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Polícia Federal pede prisão de Padre Robson
A Polícia Federal (PF) pediu na quarta-feira (17) a prisão de padre Robson e aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda não há informação quando o ministro-relator Benedito Gonçalves deverá, ou não, acatar ao pedido. Política 2

Goiás adere meta nacional de
reduzir 50% mortes no trânsito
O Estado quer reduzir em 50% o número de
mortes no trânsito. Em Goiás, foram mais de
78 mil acidentes em 2020, quando foram registrados 1,5 mil óbitos. O objetivo do plano
é a redução pela metade do número de mortes no trânsito até 2028. As ações previstas

têm o potencial de preservar 86 mil vidas no
período. O Pnatrans estimula a soma de esforços das esferas governamentais e sociais
para implementar políticas públicas eficazes na prevenção de acidentes. A educação
de trânsito e a fiscalização ganharam lugar

de destaque no plano. Como a abordagem
educativa tradicional tem resultados de
médio e longo prazo, a proposta é estimular o engajamento da imprensa e promover
campanhas de mídia para alcançar resultados em curto prazo. Cidades 10

Jota Eurípedes

Funcionários do
HMAP entram
em greve
Funcionários de limpeza e manutenção do Hospital Municipal de
Aparecida de Goiânia (HMAP) entraram em greve e alegam salários
atrasados. metade do pagamento
foi realizado no dia 12 e o restante seguem sem previsão.
Cidades 11

Aterro de Goiânia terá área expandida

O aterro sanitário de Goiânia, condenado há cerca de quatro anos por estar no fim de sua capacidade,
terá nos próximos 15 dias um socorro para novos depósitos em expansão de uma área no mesmo local de
44 mil m². O aterro fica na GO-060, km 3, Chácara São Joaquim, saída para Trindade. Cidades 9

Treinador
comemora ponto
fora de casa

Vereadores querem
cidade inteligente após
viagem ao exterior

Política 5

Fernando Pacheco Veríssimo

o problema da diabetes
e a perda de visão
Opinião 3

Marcelo Cabo acredita que empate seja importante, mas lamenta após sair do jogo buscando os três pontos. Atlético
Goianiense ocupa o 16º lugar.

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Assembleia Legislati-

Esportes 7

va anistia 50 mil produtores
de multas de R$ 1 bilhão.

ainda ameaçado,

Jurídica: Câmara aprova PL

Política 2

Vila Nova enfrenta
o Londrina
Para se livrar de qualquer
chance de rebaixamento, o Tigre precisa derrotar o Tubarão,
no OBA, às 21h30. Esportes 8

que regula sustentação oral
em Habeas Corpus.
Cidades 10

Vendas na black friday devem ser 25% maiores Black
Friday 2021 ocorrerá no dia 26 de novembro. A expectativa é que 87,75%
dos brasileiros realizem compras nesta data. Negócios 17

Dólar: (paralelo) R$ 5,57 | Dólar: (comercial) R$ 5,570 |
Euro: (Comercial) R$ 6,332 | Boi gordo: (Média) R$ 313,00
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 331,72 | Bovespa: -0,51%

econômica: Pandemia atrasa
licitações e derruba investimentos da Saneago neste ano.
Economia 4
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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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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Alego anistia 50 mil produtores
de multas de R$ 1 bilhão
Pedido de prisão foi protocolado pela PF na quarta-feira

Polícia Federal
pede prisão de
padre Robson
Yago Sales
A Polícia Federal (PF) pediu na quarta-feira (17) a prisão de padre Robson e aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ainda não há informação quando o ministro-relator Benedito Gonçalves deverá, ou não, acatar
ao pedido. A informação é do jornalista e colunista da revista istoÉ e do O Hoje, Leandro Mazzini.
Padre Robson, do Santuário Pai Eterno, em Trindade,
na Região Metropolitana de Goiânia, é um dos nomes mais
conhecidos da igreja Católica do Brasil. Em 2020 uma história envolvendo imóveis de luxo e dinheiro dos fiéis veio
à tona e levou o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) denunciar o padre e outras 17 pessoas por apropriação indébita, organização criminosa, falsidade ideológica,
lavagem do dinheiro que a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) recebeu dos dos religiosos.
Para o Ministério Público, o padre era o chefe do
esquema que desviou milhões do dinheiro arrecadado, a priori, para a construção da nova igreja Matriz de Trindade.
A reportagem tentou contato com a defesa do padre Robson para saber se já foi impetrado um pedido de Habeas
Corpus, mas ele ainda não respondeu. Ao colunista Mazzini, por outro lado, o advogado disse que ainda não.
O colunista Leandro Mazzini informou na noite de ontem
que suas fontes, policiais federais, disseram que o padre saiu
de Goiás. Ou seja, teria saído logo depois do pedido da PF ser
protocolado junto ao STJ. (Especial para O Hoje)

no embate com a Secretaria da Economia,
que se arrasta a vários meses, o deputado
Amauri Ribeiro (Patriota) conseguiu convencer o governo a anistiar de multas de
mais de 50 mil produtores goianos que não
pagaram a Guia de Trânsito Animal (GTA), no
total de R$ 1 bilhão. Mesmo depois do veto
da própria Secretaria e da Procuradoria-Geral do Estado, ficou estabelecido um acordo
com o governo. Com
isso, o veto
foi derrubado, pelo
placar de 22
votos favoráveis e cinco contra. Ao comemorar o
feito, Ribeiro fez
questão de frisar que as
multas foram
aplicadas na
gestão do PSdB,
de 2014 a 2017, de
forma arbitrária.

Com o STF

novo integrante da base aliada na Alego, o
ainda tucano Talles Barreto relatou pela rejeição do veto do Executivo, sobre a GTA, com base
em entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Votação

depois de rejeitada em plenário, a CCJ da Alego aprovou a indicação de Railton nascimento
Sousa e Alan Francisco de Carvalho para o
Conselho Estadual de Educação, com o aval do
líder do Governo, Bruno Peixoto (MdB).

Interferência

xadrez@ohoje.com.br

Favoritismo

A assessoria de João doria registra a divergência entre o presidente do PSdB, José
Eliton – que apoio o governador de São Paulo nas prévias do PSdB - e Marconi Perillo,
que vai de Eduardo Leite, ao registrar voto
favorável da deputada Lêda Borges. E diz
que doria é favorito em Goiás.

Aplicação

Para sanar dúvidas de prefeitos em relação a aplicação de recursos do Fundeb,
o presidente da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo naves (MdB), protocolou
consulta junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios.

Recursos

Ficou acertado com deputados estaduais a destinação de recursos para o município de Goiânia, por meio de emendas ao
orçamento do estado de 2022, em conversa coordenada pelo deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos).

Outro foco

Para evitar atritos futuros, o senador
Vanderlan Cardoso (PSd) desconversa sobre uma eventual candidatura ao governo,
em 2022. Garante que o partido está focado em emplacar o correligionário Henrique
Meirelles como candidato ao Senado na
chapa governista.

Alerta

Bateu apreensão nos pecuaristas goianos
com a informação de que, depois da Chiva,
agora é a vez dos Estados unidos boicotar
a carne bovina por questões sanitárias. A
categoria vai entrar no circuito junto à bancada federal de Goiás.

CURTAS

Ontem, véspera da eleição na OAB Goiás,
continuaram críticas mútuas de alguns candidatos, sobre ingerência política na entidade
classista, e também de deputados durante a
sessão desta quinta-feira.
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O prefeito de Catalão, Adib Elias
(Podemos), continua mantendo silêncio sobre a composição de seu ex-partido, o MdB, do qual foi expulso, com
o democratas.

Bolsonaro no PL desaﬁa Mendanha
a tomar posição, diz Flávio Canedo
Bolsonarista, presidente do partido em
Goiás garante que estará ao lado do
prefeito de Aparecida de Goiânia em
2022, mas o deputado federal Vitor
Hugo também é cotado para disputar
o governo estadual
Marcelo Mariano
O prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), que tem
mostrado preferência em
apoiar um presidenciável de
centro nas eleições de 2022,
terá que definir sua posição
agora que o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) caminha para se filiar ao PL.
A avaliação é do presidente da legenda em Goiás e marido da deputada federal Magda Mofatto (PL), Flávio Canedo, em entrevista ao jornal O
Hoje. Para ele, uma composição entre Mendanha e Bolsonaro não está descartada.
“Lógico [que podem estar no
mesmo palanque]. Por que
não?”, disse o presidente do PL
goiano. “O eleitor do Mendanha
não é de esquerda. As eleições
em Goiás, assim como no Brasil,
estão polarizadas, e ele terá
que tomar uma posição.”
O PL, segundo Canedo, “sonha” com a filiação de Mendanha, para quem o convite já foi
feito, mas, se ele preferir um outro partido, continuará apoian-

do o prefeito de Aparecida de
Goiânia, pré-candidato ao Palácio das Esmeraldas em oposição ao governador Ronaldo
Caiado (dEM/união Brasil) nas
eleições do ano que vem.

