Estado. No começo deste mês,
a Superintendente de vigilância em Saúde de Goiás,

Flúvia Amorim, afirmou que
a flexibilização do uso de
máscara em locais abertos
ainda não ocorrerá neste momento. Segundo ela, a discussão para a liberação deverá começar, somente,
quando 70% dos goianos com
idade acima de 12 anos estiverem imunizados com as
duas doses da vacina.
Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SESGO), apontam, entretanto, que
até o momento, Goiás tem
71% da população vacinada
com uma dose e 50,89% da população vacinada com duas
doses ou com a vacina em
dose única.
Em Goiânia, onde o uso
de máscaras é obrigatório
desde junho de 2020, o superintendente em vigilância em
Saúde Yves Mauro Ternes
também declarou que para
que fosse discutida a desobrigação do uso de máscara, a
cobertura vacinal em Goiânia
precisaria chegar, ao menos,
também a 70%.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia estão totalmente imunizados na Capital contra a
Covid-19 com duas doses de vacina ou com o imunizante em
dose única, 765.096 goianienses. O que equivale a 59% da
população vacinável acima de
12 anos. Já com relação à primeira dose do imunizante, foram vacinados 1.1011.417 goianienses, ou seja, 78% da população vacinável da Capital.
(Especial para O Hoje)

DIGNIDADE MENSTRUAL

Programa vira lei e beneﬁciará 146 mil mulheres
Cerca de 146 mil mulheres
goianas deverão ser beneficiadas pelo Programa Goiano
de Dignidade Menstrual, sancionado em Lei pelo Governador Ronaldo Caiado. O Programa, que será permanente,
garante o acesso gratuito aos
absorventes higiênicos descartáveis às mulheres que sejam ou estejam: estudantes da
rede pública; adolescentes em
cumprimento de medida de
privação de liberdade; privadas de liberdade em cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto do Sistema
Prisional Goiano; em situação
de rua; em situação de extrema pobreza e de pobreza.
O projeto foi aprovado em
Plenário pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) com
32 votos a favor e nenhum
contra, em segunda votação. A
proposta decorreu de solicitação dos titulares da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento
Social - SEDS, da Secretaria de
Estado da Educação - SEDUC e

Escolares da rede pública e pessoas em situação de rua terão auxílio
da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - DGAP,
que apresentaram, respectivamente em seus pareceres
de mérito, a estimativa de beneficiárias e de custos.
A SEDS destacou que atuará junto às adolescentes socioeducandas, mulheres em
evidente vulnerabilidade social, em situação de rua e de comunidades tradicionais. Tendo
como base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Ca-

dÚnico. A pasta estima que beneficiárá cerca de 5 mil adolescentes e mulheres. Tendo
como base o cálculo do uso de
16 unidades de absorventes
por beneficiária, no valor aproximado de R$ 0,62, cada, o total mensal gasto será de R$ R$
49.600. De acordo com a SEDS,
a consecução do Programa pela
secretaria está vinculada ao
orçamento anual de, aproximadamente, R$ 595.200, já previsto em legislação.
Já a Superintendência de

Planejamento e Finanças frisou que a SEDUC buscou atender as estudantes da rede de
ensino, também, ao levar
como base, os dados contidos
no CadÚnico e atender um
número estimado de 140 mil
adolescentes e mulheres beneficiárias pelo programa.
Com a mesma base quantitativa de uso por beneficiária e
valor, o custo será de cerca de
R$ 1.388.800 por mês, onde o
total previsto para um ano de
Programa é de R$ 16.665.600.

População Prisional

Já a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária
(DGAP) pontuou que a proposta atingirá, aproximadamente, 806 mulheres em situação de
encarceramento que vivenciam ciclos menstruais. Num
total de85,62% da população
prisional feminina, já que a
grande maioria se encontra na
faixa etária correspondente a
fase reprodutiva (menstrual). A
DGAP estima acréscimo dentre

de 74 % com faixa etária entre
46 até 51 anos, que é a média
geral da fase correspondente ao
climatério e menopausa. Também é possível considerar uma
redistribuição entre as faixas
etárias de 18 a 59 anos do quantitativo das cerca de 109 que
não apresentam registros no
sistema referentes a faixa etária. Com isso, estima-se que
99% das população carcerária
feminina necessite de acesso a
absorventes regularmente.
Considerando a mesma estimativa de consumo e o número de 806 mulheres em situação
de encarceramento que vivenciam ciclos menstruais,
contabiliza-se o consumo mensal de 12.896 unidades de absorventes. Assim, o impacto
financeiro nos meses de novembro e dezembro em 2021
será de R$ 15.991,04 - R$
7.995,52 por mês. Já em 2022,
a estimativa de impacto financeiro anual de R$
95.946,24. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)

APARECIDA DE GOIÂNIA

Prefeitura apura conduta de diretora de escola
A professora Elane Gomes,
efetiva do Centro Municipal Infantil (Cmei) Cantídio Rodrigues da Silva, de Aparecida de
Goiânia, se sente mais aliviada
depois da repercussão de reportagem do jornal O Hoje na
edição de ontem em que denunciou o assédio que vinha sofrendo na unidade desde 2020.
Ela denunciou a gestora do
Cmei, a pastora Kellen Apareci-

da de Brito Messias. Além de gerir o local, ela é presidente da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), de Aparecida de Goiânia. A Prefeitura
investiga a postura da diretora.
Além de ter citado episódios
em que foi maltratada na unidade, ela relatou que em agrupamento de 2 anos, onde todas
as crianças estão passando pelo
processo de desmame, somen-

te uma única criança possa fazer uso da mamadeira e as demais fiquem apenas olhando.
“Essa criança era tratada com
distinção por ser filho de coordenadora, até então professora. “Os pais reclamavam muito e eu tinha que ficar prestando esclarecimentos”, escreveu em um e-mail endereçado
à Secretaria Municipal de Educação do município.

Para a reportagem, ela reiterou que há muita parcialidade quando mães trabalham
no mesmo ambiente em que
os filhos. Prática comum em
Cmeis, conforme três diretoras de unidades ouvidas pelo
jornal. “Muitas vezes essas
professoras que têm filhos no
mesmo ambiente escolar ficam de olho, brigando se a
gente pede para a criança se

sentar, por exemplo”, diz.
A professora também lembra do episódio em que foi
chamada em uma sala e recebeu conselhos da diretora para
não postar fotos de biquine
nas redes sociais. “Ela disse
que isso faz com que meninas
peçam para ser estupradas
porque se trata de uma forma
de provocação”, disse. (Yago
Sales, especial para o Hoje)
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Nova Delhi fecha escolas
por tempo indeterminado
Com cerca de 20
mi de habitantes,
a capital indiana
tem registrado
nevoeiros tóxicos,
sobretudo durante
o inverno
A capital da Índia é considerada uma das cidades mais
poluídas do mundo e entrou,
nesta quarta-feira (17), em
um confinamento parcial inédito para proteger os cidadãos da neblina tóxica. As
escolas e universidades estão fechadas por tempo indeterminado, há uma recomendação de teletrabalho e
estão proibidos de circular os
caminhões que transportam
mercadorias não essenciais.
As autoridades de Nova Delhi decretaram o fechamento
de escolas e universidades por
tempo indeterminado devido
ao agravamento dos níveis de
poluição do ar. Os trabalhos de
construção na cidade também
estão proibidos pelo menos
até 21 de novembro, com exceção de projetos relacionados
a transportes e defesa.
Com cerca de 20 milhões
de habitantes, a capital indiana tem registrado nevoeiros tóxicos, sobretudo durante o inverno. A Comissão para
a Gestão de Qualidade do Ar
determinou que cerca de metade dos funcionários públicos trabalhem de casa e incentivou as empresas privadas a fazerem o mesmo.
Paralelamente, apenas cinco das 11 centrais a carvão da
cidade estão autorizadas a
prosseguir os trabalhos, e os
caminhões que transportam
bens não essenciais estão impedidos de entrar na capital.
No último sábado (13),
diante do denso nevoeiro de
poluição na cidade, as autoridades já tinham decretado o
fechamento das escolas por

Capital indiana é
considerada uma
das cidades mais
poluídas do mundo

quatro dias, mas uma nova ordem, emitida hoje, indica que
os estabelecimentos de ensino
devem continuar fechados até
novas avaliações.
Os níveis de poluição aumentaram recentemente devido a um conjunto de fatores,
como acontece todos os anos
na cidade, nesta época: a atividade das centrais a carvão
às portas da cidade, a poluição dos veículos, atividades
de construção ou queima de
lixo a céu aberto ajudam a explicar os novos índices.
O ar torna-se especialmente tóxico nos meses de inverno, com a queima de restos das colheitas e os fogos de
artifício durante o festival
tradicional de Diwali.
Trata-se de um problema

crônico para a Índia, que este
ano enfrenta níveis de poluição
especialmente graves. O Supremo Tribunal do país determinou que os governos estaduais e federais tomem medidas urgentes para enfrentar
os elevados níveis de poluição.
Nesta semana, os níveis de
PM2,5 – partículas menores,
mais perigosas porque podem
entrar na corrente sanguínea –
estão acima de 400 em várias
áreas da cidade. Na semana
passada, foi atingido um novo
máximo de 500, muito acima
do limite máximo recomendado. A Organização Mundial da
Saúde estabelece como “bom”
um valor dessas partículas no
ar abaixo de 50 e como “satisfatório”, abaixo de 100.
Ao entrarem na corrente
sanguínea, por meio da inalação dos pulmões, as PM2,5 podem causar doenças cardiorrespiratórias graves. De acordo
com um relatório da Lancet, citado pela Al Jazeera, quase
17,5 mil pessoas morreram em
Nova Delhi em 2019 devido

disse Muhammad Saeed, um
trabalhador da cidade.
Nos últimos anos, tal como
na Índia, a poluição torna-se
cada vez mais denso a cada inverno. Lahore, com mais de 11
milhões de habitantes, é frequentemente classificada
como uma das cidades com os
piores níveis de polução do ar
no mundo.
Os habitantes construíram,
nos últimos anos, os seus próprios purificadores de ar e
têm pressionado o governo a
agir. Islamabad culpa a Índia
pela situação ou responde que
os valores de poluição relatados pelas organizações internacionais são exagerados.
“Só podemos implorar para
que controlem a poluição. Não
sou uma pessoa alfabetizada,
mas li que a cidade de Lahore
tem a pior qualidade do ar, e
logo depois vem Nova Delhi. Se
isso continuar assim, vamos
morrer. Antigamente, fazia caminhadas com os meus filhos,
mas agora já não os trago comigo”, afirma Saeed. (ABr)

COVID-19

SINAL DE ALERTA

Mortalidade por
covid-19 sobe na Europa
Relatório divulgado hoje
(17) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estima
em 5% o aumento das mortes
associadas à covid-19 na Europa, durante a última semana. Na América, os óbitos causados pelo novo coronavírus
caíram 3%.
No Pacífico Ocidental, região que inclui a China, as
mortes associadas à doença
caíram em 5%, ao passo que
no Mediterrâneo Oriental a
queda foi de 14%.
Já no sul e no leste da ásia,
incluindo a Índia, os casos
mortais de covid-19 aumentaram em 1%. A áfrica viu os
casos subirem 3%.
Os cálculos da OMS resultam das notificações que recebe dos diferentes países.
Em nível mundial, na última semana houve 50 mil
óbitos adicionais, número
que estabilizou. Quanto às
infecções, elas cresceram 8%
na Europa e na América e

aos níveis de poluição do ar.
“Todos os anos, com a aproximação do inverno, há uma
sensação de déjà vu para nós,
que vivemos em Nova Delhi. O
céu da manhã fica com uma
cor cinza sinistra, queixamonos do nariz entupido e coceira nos olhos, os hospitais começam a encher-se de pessoas com respiração ofegante.
Os que, entre nós, conseguem,
correm para comprar purificadores de ar caros. O simples
ato de respirar em Delhi tornase perigoso”, afirma Geeta
Pandey, jornalista da BBC na
Índia. “Por favor, encontrem
uma solução”, pede.
Também sob um manto de
neblina tóxica, na cidade de
Lahore, no Paquistão, os habitantes pedem ação urgente
ao governo.
A cidade, localizada na província de Punjab, junto à fronteira com a Índia, tem registrado recordes de poluição.
“As crianças sofrem com problemas respiratórios. Por favor, encontrem uma solução”,