Filiação de Bolsonaro

O ex-deputado federal e
presidente nacional do PL, Valdemar da Costa neto, recebeu
“carta branca” dos diretórios
regionais do partido, de acordo com comunicado divulgado
à imprensa, para conduzir o
processo de filiação de Bolsonaro, com quem teve um desentendimento recente.
Canedo afirma que, na
prática, isso não muda nada
em Goiás, uma vez que o PL
goiano já apoiava o presidente. “Continuamos do mesmo jeito, alinhados a Bolsonaro e a Mendanha.”
O que muda é a chegada
do deputado federal Vitor
Hugo (de saída do PSL), um
“soldado de Bolsonaro”, nas
suas próprias palavras, que se
filiará ao mesmo partido do
presidente.
Em relação ao comando do

Para Canedo, uma composição entre Mendanha e Bolsonaro não está descartada
diretório estadual, a possibilidade de mudança “nunca foi
cogitada”, segundo Canedo. Por
sua vez, Vitor Hugo ressaltou à
reportagem que prefere “não
falar sobre hipóteses”. “O presidente ainda vai discutir a
forma de acomodar seus aliados em cada estado.”

Candidatura própria

Outro assunto que ainda
será tratado por Bolsonaro é a
definição quanto a candidaturas próprias a governador. O
próprio deputado federal é cotado para disputar o Palácio
das Esmeraldas, mas faz questão de dizer que “ainda é muito cedo”, apesar de achar que

“existe espaço para uma candidatura bolsonarista”.
Para ele, Mendanha não se
encaixa nesse quesito, já que
se aliou a partidos de esquerda quando concorreu à
reeleição em Aparecida de
Goiânia. “não havia necessidade, porque as pesquisas já
o colocavam como favorito.”
Canedo, por outro lado, lembra que o PSL também esteve
na aliança de Mendanha e confirma que ainda não houve
conversas sobre um candidato
próprio de Bolsonaro em Goiás.
“Vitor Hugo tem todo o direito
de querer ser candidato, mas o
PL não entra em aventuras e
ele precisa se viabilizar.”

Tarcísio

Vitor Hugo e Canedo concordam com as chances de o
ministro da infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas
(sem partido), concorrer ao
Senado pelo PL em Goiás,
conforme o jornal O Hoje já
havia antecipado.
“Já fiz o convite formal
para ele ser nosso candidato a
senador”, revela o presidente
do PL goiano. de acordo com
Vitor Hugo, “as chances são
grandes e isso está no radar
dele de uma maneira muito
forte, mas também existe a
possibilidade de ele disputar o
governo de São Paulo”. (Especial para O Hoje)
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A cultura como ação
libertária do tédio e da solidão
Manoel L. Bezerra Rocha
Em quase dois anos de pandemia não tive dúvidas de que o que mais tomou conta de meus
pensamentos foi o constante desejo de poder não
pensar. Sim!, que quis ser um ser não pensante.
As distopias, as desesperanças, assolavam-me
com tanta intensidade que considerei ser impossível não enlouquecer quanto mais a minha
mente questionava.
de fato, em um tempo tão terrível, duramente exigente e determinado a explorar os
nossos limites, os limites da condição humana,
inegavelmente tudo o que é possível habitar no
ser humano foi e continua sendo
revelado, exteriorizado, demonstrando a que ponto fazemos parte de uma sociedade incivilizada,
desumana, cruel. Talvez esse processo de provação tenha a virtude
de libertar de cada um de nós os
anjos e os demônios que nos habitam, desnudando toda a nossa
natureza que, em tempo de “normalidade existencial”, mantínhamos escondidos, disfarçados,
adormecidos. A pandemia, por
mais paradoxal que possa parecer,
faz acordar, mundo afora, uma legião de negacionistas da cultura,
da ciência, exatamente em um
momento que o bom sendo e a razão mais necessitam delas socorrem-se.
O século XXi, que antes da pandemia já vinha se perguntando o que aconteceu, o que
ocorreu de errado, com os millenial – ou seja,
aquelas pessoas que pertencem à geração que
atingiu a idade adulta no ano de 2000 -, assiste agora a volta não apenas do obscurantismo,
da negação da ciência, do ódio à cultura, à luz,
do apego desavergonhado à ignorância (do
idiota ostentação), do individualismo, do desprezo à proteção ambiental.
Esses fatos todos despertam uma inquietude, sentimentos de não pertencimento que,
não raramente, transbordam para uma ansiedade, depressão, recrudescendo com o desejo de
isolamento e o sentimento de misantropia.
Mas, como escapar de armadilhas tão terríveis
e que tanto comprometem o sentido da vida, a
beleza da existência, se a vida é (co) existir? descobri que poder ser através do contraponto. Se
a ciência nos possibilita termo suma vida mais
saudável e longeva, então temo de fazer dessa
vida algo que prazerosamente valha à pena; ou
senão seremos fadados a morrer de tédio, sem
sabermos o que fazer com isso que nos é dado:

uma vida sem sentido, sem propósitos.
nesse sentido, como dia Amin Maalouf, em “O
Mundo em desajuste – quando nossas civilizações
se esgotam”, ainda que a palavra “valores” esteja
desgastada, ela é versátil e, por isso, transita facilmente entre o que é pecuniário e o que é espiritual. no campo das crenças pode ser sinônimo de conformismo, de libertação moral ou de
submissão. Todavia, por ser empregada numa escala maior: a da independência do espírito e, assim, sair “por cima” desse desajuste que assola
o mundo. Para isso, devemos adotar como primazia a cultura, ou melhor, dedicarmo-nos à nossa salvação pela cultura.
Ainda segundo o autor libanês,
considerar a cultura uma área como
as outras, ou um meio de distração
da vida para certa categoria de pessoa, é se equivocar com relação ao
século em que vivemos, se enganar
de milênio. O papel da cultura, hoje,
é o de fornecer a nossos contemporâneos ferramentas intelectuais e
morais que lhe permitam sobreviver. Se não conseguirmos esgotar rapidamente os recursos do planeta,
será preciso privilegiar outras formas de satisfação, outras formas de
prazer, sobretudo, na aquisição do
saber e desenvolvendo uma crescente vida interior.
O conhecimento é uma fonte
prazerosamente eficaz para tornar a vida menos
entediante e nos oferece infinitas possibilidades
de interação – conhecendo e respeitando o outro
e a nós, principalmente.
O conhecimento é um universo incomensurável, podemos dele consumir sem economia,
pela vida inteira, e nunca vamos esgotá-lo. Como
ele é necessário à formação e aprimoramento da
consciência, quanto mais o consumirmos, menos
esgotaremos o planeta. Por outro lado, quando a
coexistência harmoniosa, livre das tensões
geradoras da violência, parecer ser impossível
ou difícil, a cultura e o conhecimento são alternativas infalíveis
para tornarmos a
vida mais prazerosa e
o espírito liberto.
E a ausência das pessoas tóxicas, excedentes, indesejáveis, pode
tornar-se muito mais
imperceptível o que,
Manoel L. Bezerra Rocha,
por si só, já se revela
Advogado criminalista. Préuma enorme libertação
pandemia: Pós-graduado
em Psicologia Criminal
do espírito.