Situação na Alemanha é
dramática, diz Angela Merkel
A situação da covid-19
na Alemanha é dramática, disse nesta quarta-feira
(17) a chanceler Angela
Merkel, pedindo um esforço para distribuir doses de
reforço mais rapidamente
e apelando aos que não
acreditam na vacinação
para que mudem de ideia.
O Instituto Robert Koch
informou hoje que os casos
confirmados aumentaram
em 52,82 mil à medida que
a quarta onda da pandemia
ganha força na Europa.
"Não é tarde demais
para optar por uma primeira vacina", disse Merkel

a um congresso de prefeitos
de cidades alemãs. "Todos
que são vacinados se protegem e protegem os outros.
E se um número suficiente
de pessoas for vacinado,
essa é a saída para a pandemia", acrescentou.
Para Angela Merkel, é
preciso um "esforço nacional" para conseguir
uma distribuição em massa de doses de reforço de
vacinas contra a covid19, uma vez que a proteção
oferecida pelos imunizantes começa a diminuir seis
meses após a aplicação da
segunda dose. (ABr)

Relatório foi divulgado hoje pela organização
caíram 33% na áfrica.
No velho Continente, a incidência de casos por 100 mil
habitantes (230) foi maior do
que em qualquer outra região. A América teve incidência de 74 infecções por 100 mil
habitantes.
No período analisado pela
OMS, Estados Unidos, Rússia,
Alemanha, Reino Unido e Tur-

quia apresentaram os maiores
números de casos de infecção pelo novo coronavírus.
A covid-19, doença causada
pelo SARS-Cov-2, identificado
há quase dois anos em Wuhan,
no centro da China, fez já mais
de 5,1 milhões de mortos.
O número de infecções em
todo o planeta subiu, em 23 meses, a 252 milhões. (ABr)

Chanceler falou em congresso de prefeitos alemães
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O ceu é o limite

Pela primeira vez em Goiás, evento reuniu os apaixonados pelo o Aeromodelismo que
compartilharam momentos de confraternização, música e muitos voos
Lanna Oliveira
Unir-se pela paixão em algo
é memorável e traz à tona o
sentimento de fraternidade
pouco visto nos dias de hoje.
Foi a paixão pelo Aeromodelismo que uniu quatro amigos, Luiz Fernando, Júlio, Rodrigo e Tadeu, que juntos idealizaram o Clube de Aeromodelismo Aeroville. Local este, que
recebeu esta semana o 37º
Campeonato Brasileiro de
Acrobacia FAI F3A, pela primeira vez em Goiás. Sócio fundador do clube, Luiz Fernando
Freitas Pires revelou ao Essência que a experiência de receber o evento foi válida e pretendem repeti-la.
Para os desavisados, o Aeromodelismo envolve atividades
que vão desde a construção até
o voo de modelos, em escala reduzida, de aeronaves e espaçonaves como aviões, balões,
foguetes, helicópteros, jatos,
entre outros. é um tipo de miniaturismo que compreende
diversas categorias. A prática
no Brasil, desde 1942, quando
foi realizado o I Campeonato
Paulista de Aeromodelismo,
no Campo de Marte, tem atraído admiradores. Seja por hobby ou de forma desportiva, a
modalidade ganhou entusiastas apaixonados.
O Clube de Aeromodelismo
Aeroville, fundado em 2014
com o objetivo de proporcionar
uma pista de qualidade e um
ambiente agradável para os
amigos aeromodelistas, nesta
semana deu lugar ao 37º Campeonato Brasileiro de Acrobacia FAI F3A. Luiz Fernando,
um dos 20 sócios e fundador do
clube, revela que receber o
evento foi importante para a
cena goiana. "Este é um campeonato de referência e em
uma categoria bem selecionada, poucos voam F3A. Recebemos os melhores pilotos do
Brasil, inclusive um Norueguês que fez questão de nos
prestigiar”, conta.

O Campeonato Brasileiro

Organizado pela Confederação Brasileira de Aeromo-

delismo (Cobra), o campeonato de F3A contou com 15
inscritos divididos nas etapas Mini FAI e FAI. César Rodrigues, Diretor da Categoria
de F3A da Cobra, explica que
essa modalidade é uma classificação da Federação Aeronáutica Internacional (FAI). “A
FAI define um tamanho, um
peso e um ruído máximo do
aeromodelo dessa categoria.
Eles determinam também as
manobras executadas no
campeonato, estas que são
mudadas a cada dois anos”.
Todos esses fatores são o
que determina os critérios
de julgamento, que são a harmonia, precisão e enquadramento das manobras. Por
isso a importância do evento,
que ocorre a cada dois anos,
para determinar o ranking
nacional. Os campeões serão
os representantes do Brasil
em competições internacionais. “Durante o ano todo os
clubes promovem eventos
regionais para preparar os pilotos para os campeonatos.
Nacionalmente, todo ano ímpar o brasileiro acontece e
nos anos pares a Copa Brasil”, explica César.
Já no âmbito internacional,
César ressalta o Campeonato

Dentre juízes,
competidores e
familiares estão os
ganhadores da
categoria Mini FAI
1º Rodrigo Samper,
2º Geavani
Fernandes, 3º
Fernando
Camargo; na
categoria FAI 1º
César Rodrigues,
2º Marcos Malloy,
3º Felipe Samper; e
o piloto convidado
com a melhor
pontuação do
evento Kjell Tore
da Noruega

Mundial, que ocorrerá em 2023
na Austrália, como o mais importante e o que possivelmente receberá os vencedores desse evento realizado no Aeroville. Ganhador do primeiro lugar
na etapa Mini FAI, Rodrigo Samper de Uberaba (MG), diz estar
satisfeito com a experiência e
por ter compartilhado esse momento com seu filho. “Felipe ganhou o terceiro lugar na etapa
FAI, a de maior relevância, e estamos felizes por esses dias que
passamos aqui”.

Difundindo o
Aeromodelismo

O homem sempre almejou o
sonho de voar, e o aeromodelo,
em suas proporções possibilita
isso. Essa história começou muito antes do que vemos hoje,
com o francês Alphonse Penaud que, em 1870, criou o motor a elástico. Com o passar dos
anos os modelos evoluíram, a
tecnologia mudou, mas o que ficou daquele francês foi a admiração pela aviação. César Rodrigues diz que o Aeromodelismo vai além da competição, ele
também é uma prática recreativa e que proporciona momentos descontraídos.
Apesar do evento competitivo, é por dividir essa paixão

que os pilotos, familiares, amigos e curiosos se juntaram no
Clube de Aeromodelismo Aeroville neste feriado. E por entenderem que o propósito do
Aeromodelismo é maior do
que competir, também é possível confraternizar, brincar e
relaxar. “é importante salientar que o Aeromodelismo tem
muito a contribuir com a
união, a fraternidade e os valores que passamos. Aqui agregamos família, pessoas, todos
nos nivelamos nesse ambiente
agradável, de crescimento e
de alegria”, finaliza César.
Todos os envolvidos na organização entendem a importância de difundir a prática
para o máximo de pessoas possíveis. Mas também percebem
barreiras que ainda são visíveis
e acabam afastando o público.
“Por ser um hobby que exige
um investimento financeiro
maior, as pessoas acabam desistindo da modalidade, mas
buscamos sempre trazer mais
adeptos”, relata Luiz Fernando.
Mas o que pode-se concordar é
que a cultura do aeromodelismo ainda tem muito o que
crescer e os eventos tendem a
agregar pessoas ao redor do
Brasil. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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LIVRARIA
t

JovENS lEiTorES
Lançamento da escritora e ilustradora Fernanda Nia é uma
homenagem a cada jovem leitor transformado pela literatura
Demóstenes Torres é advogado criminalista

lançamento
literário
Demóstenes Torres é autor do prefácio
de novo livro de penalista consagrado
Elysia Cardoso
Foi publicado pela Editora Saraiva o novo livro de
Cezar Roberto Bitencourt,
‘Reforma Penal da Lei Anticrime’. Bitencourt é considerado verdadeiro ícone do
direito penal brasileiro. Procurador de Justiça aposentado e hoje advogado de alto
coturno, desenvolveu esta
obra ansiosamente aguardada pela classe jurídica.
Para prefaciá-la, convocou Demóstenes Torres,
também Procurador de Justiça aposentado e advogado
criminalista. Bitencourt diz,
gentilmente, no autógrafo
do primeiro exemplar, que
“Demóstenes conseguiu fazer com que o seu texto fosse mais importante que o
próprio livro”.
A obra se estrutura em
dez capítulos, nos quais são
abordadas todas as alterações introduzidas. Em cada
parte, o autor, além das
novidades legislativas, expõe exaustivamente o assunto com um relato histórico de inegável importância para a compreensão dos
temas tratados.
Ilustram bem o que exponho os Capítulos III (Prisão
automática decorrente de
condenação pelo Tribunal
do Júri), Iv (Alterações no livramento condicional) e v
(Confisco de bens travestido
de efeito da condenação).
Nesses pontos específicos, é
possível perceber que Cezar
Bitencourt investiga o texto
sempre o submetendo ao escrutínio constitucional, como
o faz ao escarafunchar o art.
91-A. A conclusão, dada já no
início do Capítulo v, vem
acompanhada de exposição
minuciosa dos desacertos do
legislador penal acerca do
confisco de bens.
No mesmo sentido, repele
a constitucionalidade da norma que autoriza a prisão do
condenado pelo Tribunal do
Júri, já em primeira instância,
quando a pena aplicada pelo
juiz for igual ou superior a
quinze anos. Note-se que, nesse aspecto, viola-se a soberania do veredito do jurado, já
que o juiz de direito passa a

ter maior importância no julgamento do que o próprio
corpo de sentença, em decorrência da reprimenda elevada. Preciso, como de hábito, destaca que o “’trânsito em
julgado’ é um instituto processual com conteúdo especifico, significado próprio e
conceito inquestionável, não
admitindo alteração ou relativização de nenhuma natureza, e, ainda que queira alterar a sua definição, continuará sempre significando
‘decisão final da qual não caiba mais recurso’”.
Não escapam do viés crítico do livro trechos em que a
Lei n. 13.694 demonstra pouca técnica metodológica,
como no induzimento, instigação e auxilio a suicídio ou
automutilação – novo texto do
art. 122 do Código Penal, tratado no Capitulo IX. verificouse, em seu § 6º, a “infeliz
transformação de um crime
tentado em outro consumado
mais grave”, uma vez que,
conforme explica o doutrinador, “se o autor do crime de
‘estimular’ a vítima a suicidarse ou se automutilar, consumando-se estará sujeito a
uma pena máxima de seis
anos de reclusão. No entanto,
paradoxalmente, não o consumando, mas resultando a
vítima com lesão grave ou
gravíssima, nos termos do §
6º, estará sujeito a uma pena
máxima de oito anos de reclusão (art. 129, § 2º)”.
vitrúvio ficou famoso em
tempos modernos mais pelo
desenho que Leonardo Da
vinci elaborou da sua descrição do homem perfeito,
que, de fato, superou em beleza e harmonia os desenhos
dos também renascentistas
Francesco di Giorgio e Giacomo Andrea. Mas Cezar Bitencourt insistiu, com a beleza de sua escrita, na edificação útil e sólida de uma
obra que servirá para o estudo de amantes do direito.
Deixa, no mínimo, duas pedras fundamentais: resistir
ao sepultamento da doutrina
e construir uma dogmática
integra e coerente, expurgando os fantasmas da política e do moralismo. (Especial para O Hoje)