O século XXI
já vinha se
perguntando
o que havia
dado de
errado

OPiniãO

A Federação internacional de diabetes (idF,
na sigla em inglês) divulgou em sua 10ª edição do
Atlas de diabetes que 18 milhões de brasileiros
têm pré-diabetes. desse total, 75% podem desenvolver o tipo 2 da doença em um prazo de dois
anos. O diabetes tipo 2 é uma doença crônica,
onde o paciente apresenta aumento da glicemia
(açúcar no sangue). isso ocorre porque o pâncreas não consegue produzir insulina na quantidade ou qualidade suficiente.
Ao lado da Organização Mundial da Saúde,
a idF criou o dia Mundial do diabetes que
acontece desde 1991 todo dia 14 de novembro.
O foco da data é alertar sobre os riscos da
doença, quais formas de prevenir e, este ano
em especial, ressaltar os números, um aumento de 16% na prevalência da doença. Em
dois anos (o último levantamento foi realizado em 2019) o mundo ganhou mais 74 milhões
de portadores. Assustador!
doença silenciosa, porém, perigosa, o diabetes atinge cerca de 7,4% da população brasileira, sendo a principal causa de cegueira em
pessoas em idade produtiva – entre 20 e 60
anos de idade, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A retinopatia diabética é a
primeira causa da perda de visão em adultos
de 20 a 65 anos, segundo dados da Sociedade
Brasileira de Oftalmologia (SBO). Cerca de uma
a cada três pessoas diagnosticadas com diabetes têm algum grau de retinopatia diabética. E uma a cada dez pessoas evolui com o
comprometimento grave da visão. A prevalência de qualquer grau de retinopatia em pessoas com diabetes é de 35% enquanto que a
proliferativa é de 7%, de acordo com a SBO.
Caracterizada por alterações nos vasos sanguíneos da retina, a retinopatia diabética se
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apresenta por meio de lesões ou edemas que podem causar desde pequenos sangramentos até
a redução e a perda da visão. Pequenas hemorragias e inchaços na retina, bem como
deslocamento na mesma, hemorragias vítreas
(sangramento dentro do globo ocular) e até cegueira total constituem o quadro de evolução da
retinopatia diabética.
Cada estágio da doença tem suas características específicas. na fase avançada do diabetes,
pode ocorrer o deslocamento da retina que é causado pelo crescimento desordenado de vasos sanguíneos e de membranas.
A falta de informação e conhecimento sobre
os riscos que o diabetes pode causar na visão é
um fator de grande preocupação. Os números
dessa pesquisa são preocupantes, sobretudo a
parte sobre o desconhecimento sobre as doenças na visão que o diabetes pode causar. O problema ocorre quando os níveis de glicose no sangue estão muito elevados, o que propicia dilatações e rompimentos das veias. A pessoa passa
a ver pontos ou manchas fluentes – conhecidas
como moscas volantes –, tem dificuldade de distinguir cores e enxergar à noite.
Para evitar a retinopatia, é fundamental que as
pessoas diabéticas consigam estabilizar o nível de glicose no sangue. A prudência é a melhor escolha, com
uma dieta saudável, prática regular de atividades físicas e evitar o consumo de álcool, tabaco e outras
drogas. A alimentação é
uma aliada no cuidado
com a doença e no controle da glicose. Por isso é
sempre bom evitar o açúcar, massas, excesso de
frutas e sucos de frutas e
refrigerantes! E o leite
Fernando Pacheco Veríssitambém deve ser evitado
mo é Oftalmologista
pelos diabéticos.
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Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por
conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até pensar em fazer faculdade para tentar o cargo de gerência, mas aconteceu o que aconteceu. desde pequena, por influência de minha mãe, gostei de
confeitaria. Para mim é indescritível o cheirinho
de bolo assando e café da tarde. Foi então que decidi fazer bolo para ajudar nas contas. Me senti
bem mais calma e confiante, porque era só eu e
os ingredientes. Minha família e amigos adoraram
tanto, que acabaram me aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Esperança
Com a vacinação no Brasil e em nosso estado, podemos ter um pouco mais de esperança com relação ao futuro e quem sabe, com o final da pandemia. Mais de 565 mil pessoas já perderam a vida
aqui no Brasil para a Covid-19 e tantas outras pessoas seguem sem consciência, se aglomerando ou
desacreditando da letalidade da doença. Em nosso
círculo social, não é difícil ter um parente ou conhecido que tenha falecido em decorrência da doença. A vacina é importante, mas as autoridades precisam estar mais engajadas no combate à Covid19 e aplicar medidas mais rígidas de segurança e
de controle da pandemia.
Luan Modesto
Goiandira

CONTA PONTO

{

O diabetes e a perda de visão
Fernando Pacheco Veríssimo
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“Goiás esteve em
situações, muitas
vezes, de extrema
diﬁculdade, mas o
governador sempre
contou com o
diálogo entre
Poderes, órgãos
auxiliares, para
construirmos um
Estado melhor
Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás em
evento ao lado do governador Ronaldo Caiado que anunciou a doação de terreno para construção de
nova sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego)

INTERAJA CONOSCO

L

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

M

@ohoje
“o juiz federal Urbano Leal Berquó neto,
da 8ª Vara Federal cível, deferiu liminar
para autorizar que advogados inscritos na
ordem dos advogados do Brasil (oaB)”.
Edir Eduardo

N

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

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

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

Pandemia atrasa licitações e derruba
investimentos da Saneago neste ano
Foram produzidas 28,1% a mais na comparação com 2020

Produção de
motocicletas
ultrapassa
1 milhão de
unidades no ano
A produção de motocicletas totalizou 1.004.983 unidades no acumulado de janeiro a outubro, o que representa um crescimento de 28,1% na comparação
com o mesmo período do ano passado, quando foram
produzidas 784.421 unidades. Em outubro, saíram das
linhas de montagem 108.456 motocicletas, pouco menos
do que as 108.931 unidades produzidas no mês anterior.
Em relação a outubro de 2020, houve alta de 19,3%. Os
dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraciclo).
na avaliação do presidente da entidade, Marcos
Fermanian, o setor mantém o ritmo de produção aquecido, com a indústria de motocicletas mostrando uma
evolução positiva em sua curva de produção ao longo
deste ano. “Esse número é ainda mais significativo quando analisamos o contexto do ano, que começou com um
primeiro bimestre muito difícil devido a segunda onda
da pandemia do coronavírus em Manaus, que comprometeu cerca de 100 mil unidades. desde então as fabricantes têm imposto um ritmo intenso na produção
para atender a demanda”, disse.

Demanda aquecida

Para os próximos meses, Fermanian acredita que a
demanda deve continuar alta, com a tendência de que
a procura por motocicletas se mantenha aquecida devido
às altas consecutivas nos preços dos combustíveis. Entretanto, ele alertou para as instabilidades do cenário macroeconômico. “Além disso, o veículo é instrumento de
trabalho para quem atua nos serviços de entrega e opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração
do transporte público. Estamos atentos à alta nas taxas
de juros, ao nível de emprego e outras medidas que podem impactar negativamente a demanda por motocicletas”, explicou.
Segundo o balanço mensal, de janeiro a outubro foram
emplacadas 937.971 motocicletas, 29% a mais do que no
mesmo período de 2020 (726.973 unidades). Os licenciamentos em outubro somaram 97 mil unidades. O volume
é 10,9% inferior ao registrado em setembro (108.816 motocicletas) e 0,9% maior na comparação com as 96.114 motocicletas emplacadas no mesmo mês do ano passado.
A Scooter foi a categoria que registrou a maior alta percentual no volume de licenciamentos em relação aos dez
primeiros meses do ano passado, com 88.340 unidades emplacadas, aumento de 46,9% sobre 2020. Em números absolutos, a categoria com maior volume de emplacamentos no acumulado do ano foi a Street. Foram licenciadas
455.986 unidades, alta de 25,2% em relação ao mesmo período de 2020 (364.104 motocicletas).
“O perfil do comprador da Scooter é aquele que quer
um veículo mais fácil de pilotar, ágil no trânsito e econômico. Essa praticidade vem conquistando o consumidor
brasileiro”, analisou o presidente da Abraciclo.

Exportações

no acumulado do ano, foram exportadas 46.947 motocicletas, aumento de 79,8% na comparação com as
26.109 unidades embarcadas no mesmo período de 2020.
Segundo dados do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat, que registra os embarques totais de
cada mês, analisados pela Abraciclo, os principais mercados foram a Argentina, a Colômbia e os Estados unidos.
Para o mercado argentino, foram embarcadas 13.423 motocicletas, o que representa 28% do volume total exportado. As exportações para a Colômbia totalizaram 10.565
unidades (22% do total exportado). Já os Estados unidos
receberam 10.501 motocicletas (21,9%).
de acordo com os dados da Abraciclo, em outubro os
embarques de motocicletas para o mercado externo totalizaram 4.182 unidades. O volume foi 14,2% menor que as
4.872 motocicletas exportadas em setembro e 79,5% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado
(2.330 unidades). Os três principais destinos das motocicletas foram a Argentina (1.240 unidades e 24,1% do total
exportado), o Canadá (1.134 unidades e 22,1%) e os Estados unidos (1.114 unidades e 21,7%). (ABr)