Uma série de livros é o
que conecta os três protagonistas de ‘Nosso lugar entre
cometas’, lançamento da escritora e ilustradora Fernanda Nia pela Plataforma21. A
nova obra da autora de Mensageiro da Sorte prestigia e
aquece o coração de cada jovem apaixonado pela leitura
que já fez uma amizade por
meio dos livros.
A história é apresentada
sob o ponto de vista de três
adolescentes: uma menina
destemida, um garoto inseguro e uma jovem fugindo de
si mesma. Lorena, Gabriel e
Stefana, narradores-personagens, são apaixonados pela
série literária “Cometas da
Galáxia” e se aproximam em
busca do mesmo objetivo:
conseguir encontrar a autora
Cassarola Star durante a passagem dela pelo Brasil.
Só que nem o plano mais
mirabolante para encontrála vai funcionar enquanto
cada um não vencer os próprios desafios. Lorena acha
que todo mundo é seu inimigo – especialmente o Gabriel.
Gabriel tem dificuldade de se
abrir para as pessoas e assumir os próprios gostos e sonhos, principalmente para
amigos e familiares. E Stefana sonha em vestir seu tão
amado cosplay, mas morre de
vergonha de chamar atenção, além da insegurança que
tem com o corpo.
No fim das contas, o que
verdadeiramente está em
jogo no enredo de ‘Nosso lugar entre cometas’ é a mudança mais significativa que
poderia acontecer em 24 horas na vida dos personagens:

a coragem de entender
quem são e do que gostam.
Um grande exemplo para
jovens leitores que, mais
uma vez, serão transformados pelo poder dos livros.

Sobre a autora

Fernanda Nia é uma publicitária e ilustradora carioca aficionada desde cedo por
livros e histórias em quadrinhos. Começou seu trabalho
autoral em 2011, ao criar o
site de tirinhas e pequenos
textos Como eu realmente,

que em 2014 conquistou uma
série de livros publicados
pela Editora Nemo.
Em 2018, estreou na prosa com seu primeiro romance jovem, Mensageira da sorte, e em 2019 publicou o conto O herói na sala 307 na coletânea Todo mundo tem
uma primeira vez, ambos
pela editora Plataforma21.
Além das aventuras de seus
próprios personagens, Fernanda Nia ilustra e cria conteúdo para os mercados editorial e publicitário.

Fernanda Nia é uma publicitária e ilustradora aficionada desde cedo por livros

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
luiz entra na Khan, mas Pedro, rominho e luka conseguem disfarçar e esconder Zé
ernesto. roberta sofre pelos
sonhos frustrados. Pedro não
consegue fazer com que Zé ernesto confesse sua armação
com lobão. Heideguer e Henrique conferem as apostas no
Warriors e descobrem que
duca é o menos cotado para
vencer. Bianca chega para torcer por duca. delma sugere
que Marcelo se afaste dos problemas por um tempo. lucrécia
se arruma para Heideguer e edgard sente ciúmes. dalva pede
para assistir ao Warriors.

nos Tempos do imperador
Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e Pilar
reatam o noivado. Nicolau
alerta Celestina sobre o risco
de ter mentido. isabel faz com
que Gastão se desculpe com
Guebo. Quinzinho abandona
vitória e as crianças. Borges se
interessa ao saber que Justina
foi alforriada por luísa. Pedro e Teresa participam da
marcha pela abolição. Tonico e
Bernardinho conseguem interromper a marcha pela abolição. augusto percebe o envolvimento de Pedro com luís.
Prisca e Hilário temem que
vitória também os abandone.

Gênesis
Kaires pede perdão a Kéfera. Sheshi põe a vida em
risco diante de um objetivo.
Na volta para Canaã, Benjamin
exige saber qual foi a maldade que os irmãos fizeram contra José muitos anos atrás.
José toma uma atitude de respeito. Jacó está pronto para
um encontro inesquecível.
José faz um anúncio diante do
faraó. Kissare cai em uma armadilha planejada por Morabi e morre. logo depois, Gurik encontra o veneno usado
na morte de Kissare. Jeribali é
acusado pelo assassinato e
dnin-Sim tenta defende-lo.

Coração indomável
anibal 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. doris diz a otávio que
roubaram o quadro de anibal
da exposição. o inspetor e o
agente suspeitam que o roubo
do quadro foi uma jogada de
afonso para gerar publicidade
para a exposição. Maricruz diz
a Joaninha que seria melhor
irem embora da cidade e começar uma nova vida em um
local onde ninguém as conheça. doris diz a otávio que afonso substituiu o quadro.

um Lugar ao sol
o pastor salva a vida de
lara e Mateus. Noca repreende a neta e a faz se livrar de todas as coisas de Christian. renato/Christian se recusa a dar
dinheiro para ravi para sustentar Joy, afirmando que a
moça está aplicando um golpe
no rapaz. Bárbara vasculha as
coisas do marido e encontra o
bilhete com o endereço de
lara. rebeca e Cecília visitam
eva na casa de repouso. Noca
ajuda Camila a aceitar dalva na
sala de aula. No caminho da
viagem para Pouso Feliz, Nicole nota um sangramento
em Bárbara.
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AGENDA CulTural
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sarau virtual
a edição do sarau virtual
do Hospital estadual alberto
rassi – HGG, desta quinta-feira (18), às 17h, será com a
cantora Kamila Galiza. a artista participa do sarau da
unidade desde 2017 e desta
vez preparou um repertório

Os Blankas subirá ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco, hoje (18)
animado, misturando o sertanejo e o arrocha, e Kamila
promete um show para levantar o astral de todos. Natural de Goiânia, Kamila conta que seu maior incentivador
é seu pai, que também é um
amante da boa música sertaneja. Quando: quinta-feira
(18). onde: avenida anhanguera, Nº 6.479, Setor oeste
- Goiânia. Horário: 17h.

último episódio inédito da primeira temporada da série Ícones da vida Selvagem. Neste
documentário, o seriado mostra que os hábitos de caça dos
grandes predadores criam um
efeito dominó na savana e
sustentam a cadeia alimentar
de muitas outras espécies da
fauna africana. Quando: quinta-feira (18). onde: Tv Brasil.
Horário: 21h30.