O resultado líquido da Saneamento de
Goiás S.A. continuou avançando no terceiro trimestre deste ano, refletindo em parte o incremento observado para a receita líquida total,
mas principalmente a queda nos recursos reservados pela concessionária para fazer frente a créditos de difícil recebimento e a perdas
com clientes. Mas o investimento sofreu forte
retração no período ainda por conta dos efeitos diretos e indiretos da pandemia e por atrasos em processos de licenciamento ambiental
e de regularização fundiária.
Entre julho e setembro deste ano, a
companhia investiu R$ 44,367 milhões,
em queda de 42,3% frente aos R$ 76,845 milhões investidos no terceiro trimestre do
ano passado. Os investimentos em sistemas
de água e esgoto foram os mais afetados,
com baixas de praticamente 63,7% e de
54,6% respectivamente, saído de R$ 44,243
milhões para R$ 16,067 milhões no primeiro caso e de R$ 29,001 milhões para R$
13,170 milhões no segundo.
A pandemia desarticulou cadeias de produção em diversos setores ao redor do
mundo e aqui dentro, encarecendo os preços de materiais da construção civil, levando ao “insucesso de licitações no segundo semestre de 2020”, anota a empresa. Como os
certames não ocorreram a tempo, o investimento programado acabou não sendo
realizado. nos nove meses iniciais deste ano,
os investimentos somaram R$ 125,607 milhões e encolheram 32,4% frente aos R$
185,814 milhões investidos no mesmo intervalo de 2020. O relatório da administração da Saneago, que acompanha o balanço
do terceiro trimestre, aponta reduções de
41,96% para o investimento em água (de R$
96,038 milhões para R$ 55,742 milhões) e de

47,5% na área de esgoto (saindo de R$ 78,5
milhões para R$ 41,212 milhões).
Como exceção, o grupo “outros investimentos”, ao contrário, apontou saltos de
320,2% no terceiro trimestre deste ano frente aos mesmos três meses de 2020 (saltando
de R$ 3,601 milhões para R$ 15,130 milhões)
e de 154,1% no acumulado até setembro (passando de R$ 11,276 milhões para R$ 28,653
milhões). Esse tipo de investimento, não relacionado a sistemas de água e esgoto, envolveu a compra de veículos, computadores
e softwares, além de obras em setores administrativos e estoques.

Nota mais alta

Os números do balanço mostram resultados robustos, reconhecidos no final de outubro deste ano pela agência de classificação de risco Moody’s, que elevou o “rating”
(classificação) da Saneago de A+.br, conferida em março deste ano, para AA+.br. A melhora na “nota” da companhia poderá facilitar a captação de recursos no mercado,
abrindo espaço para a contratação de operações a custos mais favoráveis, num ambiente de juros básicos em forte elevação e
turbulências em série nos mercados de títulos de dívida e de ações. O lucro líquido aumentou 12,6% entre o terceiro trimestre de
2020 e igual período deste ano, avançando
de R$ 110,772 milhões para R$ 124,698 milhões (9,43% a mais do que o resultado do
segundo trimestre deste ano, na faixa de R$
113,949 milhões). nos três primeiros trimestres deste ano, a empresa acumulou um
resultado líquido positivo de R$ 248,498 milhões, numa variação de 7,88% em relação
ao lucro de R$ 230,357 milhões realizado nos
nove meses iniciais de 2020.

BALANÇO
t

2 de acordo com o conselho de administração da
companhia, olhando o terceiro trimestre deste ano, a
redução de 62,05% no saldo
de provisões, que encolheram de R$ 27,257 milhões
para R$ 10,343 milhões entre
2020 e 2021, influiu na construção do resultado líquido.
Ainda segundo a empresa, a
liberação de recursos antes
provisionados para atender
a atrasos de pagamento e
para compensar o risco de
prescrição futura de créditos
contra clientes que não honraram seus compromissos
esteve relacionada à retomada da política de cortes no
fornecimento a consumidores inadimplentes, prática
suspensa no ano passado em
função da Covid-19.
2 A taxa de inadimplência
acumulada entre janeiro e
setembro deste ano foi reduzida para 3,07%, diante de
8,31% no ano passado, com os
pagamentos em atraso desabando de R$ 162,630 milhões
para R$ 63,399 milhões (queda de 61,02%) – ou seja, teria

sido possível recuperar R$
99,231 milhões em valores
estimados pela coluna com
base nos dados do balanço.
Segundo aqueles números,
enquanto o faturamento
avançou 5,65%, passando de
R$ 1,957 bilhão para R$ 2,067
bilhões, os valores de fato arrecadados pela companhia
subiram 11,69%, de R$ 1,794
bilhão para R$ 2,004 bilhões.
2 O aumento no lucro líquido tem sido favorecido,
ainda, por uma redução do
resultado financeiro da companhia ao longo do ano. A diferença entre receitas e despesas financeiras, que havia
sido negativa em R$ 61,373
milhões nos nove primeiros
meses de 2020, foi reduzida
para R$ 12,002 milhões, ainda no vermelho, mas 80,44%
mais baixa. A queda derivou de uma redução de 5,4%
nas despesas financeiras (de
R$ 113,366 milhões para R$
107,196 milhões) e principalmente do salto de 83,1%
nas receitas financeiras (de
R$ 51,993 milhões para R$
95,194 milhões).

2 Esse comportamento da

conta financeira ajudou a calibrar o lucro líquido, já que
custos e despesas cresceram
em velocidade mais acelerada do que as receitas líquidas.
no acumulado até setembro,
a empresa desembolsou quase R$ 1,455 bilhão para cobrir
custos e despesas, pouco mais
de 80,0% da receita líquida e
7,67% a mais do que em
2020 (R$ 1,351 bilhão, representando 77,08% da receita). A receita líquida registrou variação de 3,66%,
saindo de R$ 1,753 bilhão
para R$ 1,817 bilhão.
2 O índice de perdas de água
foi reduzido de 27,65% até setembro do ano passado para
26,53% neste ano, resultado da
força tarefa criada pela Saneago em 2020 e que tem desenvolvido um esforço contínuo para combater perdas
nos sistemas. Entre outras
ações, a equipe tem realizado
pesquisas exaustivas para descobrir vazamentos, com uso de
uma haste de escuta, entre
outros procedimentos, além de
substituir ramais danificados.

Vendas na Black Friday devem
cair pela 1ª vez em cinco anos
As vendas da promoção
Black Friday devem apresentar
neste ano a primeira queda,
desde 2016, se for descontada
a inflação acumulada em 12
meses. de acordo com a Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CnC), o dia de promoções,
marcado para 26 de novembro,
deve ter um recuo de 6,5% em
relação ao ano passado.
A CnC espera que as vendas cheguem a R$ 3,93 bilhões no país. É o maior valor
nominal desde que a data foi

incorporada ao calendário do
varejo nacional. Mas como a
inflação em 12 meses acumula variação de 10,67%, em
termos reais a Black Friday
deverá ter uma queda em relação ao ano anterior.
na edição de 2020, foi registrado um valor nominal
de vendas de R$ 3,78 bilhões,
que superaria os R$ 4 bilhões
se o montante fosse corrigido
pela inflação.
A expectativa é que mais
da metade das receitas venha dos setores de móveis e

eletrodomésticos (R$ 1,10 bilhão) e de eletroeletrônicos e
utilidades domésticas (R$
906,57 milhões).
A CnC coletou diariamente
mais de 2 mil preços de itens
agrupados em 34 linhas de
produtos ao longo dos últimos
40 dias, encerrados em 16 de
novembro. desses, 26% revelaram tendências de redução
de preços no período – percentual abaixo dos 46% observados às vésperas da Black
Friday de 2020, quando a taxa
de inflação era de 3,9%. (ABr)
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Vereadores querem cidade
inteligente após viagem
Ações ligadas à
tecnologia seguem
distantes da realidade
e conhecimento
dos goianienses,
conforme mostrou
pesquisa do
Instituto FoxMappin
Felipe Cardoso
Com despesas bancadas
pela Câmara Municipal de
Goiânia, os vereadores Leandro Sena (Republicanos) e Thialu Guiotti (Avante) embarcaram no dia 30 de outubro para
uma viagem de sete dias a Lisboa, Portugal, onde participaram do Web Summit 2021, um
dos maiores eventos de tecnologia do mundo.
Os gastos atribuídos à viagem de ambos os vereadores
superam a casa dos R$ 40 mil
e vieram na esteira do projeto de lei, aprovado no dia 19
de outubro, que aumentou a
verba de gabinete de R$ 62 mil
para R$ 78 mil e criou 253 novos cargos comissionados, podendo resultar em um custo
mensal de quase R$ 100 mil ao
Legislativo. O projeto não foi
bem-recebido por parte da
população devido ao momento de crise econômica pelo
qual passa o país.
de volta à Câmara de
Goiânia, a reportagem do O
Hoje conversou com ambos
os vereadores para conhecer os resultados dessa viagem para a cidade de Goiânia. O que se percebe é que
cada um deles trouxe diferentes contribuições.
Leandro Sena, por exemplo, disse já ter levado ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz
(Republicanos), duas sugestões. “uma de minhas propostas diz respeito à implementação de semáforos inteligentes em Goiânia. Existem
vários transtornos na capital
especialmente em períodos de
chuva. Essa tecnologia viabiliza uma sincronia de tudo,
permitindo que as pessoas ganhem tempo no trânsito”.
Outra proposta, segundo
ele, visa a ocupação de espaços
ociosos da cidade. “Queremos
implantar, no espaço do antigo Corpo de Bombeiros, em
frente ao Lago das Rosas, um
Centro Cultural Gastronômico,
permitindo que todas as culinárias estejam em um único
local, valorizando o turismo e
a economia. Essa ideia também surgiu a partir da nossa
experiência em Lisboa onde
algo parecido acontece”.
O fomento da economia por
meio da valorização de ativi-