Episódio inédito
a Tv Brasil exibe, nesta
quinta-feira (18), às 21h30, o

showbusiness
Nesta quinta-feira (18), às
19h, grandes especialistas

participam do talk internacional 'os novos profissionais
do Showbusiness', promovido
pela on Stage lab. o encontro será transmitido gratuitamente no Canal do YouTube
da on Stage lab, com tradução simultânea. Profissionais
que há anos atuam com grandes celebridades da música e
nos maiores festivais nacionais e internacionais estão
confirmados. Quando: quintafeira (18). onde:(www.youtube.com/c/oNSTaGelaB). Horário: 19h.

Secult Goiás

Iniciativa dá oportunidade para artistas
apresentarem seu trabalho pela primeira vez no espaço
seu trabalho pela primeira
vez no espaço cultural.
A proposta é focada em
uma estética intimista e acústica, onde a música autoral e
a composição são prioridade.

Esse formato proporciona que
o público acompanhe os
shows sentados, assim permitindo que haja um controle maior a respeito dos protocolos sanitários, proporcio-

nando segurança para artistas, produtores e público.
A 5ª edição do Low Amp
vem com uma programação quinzenal, para possibilitar a formação de plateia e renovação do cenário
artístico e cultural, necessário nesse período de retomada dos eventos.
SERVIÇO:
Projeto: Low Amp com Bebel Roriz e Ousel
Quando: Quinta-feira (18),
das 18h às 22h
Ingressos: Sistema ‘Quanto
vale o Show?’, cobrança mínima de 5 reais. valor simbólico revertido para os artistas.
Onde: Rua, Tv. Bezerra de
Menezes, Setor Sul - Goiânia

CELEBRIDADES
Zé Felipe comenta aproximação entre João Guilherme e Larissa Manoela
Zé Felipe não perdeu a
chance de falar mais uma vez
sobre a vida amorosa de João
Guilherme. Nesta quarta-feira
(17), o marido de virginia Fonseca comentou a reaproximação entre o irmão e larissa Manoela. Nos Stories, do
instagram, Zé Felipe abriu a
caixinha de perguntas para os
seguidores. um deles pediu:
"Solta as fofocas aí Zé do João
Gui e larissa Manoela". "Tô
vendo esse trem... João Guilherme está igual mosca de
padaria ali, né? doidinho para
ir para disney. o que que vocês acham?", brincou o cantor,
fazendo referência ao meme
que foi criado pelo fato da
atriz sempre levar seus namorados ao parque. os fãs do
casal Jolari ficaram animados
ao repararem em uma reaproximação do ex-casal. (Nathalia duarte, Purepeople)
Carnaval 2022 vem aí! Rio
terá Anitta, Preta Gil, Ludmilla e mais atrações na
sapucaí e na rua
o Carnaval 2022 já começou a ser organizado no rio
de Janeiro: prevista para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março, a folia
carioca vai reunir nomes
como anitta (que retorna da

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia pede disciplina e intuição. Se conseguir combinar suas
aptidões com suas ideias criativas, poderá ser um dia muito
produtivo. o dia ainda pede senso de economia e autocuidado.
Pode ser um dia superagitado,
mas positivo.

2

Martim Cererê recebe a 5ª
temporada do projeto low Amp
O Centro Cultural Martim
Cererê, unidade da Secretaria
de Estado de Cultura (Secult),
recebe mais uma edição do
projeto Low Amp, a 5ª da
temporada, nesta quinta-feira, dia 18, a partir das 18 horas. O evento musical, que
será realizado em formato
acústico na área externa do
espaço, vai contar com as
apresentações da cantora Bebel Roriz e da banda Ousel.
O Low Amp é um projeto
tradicional que foi criado no
Centro Cultural Martim Cererê nos anos 2000, sob o comando de Carlos Brandão e
João Lucas Ribeiro, depois assumido pela produtora Fósforo Cultural. A iniciativa busca dar oportunidades para
vários artistas apresentarem
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HORÓSCOPO
t
Milena Massaran

Repertório de rock
a banda os Blankas subirá ao palco do lowbrow lab
arte & Boteco nesta quintafeira (18), com um repertório
de rock, blues, folk e country
rock. a casa, que abre às 19h
e cobra entrada de r$ 15
neste dia.No setlist do grupo,
estão hits de led Zeppelin,
The Beatles, rolling Stones,
Stevie ray vaughan, elvis
Presley, The doors e Pink
Floyd, entre outros clássicos
consagrados do rock e do
blues das décadas de 1950 a
1970. além do show, o público também poderá conferir a
exposição 'roGo em obras'.
Quando: quinta-feira (18).
onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, Nº 1.684, Setor Sul Goiânia. Horário: 19h.

n

temporada nos estados unidos, onde está nesse momento), ludmilla, Preta Gil,
luan Santana e lexa em camarotes e também blocos de
rua. Confirmada no Grammy
latino, premiação na qual
fará uma homenagem à Marília Mendonça, anitta fará
um esquenta para o Carnaval
2022 com o projeto ‘ensaios
da anitta’. No rio de Janeiro,
eles acontecerão nos dias 9 e
23 de janeiro, no Jockey Club
Gávea, a partir das 15h. (Marilise Gomes, Purepeople)
Liziane Gutierrez é detida
após armar barraco e agredir segurança em festa, diz
colunista
liziane Gutierrez, ex-participante de ‘a Fazenda 13’,
foi detida nos estados unidos
após confusão em um festival de música que aconteceu
em los angeles, no último
domingo (14). a notícia foi
dada pela colunista Fábia
oliveira, do ‘em off’. a informação foi repassada à jornalista através de fontes ligadas à influencer. durante
a festa, liziane, que foi apontada com affair de ex de Jojo
Todynho, teria dado um soco
em um segurança e saído algemada da festa. os motivos
do descontrole ainda não foram divulgados. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Camila Queiroz é demitida
de 'Verdades Secretas 2'
e Globo expõe o motivo
Camila Queiroz não
faz mais parte do elenco
de ‘verdades Secretas 2’ e
desfalcará os últimos capítulos da trama. A decisão foi comunicada pela
Rede Globo em nota divulgada para a imprensa.
As gravações da novela
precisaram ser ampliadas por mais uma semana, devido aos protocolos
da pandemia, e a extensão gerou impasses entre
a atriz e a empresa. Ao
contrário dos tradicionais
comunicados, a emissora
adotou postura pouco
amigável para falar sobre

a ex-contratada. "Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da
novela, Camila Queiroz
quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria
parte de uma eventual
terceira temporada da
obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então,
decidiu concluir ‘verdades Secretas 2’ sem a participação da atriz", diz a
nota enviada. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