Gastos atribuídos à
viagem superaram a
casa dos R$ 40 mil e
veio na esteira do
aumento da verba de
gabinetes

dades locais e grandes eventos
também foi algo defendido
pelo vereador Thialu Guiotti
que embarcou para Lisboa ao
lado de Sena. “O que vimos é
prova de que quando o Poder
Público quer trazer economia
direta à vida direta do cidadão
ele consegue”, garantiu.
Em seguinda, justificou:
“O Governo subsidiou mais de
$ 4 milhões de Euros para sediar o evento WebSummit.
Em menos de seis dias, a feira movimentou mais de $ 40
milhões de Euros na economia local com alimentação,
transporte, hospedagem e outros. isso é algo que quero
para Goiânia”, disse.
Ao O Hoje o vereador
adiantou que irá destinar aproximadamente R$ 400 mil em
emendas parlamentares já na
próxima semana à Secretaria
Municipal de Cultura. O objetivo é que a pasta assegure,
através desse dinheiro, a vinda de grandes eventos que
possam replicar o ocorrido em
Lisboa na Capital goiana.
“isso garante emprego,
renda e ainda faz a economia
girar. Já conversei com o secretário sobre o uso desse dinheiro de maneira imediata.
As emendas deverão ser apresentadas até o dia 23 deste
mês para que a partir de fevereiro do ano que vem a Secretaria possa tocar os projetos”, explicou à reportagem.

Tecnologia de ponta

O parlamentar também
disse que irá propor ao prefeito a adoção de um sistema
que garantirá a todas as pastas do Executivo um atendimento ao cidadão de maneira
mais inteligente e tecnológica.
“Através de um software, o cidadão pode narrar o que deseja ao ligar para um número
geral, a partir disso, o próprio
sistema já encaminha, em forma de ofício, a demanda à
secretaria responsável. Em
seguida, o cidadão recebe todo
andamento do processo no
próprio telefone em que realizou a chamada”, disse.
Outra proposta que será
apresentada pelo parlamentar diz respeito ao fornecimento de energia elétrica em
determinados bairros da cidade. “Essa ideia é de uma
empreendedora de São Paulo,
inclusive. Ela nos mostrou
um projeto de fornecimento
de energia fotovoltaica a partir de materiais recicláveis.
Quero trazê-la o quanto antes
para apresentar essa ideia
aqui no Legislativo”.
“Se a prefeitura não pode
custear a instalação e distribuição de energia para todo
um bairro por falta de recursos, por que não gastar 5% daquilo que gastaria inicialmente para levar energia ao cidadão por meio de um projeto
que envolve recicláveis?”, questionou. Como exemplo, o vereador citou o bairro JK onde,
segundo ele, não é possível enxergar “um palmo à frente da
mão” após as 18h.
Leandro Sena também prepara um documento que será
levado ao prefeito de Goiânia e
que visa incorporar ao sistema
de reconhecimento facial -- recentemente instalado nas es-

colas da Capital -- um mecanismo que permite a “leitura
do humor das crianças”. Segundo ele, o equipamento é capaz de diagnosticar casos de
abusos, conflitos e violência
contra os mais jovens.

Cidade Inteligente

de fato a prefeitura de
Goiânia precisa se debruçar
sobre projetos relacionados a
construção de uma cidade inteligente. isso porquê a matéria, considerada pelo prefeito Rogério Cruz como uma
das prioridades de sua gestão,
ainda é desconhecida pela
grande maioria da população goianiense.
Segundo levantamento do
instituto Fox Mappin/O Hoje,
apenas 17,8% sabem do que se
trata. Portanto, 82,2% não têm
conhecimento. A pesquisa ouviu
501 pessoas, distribuídas proporcionalmente em 163 bairros
da capital e também de acordo
com gênero, faixa etária e escolaridade, entre os dias 19 e 22
de outubro de 2021.
O projeto de cidade inteligente consta no plano de governo de Maguito Vilela, prefeito eleito no ano passado,
mas morto em decorrência de
complicações da Covid-19 no
início de 2021. Conforme já
mostrado pelo O Hoje, como
vice, Rogério Cruz assumiu a
Prefeitura e, mesmo após o
rompimento, em abril, com o filho de Maguito e presidente do
MdB em Goiás, daniel Vilela,
ele garantiu que cumpriria o
plano de governo, que lista
dez propostas para “tornar
Goiânia uma cidade inteligente” e “promover a conectividade do cidadão goianiense”.
O projeto de cidade inteligente, embora citado com frequência nos discursos e nas re-

des sociais de Rogério Cruz, que
já viajou para conhecer exemplos em outros municípios,
como Foz do iguaçu, ainda está
longe de se popularizar entre
os cidadãos.
Além disso, nos corredores da
Prefeitura de Goiânia, circulam
pelo menos duas observações
com tom crítico ao projeto. A primeira diz respeito à estrutura do
próprio Paço Municipal, enquanto a outra trata de possíveis
interferências externas.
não existe um controle eficiente dos visitantes do Paço
Municipal. Quando ocorre, não
é feito por vias tecnológicas. na
entrada principal, as recepcionistas anotam, em cadernos, os
nomes e dados à mão. nas outras entradas, não há recepção.
Em todas elas, não há nem sequer catracas.
Para muitos servidores, a
Prefeitura quer fazer investimentos em tecnologia pela cidade, mas o edifício onde funcionam os principais órgãos
ainda está preso ao passado, o
que coloca os trabalhadores
em risco. Houve um caso, registrado em fevereiro, de uma
estagiária que denunciou abuso de um visitante no elevador.
Por fim, em relação a interferências externas, o comentário que se ouve é o de
que pelo menos metade dos órgãos do CGEnA (Governo; inovação, Ciência e Tecnologia;
Finanças; e Administração) tem
influência direta do presidente do Republicanos no distrito
Federal, Wanderley Tavares,
que supostamente exerce poder nos rumos da gestão municipal. Ele teria até nomeado
uma pessoa de confiança na
Prefeitura de Goiânia para cuidar especificamente do projeto de cidade inteligente. (Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Na sua conta

Lira reuniu líderes partidários nesta quinta-feira

Lira não vê
espaço para
reajuste de

servidores públicos
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou
que não vê espaço para o reajuste salarial dos servidores
públicos caso a PEC dos Precatórios (Proposta de Emenda à Constituição 23/21, do Poder Executivo) seja aprovada pelo Congresso nacional. Segundo ele, os números
apresentados pela equipe econômica não preveem
esse aumento. Ele ainda destacou que esse tema não foi
apresentado aos parlamentares quando o texto foi
acordado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem
dito que pretende conceder aumento de até 10% para
servidores com o espaço fiscal que seria aberto após a
aprovação da proposta.
“não vi espaço para reajuste de servidores, não conheço
esse espaço, os números da economia apresentados para
Câmara não previam esse aumento e penso que aquele
portfólio de custos amplamente divulgados pela imprensa possam ser honrados e sejam mantidos”, reforçou.
Lira disse esperar que o Senado aprove com celeridade a PEC dos Precatórios e sem muitas alterações.
O presidente da Câmara criticou o governo por não
se mobilizar pela aprovação da reforma administrativa
(PEC 32/20). Segundo ele, é um “apoio pálido” em favor
do texto. Lira não acredita que a reforma seja aprovada
neste ano. “Temos basicamente quatro a cinco semanas
de votação”, lembrou, já que o Congresso entra em recesso no final do ano. “não temos como trazer essa matéria com as discussões como se encontram”, completou.
(Agência Câmara de Notícias)

Os custos de bilhetes aéreos e hospedagem dos 13 deputados federais que participaram da COP26, em Glasgow, entre 31 de
outubro e 12 de novembro, somaram mais
de R$ 309 mil. Tudo bancado com dinheiro
público. nessa conta ainda não entraram as
despesas com alimentações – eles já apresentam notas fiscais das refeições em hotéis
e restaurantes à Mesa da Câmara. Embarcaram Carla Zambelli (PSL-SP), Carlos Veras
(PT-PE), José Airton (PT-CE), Gaguim (dEMTO), Zé Silva (Solidariedade-MG), João Carlos Bacelar (PL-BA), Zé Rocha (PL-BA), Paulo Bengtson (PTB-PA), Aliel Machado (PSBPR), Arthur Maia (dEM-BA), Joenia Wapichana (Rede-RR), niltoTatto (PT-SP), Rodrigo
Agostinho (PSB-SP) – que ficou 8 dias.

Seu dinheiro voa

Só em diárias o grupo gastou R$ 156 mil.
As passagens também custaram caro: R$
137.923,30. Outros R$ 16 mil foram para o
“adicional de embarque e desembarque”.

12 dias

Com exceção de Agostinho, que ficou
oito diárias, todos os outros ficaram 12 dias
na cidade escocesa, segundo informações via
Lei de Acesso à informação à Coluna.

Tem mai$

A reportagem ainda não conseguiu os dados da comitiva do Senado, que foram solicitados via Lei de Acesso à informação. Cerco ao Padre A Polícia Federal pediu na quarta-feira a prisão do Pe. Robson Pereira, o líder religioso do Santuário Pai Eterno, em
Trindade (GO). A informação foi confirmada à Coluna pelo advogado de defesa, Cléber
Lopes, de Brasília.

Nas mãos

Lopes questinou o pedido na PF e no Superior Tribunal de Justiça, ao relator do processo, ministro Benedito Gonçalves. Mas
até ontem não impetrou habeas corpus preventivo. E o ministro não se decidira pela prisão ou não-acolhimento do pedido.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Cestinha dos bilhões

Fontes da Coluna informam que o
padre já sumiu de Goiânia desde ontem de manhã, ciente do cerco da PF.
Pe. Robson, conhecido nacionalmente
pelo trabalho no Santuário e na TV, é
alvo desde ano passado de investigação sobre suspeita de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro de
doações, por anos.

BRB parte 1

Marcando gols no campo do marketing
e no saldo com o Flamengo, o Banco de
Braília anda dando canelada em cliente na
capital com débito não programado.

Alerta ignorado

Antes da segunda onda da pandemia
de Covid-19, que ceifou a vida de mais de
600 mil de brasileiros até agora, a Fundação Oswaldo Cruz emitiu alertas sobre
a “tendência de retomada do crescimento no número de novos casos”. As
projeções científicas foram ignoradas e
a onda avassaladora se espalhou pelo
Brasil após as festas de fim de ano.

Novo alerta

Agora, a Fiocruz reforça a preocupação com o cenário agravante na Europa.
“A doença ainda representa um grande
desafio”, sublinha o boletim: “Os indicadores de distanciamento físico mostram que no Brasil, desde julho, o índice se encontra abaixo de zero. A população tem circulado nas ruas de forma
mais intensa do que antes”.

Rachadinha & sabatina

Chegou ao Conselho de Ética do Senado pedido para que o presidente da
CCJ, davi Alcolumbre (dEM-AP), seja investigado pelas denúncias de “rachadinha”. A petição foi protocolada pelo advogado Arthur Hermógenes. O PTB também ingressou com representação por ele
segurar a sabatina do indicado ao STF
André Mendonça.

Governo descarta licenciamento
ambiental para projetos de irrigação
Apenas
empreendimentos
agropecuários, de
maneira geral,
seriam passíveis de
licenciamento
Representantes do governo afirmaram em audiência
pública na Câmara que os
empreendimentos de irrigação não devem ser objeto de
licenciamento ambiental,
como propõe o Projeto de Lei
5085/20, porque se trataria
apenas uma técnica de produção. Apenas empreendimentos agropecuários, de maneira geral, seriam passíveis
de licenciamento. Os defensores do projeto explicaram,
porém, que o governo também vem se posicionando
contra o licenciamento de
projetos agropecuários.
O Brasil, segundo Rodrigo
Xavier, analista do Ministério
do desenvolvimento Regional, tem 7,6% do seu território explorado por agropecuária, ou 64 milhões de hectares; mas apenas 8,2 milhões de hectares são irrigados. O potencial para uso
imediato seria, porém, de 30
milhões de hectares. Xavier
afirma que a irrigação aumenta a produtividade em
até três vezes.
O analista disse que a única autorização necessária

Representantes do governo participaram de audiência pública na Câmara e defenderam exclusão dos licenciamentos para irrigação
hoje para empreendimentos
de irrigação é uma outorga da
Agência nacional de Águas e
Saneamento Básico. Para ele,
a irrigação é interessante do
ponto de vista ambiental.
“Além da agricultura de sequeiro, eu não vejo impacto.
Pelo contrário, tem uma melhoria do ambiente, tem uma
melhoria do solo, tem uma
melhoria da matéria orgânica que se adiciona ao solo. O
solo fica por mais tempo coberto durante o ano, evitando
degradação”, explicou.

Ambiente frágil

Suely de Araújo, especialista em Políticas Públicas do
Observatório do Clima, afirma que o governo tem admitido licenciamento apenas em
projetos de pecuária intensiva.
“Em determinadas situações, o
sistema de irrigação pode sim
alterar a situação de uma área
ambientalmente frágil e isso requer licença. Então está sendo
construído todo um caminho,
quando você soma essas narrativas, em que nada ligado à
agropecuária, a não ser a pe-

cuária intensiva, vai ser olhado do ponto de vista de licenciamento ambiental”.
O deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), que sugeriu a
audiência, lembrou que existem vários projetos que tratam
do licenciamento para irrigação em tramitação. “Qual é a
melhor forma de a gente ter
uma eficiência maior, de a
gente ter uma agilidade maior
nas emissões das licenças; sem
perder do ponto de vista de
conservação, sem perder qualidade do ponto de vista de

análise técnica. E sem gerar
mais conflitos pelo uso da
água”, ponderou.
O aumento da produtividade agropecuária foi citado
pelos convidados como um
elemento fundamental para
dar conta do aumento populacional do planeta dos 7,8 bilhões de habitantes atuais para
cerca de 10 bilhões em 2050. A
audiência sobre o licenciamento de empreendimentos
de irrigação foi promovida
pelas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente.
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PonTo importante
Bruno Corsini / ACG

Marcelo Cabo
valoriza ponto em
empate diante do
América, mas
mostra
insatisfação com
resultado:
“Trabalhamos para
buscar a vitória”
Victor Pimenta
O Atlético voltou a empatar mais uma partida no Campeonato Brasileiro da Série A
e com os resultados ruins de
seus adversários, o time rubro-negro flerta com a zona
do rebaixamento. O 0 a 0 com
o América Mineiro na noite
desta quarta-feira (17), fez
com que a equipe goiana chegasse a seu quinto jogo seguido sem balançar as redes.
A equipe rubro-negra suportou bem a pressão do América Mineiro que criou grandes
chances e chegando a acertar
o travessão de Fernando Miguel no segundo tempo. As
melhores chances do Atlético
Goianiense foram em bolas
aéreas com cabeceios de Brian
Montenegro e Éder Graminho.
Apesar do ponto conquistado
fora de casa, o resultado não
era o esperado pelo treinador.
“nunca a gente sai satisfeito com o empate e a gente
trabalha para buscar a vitória.
Sabemos do trabalho que é jogar com o América no independência. Eles vêm de uma
sequência positiva dentro do
campeonato, mas satisfeito a
gente não está. Levamos um

Desde que retornou ao clube, treinador soma dois pontos em dois jogos; curiosamente dois empates em 0 a 0
ponto para Goiânia e esse
ponto pode ser muito importante para a gente lá na frente e claro que trabalhamos e
viemos com o objetivo de sair
com a vitória hoje, infelizmente não conseguimos”, disse Marcelo Cabo.
Quem teve uma boa atuação
por parte do Atlético Goianiense foi o atacante Janderson.
O mesmo que teve um excelente desempenho na segunda
passagem de Marcelo Cabo no
dragão, voltou a mostrar seu
bom futebol e foi responsável
pelas melhores jogadas, quando vinham do lado direito com
o atleta, seja partindo para
cima e finalizando, seja cruzando para seus companheiros
buscando o gol. Os dois lances
mais perigosos do rubro-negro foram em cabeçadas as
quais Janderson quem cruzou.
“A busca é do atleta. nós terminamos a última passagem

aqui com um bom momento do
Janderson e hoje na minha
opinião ele fez um grande jogo.
Ele se virou muito bem com ou
sem a bola, tivemos as melhores criações com ele e fico muito feliz com a resposta que ele
deu. no jogo passado ele estava suspenso e tenho a confiança no atleta. Claro que eu
converso com ele no dia-a-dia
e temos um relacionamento
profissional muito bom. É um
menino completamente focado, concentrado para ajudar o
Atlético na sequência da competição”, ressaltou o treinador.
Com o empate diante do
América Mineiro e as vitórias de Juventude e São Paulo, o Atlético Goianiense caiu
para a 16ª colocação, somente uma acima da zona de rebaixamento, o que preocupou o elenco rubro-negro em
relação a proximidade da Série B ser cada vez mais real.