TOURO
(21/4 - 20/5)
o seu dia será pautado por
conversas e negociações. você
pode se associar a alguém hoje,
ter uma entrevista de emprego
ou ainda compartilhar seu dia
com uma pessoa especial. Seja
como for, vale a pena pensar
muito antes de agir.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o seu dia pode trazer novidades para a rotina pessoal e
profissional. Saiba se manter
multitarefa, algo que é fácil para
você. Tome cuidado com as emoções instáveis, saiba deixar as
coisas fluírem e aceite o novo e
os contratempos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia pode trazer desafios
na comunicação com as pessoas
à sua volta. Tome cuidado com as
impulsividades, inclusive na hora
de gastar seu dinheiro, porque
pode acabar comprando coisas
das quais não precisava tanto.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje seja mais receptivo às
ideias das pessoas à sua volta. Saiba ouvir, porque isso pode fazer
toda a diferença. a impaciência
pode estar presente, além de
uma grande agitação emocional.
Cuidado com a ansiedade.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia pode trazer desafios para conseguir resolver suas
tarefas, pois problemas inesperados podem invadir sua rotina,
tirando você dos seus planos. É
importante saber dialogar e pensar em novas soluções. Tome
cuidado com a teimosia.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje o dia pode trazer resoluções inesperadas, inclusive financeiras. alguém da família
pode te oferecer ajuda ou será
possível negociar prazos. existe
um certo alívio neste dia e, junto dele, a possibilidade de ganhos e acerto de contas.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o dia vai te levar a colocar muito foco nas parcerias de
trabalho, mas as relações também podem ter seu potencial
elevado. você precisará ter paciência e jogo de cintura. Novos
acordos podem ser firmados,
com benefícios para ambos.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode te levar a cuidar mais da sua saúde, querendo ou não. você pode se sentir
indisposto ou ter que diminuir o
ritmo por cansaço. Fora isso,
quanto mais conseguir ser organizado, mais avançará. Tome
cuidado com perfeccionismo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pede equilíbrio.
Novas ideias podem surgir de
conversas interessantes com
amigos ou no trabalho. Suas relações amorosas podem sofrer
desgastes: tome cuidado com
brigas por causa de cobranças. o
dia é propício para terapia.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o seu dia pode ser pautado
por questões familiares e resolução de problemas. Se conseguir tomar decisões rapidamente, poderá evitar problemas, mas
tome cuidado com a desatenção.
esteja presente nas situações
para não cometer erros.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje, suas ideias podem não
ser muito práticas, portanto tome
cuidado com a necessidade de inventar a roda. Mantenha-se comunicativo e sociável, porque poderá conquistar as pessoas com
sua leveza e seu bom humor.
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CHARLES
BAUDELAI

Poesia para
beber vinho

Eu começo meu artigo com a primeira e a última estrofes do poema do
escritor francês Charles Baudelaire, ‘A
Alma do vinho’, célebre por sua obra
máxima, ‘As Flores do Mal’. “Uma
noite a alma do vinho nas garrafas
cantava: Homem, em sua direção vou,
cara fatalidade, nessa prisão de vidro
e lacre em que estava, um canto pleno
de luz e de fraternidade! Deves andar
sempre embriagado”.
Ele foi um dos autores do seu tempo
que mais versos compôs sobre o vinho,
malgrado diga-se que ele bebia pouco.
No entanto, em A Alma do vinho, Baudelaire dá voz à bebida, que canta sua
razão de ser, suas provações, seus prazeres. No poema, é o vinho que sente
alegria imensa ao descer pela boca de
um homem exausto de tanto trabalhar e
é desse encontro, desse amor entre o
homem e o vinho, que nasce a poesia.
Para Baudelaire o vinho tinha outro alcance de sentidos e significados: a embriaguez mundana, a melancolia da
vida moderna, e a indignidade de, bêbado, “dormir como um cão”. O vinho
para Baudelaire era ao mesmo tempo
veneno e antídoto.Tudo consiste nisso:
eis a única questão.
Para não sentires o fardo horrível do
Tempo, que vos quebra as espáduas,
vergando-vos para o chão, é preciso que
vos embriagueis sem descanso.
Mas, com quê? Com vinho, poesia,

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

virtude. Como quiserdes. Mas, embriagai-vos. A embriaguez em Baudelaire é
uma tomada de posição diante do
mundo: como se lê um poema, bebe-se
para aplacar uma sede da alma. Creio
que o poeta pensava: se o vinho desaparecesse da produção humana, creio
que ele faria um vazio à saúde e ao intelecto do planeta, uma ausência, uma
imperfeição muito mais horrível que
todos os excessos e desvios com que
responsabilizam o vinho.
Ler o livro de Charles Baudelaire me
faz refletir sobre como sentimos a vida.
O maior erro que você pode cometer é o
de ficar o tempo todo com medo de se
embriagar. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já
tem a forma do nosso corpo, e esquecer
os nossos caminhos, que nos levam
sempre aos mesmos lugares. é o tempo
da travessia: e, se não ousarmos fazê-la,
teremos ficado, para sempre, à margem
de nós mesmos.
Charles com sua inquietude diante
da vida escreve: “E se, alguma vez, nos
degraus de um palácio, na verde relva
de uma vala, na solidão morna de
vosso quarto, despertardes com a embriaguez já diminuída ou desaparecida, perguntai ao vento, à vaga, à
estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo o
que foge, a tudo que geme, a tudo o que
rola, a tudo o que canta, a tudo o que
fala, perguntai que horas são. E o