“É uma preocupação que estamos em nosso elenco e não
dá para negar. Estamos com
uma pontuação muito próxima, só que essa preocupação
nos deixa em estado de alerta
em relação a desempenho e
que nesses dois últimos jogos,
fizemos jogos bem equilibrados. Bastante difíceis, mas bem
equilibrados. Então, não queremos de forma nenhum entrarmos na zona de rebaixamento e graças a deus está
em nossas mãos ainda e depende só da gente”, disse Éder.
Se a defesa rubro-negra
não toma gols há dois jogos, o
ataque já não faz há cinco rodadas. uma cobrança que começa desde o goleiro e chega
nos atacantes que sabem do
desempenho ruim dos últimos jogos e que se sentem incomodados com o atual momento do clube na Série A.
“A gente cobra o time de

forma geral, porque quando a
gente toma gol, o ataque participa também da marcação. Então eles também estão inclusos
nessas palavras ‘tomar gol’.
Quando eles fazem, também
construímos as jogadas, como
teve jogos que a defesa construiu, os volantes construíram.
Então é uma cobrança de forma
geral e tenho certeza que nossos
atacantes estão inconformados
com a situação, com as cobranças, mas faz parte, é o meio
do futebol e assim como eu
também fiquei muito incomodado quando a gente tomou
dois do Flamengo, dois do Sport,
quatro do Palmeiras, porque é
ruim você ser cobrado sabendo
que pode dar mais”, concluiu o
zagueiro rubro-negro.
A equipe rubro-negra volta
à campo já neste sábado (20),
quando recebem o Ceará, às 21
horas, no estádio Antônio Accioly. (Especial para O Hoje)

GOIÁS

Antes de duelo decisivo, Tadeu destaca invencibilidade
Após a vitória fora de casa
contra o Remo na última segunda-feira (15), o Goiás tem
semana decisiva na busca
pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022.
Atualmente na 3ª colocação,
com 61 pontos, a equipe esmeraldina possui uma invencibilidade de sete jogos e
vem de duas vitórias seguidas na competição.
“Eu vejo como muito importante essa invencibilidade
de sete jogos nessa reta final e
último terço do campeonato.
Acredito que isso nos dá mais
força e moral para chegarmos
nas duas decisões que temos
para fechar o campeonato e
buscar o acesso. Também acredito que a nossa equipe está no
caminho certo, dependemos

única e exclusivamente das
nossas forças e vamos nos concentrar para podermos fazer
essas duas decisões e, no final,
comemorar esse acesso”, disse
o goleiro Tadeu sobre essa reta
final da Série B.
Faltando duas rodadas
para o término da Série B, o
Goiás terá pela frente, no próximo jogo, o Guarani, em duelo direto na briga pelo acesso.
Caso vença a partida contra o
Bugre, o Esmeraldino já garantirá uma vaga na elite nacional da próxima temporada.
Tadeu falou sobre o desgaste
físico do último jogo, mas destacou a semana livre de trabalho. O arqueiro enalteceu o
Guarani, porém acredita no
potencial da sua equipe.
“Precisamos nos preparar

Fernando Lima / Goiás EC

Equipe esmeraldina garante o acesso em caso de vitória sobre o Guarani
muito forte para nos recuperarmos fisicamente do desgaste causado pela viagem do
último jogo. Temos uma semana para fazer isso e também preparar o fator psicológico que vai ser importantís-

simo para esse jogo, pois, independente do que acontecer
nas outras partidas, nós sabemos que a vitória já nos garante o acesso nessa rodada.
Porém, sabemos que é um jogo
difícil, um confronto direto

com uma equipe que também
cresceu muito nessa reta final
e chegou ao G4. Realmente, é
um confronto decisivo porque
vale o acesso para as duas
equipes, será uma partida decidida nos detalhes e a nossa
equipe irá trabalhar todas as
partes nessa semana para chegarmos muito fortes fisicamente e psicologicamente e
poder fazer um grande jogo”,
pontuou o goleiro esmeraldino.
O Goiás volta a campo somente na próxima segundafeira (22), quando viajam para
encarar o Guarani, às 20 horas,
no estádio Brinco de Ouro da
Princesa. A equipe esmeraldina não terá o atacante Alef
Manga, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

SÉRIE D

David Souza valoriza conquista de título da Aparecidense
A Aparecidense foi campeã da Série d no último sábado (13) com um elenco bem
diferente do ano em que bateu
na trave em relação ao acesso
em 2020. O time que sofreu
com problemas financeiros
nesta temporada, recorreu a
empréstimos, tendo trago sete
atletas do Goiás e dois do Capital, do distrito Federal.
um dos jogadores emprestados pelo Capital, do distrito Federal, fez um ano mágico vestindo as cores da Aparecidense e trata-se do atacante david Souza. O jogador chegou ao clube com boas
recomendações e provou seu

valor em campo. Foi autor
do gol da vitória sobre o Campinense, no primeiro jogo da
final da Série d.
“Foi uma temporada muito importante pra mim, onde
tive mais sequência de jogos
e aprendi muita coisa também. Acho que não só eu,
mas também meus companheiros foram sim importantíssimos para a conquista desse título. Eu vinha trabalhando fortemente em busca desse gol e ele saiu na hora certa e no momento certo, graças
a deus”, disse o atacante.
O atacante chegou à Aparecidense para a disputa da Série

d e logo foi um dos homens de
confiança no ataque para o
treinador Thiago Carvalho. O
ex-zagueiro em todo o campeonato presou pela força ofensiva e tinha em david, um dos
homens que ajudava a dar mais
velocidade e precisão na finalização no ataque da Cidinha. Foram vinte e um jogos do jovem
pelo clube, sendo dezessete deles como titular.
“O Thiago é um excelente
treinador e um cara muito
profissional. Com ele aprendi
muita coisa, uma delas é jogar
de costas onde eu tinha muita
dificuldade. dentro daquilo
que ele vinha pedindo eu sem-

pre procurava fazer o meu
melhor, e creio que foi por isso
que ele confiou em mim desde
o começo. no estilo de jogo
dele temos que ter força para
atacar, mas também muita
força pra defender, e apesar
de eu ser um atacante, sou um
cara que tem uma boa marcação e acho que foi por isso
que ele confiou ainda mais
em mim”, ressaltou o jogador
da Aparecidense.
Porém, o contrato de david
Souza com a Aparecidense se
encerra no final da temporada, já que o mesmo estava
emprestado junto ao CapitaldF. O atacante, que tem vín-

culo com o clube do distrito
Federal até o meio de 2022,
acredita que caso haja um
acordo entre os clubes, ele
possa seguir na Cidinha para
as disputas do Goiano, Copa do
Brasil e o principal, a Série C.
“Pertenço ao Capital, porém, tenho contrato até meio
do ano. Ainda não sei como
vai ficar minha situação, mas
tenho um carinho enorme
tanto pelo Capital quanto pela
Aparecidense. Espero que o
Capital juntamente à Aparecidense possa ver o melhor
para mim”, concluiu david
Souza. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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PeLa permanência
Vila Nova FC

Vila Nova recebe o
Londrina, no OBA,
e tenta assegurar
permanência na
segunda divisão
Breno Modesto
Às 21h30 desta sexta-feira
(19), o Vila nova entra em
campo para tentar garantir,
matematicamente, sua permanência na Série B para a
temporada de 2022. Para
isso, o time comandado pelo
técnico interino Higo Magalhães terá de vencer o Londrina, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Mesmo tendo atingido 45
pontos na última rodada, depois de empatar, em casa, com
o Vasco, o time segue ameaçado de rebaixamento à terceira divisão nacional, já que
a diferença para o Z4 do torneio é de apenas quatro pontos, restando seis em disputa.
Para o comandante vilanovense, o duelo contra o Tubarão, no OBA, será difícil, mas é
a oportunidade que o Tigre,
que depende apenas das próprias forças, tem de vencer e
confirmar sua presença na Segundona do ano que vem.
“Temos a oportunidade de
fazer esse penúltimo jogo (da
Série B) em nossa casa e dependendo apenas das nossas
forças. Sabemos que será um
jogo muito difícil, pois o adversário também está no limite e também precisa da vitória. É um duelo direto, mas
nós temos a possibilidade de

Diante do Londrina, o Vila Nova fará seu último jogo no OBA pela atual edição da Série B
fazer aquilo que nos interessa
e, principalmente, nos manter
na Série B”, disse Higo.