Para não serdes
escravos martirizados
do Tempo, embriagaivos! Embriagai-vos sem
cessar! Com vinho,
poesia, virtude! Como
quieres!"
vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio vos responderão: é a hora de vos
embriagardes! Para não serdes escravos martirizados do Tempo, embriagaivos! Embriagai-vos sem cessar! Com
vinho, poesia, virtude! Como quieres!"
Ao dar voz à alma do vinho já engarrafado, o poema percorre o itinerário do
vinho entre produzi-lo e bebê-lo. No
olhar a esperança e no sorriso a vontade
de viver – este é o reflexo daquilo que
sou. viver é evoluir, é aprender a lidar
com o sofrimento e reconhecer a felicidade no que parece insignificante, mas
não é, brindar o renascimento com uma
bebida de baco, faz você procurar palavras de gratidão, só para agradecer, meu
Deus, por mais um dia de vida. Bem, amigos, vou ficando por aqui. Daqui a pouco
vou liberar um vinho de sua prisão de
vidro e lacre e convido vocês a fazerem o
mesmo. (Especial para O Hoje)
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Negócios
As atividades
ligadas à
agropecuária estão
presentes nos 246
municípios goianos

A importância da feira livre
e seus impactos na economia
As feiras livres estão cada vez mais
populares e surgem
como uma alternativa à padronização
dos supermercados
Victoria Lacerda
A feira livre representa um
dos métodos mais antigos de
comercializaçao
̃ de produtos
agrícolas e, tem por intuito o
oferecimento de mercadorias
de boa qualidade e com preços
mais baixos do que o comumente aplicado em supermercados. Atualmente, Goiânia
conta 122 feiras livres cadastradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e
Tecnologia (SEDETEC) das
quais seis ainda estão em processo de regularização. As feiras livres são assim denominadas pela comercialização de
verduras, carnes, frutas, leite,
comidas, utensílios domésticos, artesanatos, além de roupas e acessórios. A maior e
mais antiga feira da cidade é
a Feira Hippie que acontece
aos domingos durante toda
manhã. Com 6.884 feirantes
cadastrados, é considerada a
maior feira livre do Brasil e da
América Latina.
Segundo a Prefeitura de
Goiânia, com aproximadamente 30 anos, a feira tem sua
história iniciada na década de
60, quando alguns hippies expunham suas peças no Mutirama, migrando em seguida
para a Praça Universitária, de-

pois para a Praça Cívica até se
fixarem na Praça do Trabalhador que é um ponto histórico de Goiânia. Situada ao
lado do Terminal Rodoviário e
próximo à antiga Estação Ferroviária de Goiânia, proporciona ainda uma viagem pela
história da cidade com a vista
para a Maria Fumaça, desativada na década de 1970, e que
tem o prédio tombado pelo
Governo do Estado desde 1998.
A feira hippie chama atenção por atrair consumidores de
todo o Brasil que buscam comprar peças de qualidade e no
atacado para revenda em suas
cidades. Os comerciantes recebem em média 40 ônibus
por semana, em sua maioria

pessoas da região norte e nordeste. Durante as compras os
clientes e os comerciantes, contam com o trabalho da Rádio
Hippie, que veicula promoções, achados e perdidos, músicas e notícias.

Protagonismo do Setor
na Economia Goiana

A busca por melhor qualidade de vida passa, necessariamente, por mudanças de
hábitos alimentares. Nesse sentido, as feiras livres estão cada
vez mais populares e surgem
como uma alternativa à padronização dos supermercados, por isso a agricultura familiar tem como objetivo em
seu sistema de produção a di-

versificação de cultura que
permite aos produtores a obtenção de alimentos e renda
aos doze meses do ano. Esse
segmento de produção é significativo devido a sua função
ambiental, econômica e social
tornando-se imprescindível
para produtores familiares,
pois é por meio desta que ocorre a venda e agregação do valor no produto. Como valor
agregado refere-se aos produtos derivados da sua produção
original, como doces, verduras
lavadas e embaladas, produtos
artesanais e utensílios que contribuíram com a renda da família. Os produtores rurais deparam com inúmeras dificuldades nesse elo. Sendo assim, a
escolha do canal de distribuição para a venda dos produtos
pelos produtores familiares,
passa a ser, um fator essencial
para a estratégia de comercialização. Nesse contexto, uma
das alternativas de comercialização que os produtores familiares estão abraçando são
as feiras-livres.
As atividades ligadas à
agropecuária estão presentes
nos 246 municípios goianos,
sendo que em 86 cidades o
segmento representa a principal composição do Produto Interno Bruto (PIB). No ranking
nacional de produção, Goiás
ocupa a primeira posição em
culturas como sorgo, tomate e
jabuticaba, e está em segundo
em girassol, cana-de-açúcar,
alho e rebanho bovino. Aparece, ainda, em terceiro na
produção de soja, milho, feijão,

palmito e pequi. Esses dados
tornam o Estado em um dos líderes na produção rural no
Brasil e faz do setor um propulsor da economia estadual,
favorecendo a geração de emprego, o fortalecimento do comércio e da indústria, incentivando o conhecimento e a busca pela qualificação profissional. é o que revela a Radiografia do Agro em Goiás, publicação elaborada pelo Governo de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e que reúne dados consolidados das principais fontes de pesquisa do País,
com recortes para o Estado,
oferecendo um diagnóstico da
produção rural para a tomada
de decisões e construção de políticas públicas.
De acordo com a Radiografia do Agro em Goiás, Rio verde e Cristalina se destacam entre os municípios goianos, especialmente na área de grãos.
Nas culturas de soja, milho e
sorgo, por exemplo, assim
como na criação de aves e suínos, Rio verde ocupa a primeira posição no ranking de
produção. Já Cristalina está em
primeiro lugar na produção
de tomate, feijão, batata, cebola, algodão, trigo, alho e café.
Quando se trata de irrigação, a
Radiografia do Agro lista que,
em Goiás, são mais de 492 mil
hectares irrigados, com 8.191
estabelecimentos fazendo uso,
o que representa 5,4% do total
de propriedades rurais do Estado. (Especial para O Hoje)