Promoção de ingressos

Para o último jogo que fará
em casa nesta Série B, o Colorado faz uma promoção na
venda de ingressos. Precisando
da vitória para permanecer
na Série B, o Vila nova espera
contar com o apoio de sua torcida contra o Londrina. Para
isso, abaixou o valor dos bilhetes, que estão sendo vendidos a R$ 40 para o Setor A, R$
20 para o Setor B e R$ 150
para as cadeiras. Em todos os
casos, existe a possibilidade
de meia-entrada. uma das formas de se garantir o desconto
no valor do ingresso é estar
com a camisa do clube.

SÉRIE B

Londrina

Para o duelo desta sextafeira (19), o técnico Márcio
Fernandes, que iniciou a temporada à frente do comando
técnico do Vila nova e que
tem a missão de livrar o Tubarão do rebaixamento, terá
todo o elenco à disposição.
isso porque o lateral-esquerdo Eltinho, que ficou fora do
jogo contra a Ponte Preta, na
última rodada, por conta de
um incômodo, foi reavaliado
pelo departamento médico
do clube e está liberado para
enfrentar o Tigre.

Histórico

A partida desta sexta-feira
(19) será a 21ª da história entre
Vila nova e Londrina. Com 12
vitórias, quem mais triunfou

Ricardo Chicarelli/ Londrina EC

O meia Celsinho, do Londrina, foi alvo de racismo no jogo contra o Brusque, em agosto

STJD aceita recurso e

“devolve” pontos ao Brusque
Ameaçado de rebaixamento à terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Brusque
teve, nesta quinta-feira (18),
por parte do Superior Tribunal
de Justiça desportiva (STJd), a
devolução de três pontos na tabela de classificação da Segundona. O clube catarinense
teve seu recurso julgado, através de uma videoconferência,
a respeito do caso de racismo
por parte de um dirigente contra o jogador Celsinho, do Londrina, no fim do mês de agosto, em partida válida pela 21ª
rodada da Série B.
Presidente da sessão, José
Perdiz determinou a perda de
um mando de campo, a ser
cumprido em campeonato nacional, e o pagamento de multa de R$ 60 mil para o Brusque.
A punição a Júlio Antônio Pe-

termann, presidente do Conselho deliberativo e identificado como autor da declaração racista contra Celsinho,
foi mantida integralmente:
suspensão por 360 dias e multa de R$ 30 mil.
Após o ocorrido, Celsinho
falou com a repórter Gabriela
Moreira, da Rede Globo. de
acordo com o meia, o STJd tinha uma grande oportunidade de fazer algo positivo, mas
acabou dando um tiro no próprio pé. decepcionado, o atleta classificou a decisão como
“muito vergonhosa”.
“O STJd tinha uma grande
oportunidade de mudar tudo.
de fazer algo bem positivo. Ficar bem visto por todos e acabou dando um tiro no próprio
pé. Ao invés de evoluir, eles retrocederam. Muito vergonho-

so. Que grande decepção”, disse Celsinho em entrevista à repórter Gabriela Moreira, da
Rede Globo.
Já Eduardo Vargas, advogado de Celsinho, disse à Gabriela Moreira que, como
nenhum dos auditores da
sessão era negro, ninguém
entendia o que Celsinho havia passado contra o Brusque e em outros momentos
da carreira. Para ele, é uma
postura lamentável.
“Lamentável. Eles tiveram
todas as ferramentas em mãos
para confirmar a decisão da
Quinta Comissão disciplinar.
nenhum auditor ali era negro,
eles não sabem o que é”, afirmou
o advogado do jogador também
em entrevista à Gabriela Moreira, da Globo. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

foram os paranaenses. Os goianos levaram a melhor em sete
jogos. Além disso, as equipes
empataram em uma outra
oportunidade. O último en-

contro, válido pela 18ª rodada
da atual edição da Série B, terminou com a vitória do Tubarão, no Estádio do Café, por 1 a
0. (Especial para O Hoje)

FICHA
Técnica
t
x

Vila Nova

Londrina

Data: 19 de novembro de 2021. Horário: 21h30. Local: estádio
onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: caio max
augusto Vieira (rn). Assistentes: Jean marcio dos santos (rn)
e Lorival candido das Flores (rn). VAR: Pablo ramon Goncalves
Pinheiro (rn)
Vila Nova: Georgemy;
moacir, rafael donato, renato e Bruno collaço; Pedro Bambu, dudu e arthur
rezende; diego Tavares,
clayton e alesson
Técnico: higo magalhães

Londrina: césar; elacio cordoba, marcondes, augusto e Felipe Vieira (eltinho); João Paulo,
Jhonny Lucas e mossoró (marcelo Freitas); Victor daniel (caprini), Zeca e roberto
Técnico: márcio Fernandes

VILA NOVA

Diego Tavares pede apoio
da torcida em “decisão”
contra o Londrina
destaque do Vila nova
nesta reta final de temporada, diego Tavares caiu
nas graças do torcedor e
do técnico interino Higo
Magalhães. Titular nesta
parte final do ano, o atacante, que chegou após disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, quer ajudar o Tigre a
se manter na Segundona.
Assim como os demais
companheiros, diego espera que o Tigre conquiste,
nesta sexta-feira (19), diante do Londrina, sua permanência matemática na Série
B para a próxima temporada. Porém, ele acredita que
não será fácil, pois o clube
paranaense também briga
contra a degola.
“Vai ser um jogo muito
difícil, onde enfrentaremos
uma grande equipe, que é o
Londrina. Mas, dentro de
casa, temos de mostrar nossa força, como tem sido durante toda a competição. E
esse campeonato foi diferente. Em todos os outros
anos, quando uma equipe
chegava aos 45 pontos, ela
já estava, matematicamen-

te, livre do rebaixamento.
Esse ano foi diferente. Mas
estamos focados em nosso
objetivo e esperamos conquistar, nesta sexta (19), a
permanência na Série B”,
disse diego Tavares.
Contra o Tubarão, diego
espera que a torcida, assim
como fez desde que retornou ao Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, compareça e incentive o time, para
que ele conquiste os três
pontos e fique tranquilo na
segunda divisão nacional.
“A torcida será o nosso
décimo segundo jogador,
como foi durante todo o
campeonato. nesse jogo
passado (contra o Vasco), a
torcida quase lotou (o OBA)
e foi muito gratificante ver
o apoio deles, gritando do
primeiro ao último minuto
de jogo. Então, a torcida
vai fazer a diferença nesse
jogo contra o Londrina.
Peço que continuem nos
apoiando, como sempre fizeram, e, se deus quiser,
vamos conquistar essa torcida”, finalizou o atacante.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

JOGOS DE HOJE
brasileiro - série b

19hs - brusque x operário
19hs - vasco x remo
21h30 - vila nova x londrina

campeonato espanhol

17hs - levante x athletic bilbao

campeonato alemão

16h30 - augsburg x bayer munique

campeonato francês
17hs - monaco x lille

copa do nordeste sub-20
15hs - floresta x sport

nbb

19hs - unifacisa x caxias do sul
20hs - fortaleza x u. corinthians
20h30 - brasília x mogi das cruzes
20h30 - cerrado x pato
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O aterro sanitário de Goiânia foi condenado há quatro anos por estar no fim da capacidade total de utilização. Nova área construída deve durar mais 25 anos

Com dias contados, aterro de
Goiânia terá área expandida
Estudos técnicos apontam que mais de 50 mil toneladas de lixo são lançadas no local por mês

Alzenar Abreu
O aterro sanitário de Goiânia, condenado há cerca de
quatro anos por estar no fim
de sua capacidade, terá nos
próximos 15 dias um socorro
para novos depósitos em expansão de uma área no mesmo local de 44 mil m². É o que
informa o engenheiro sanitário responsável pela obra,
Juscelino Vilela de Moraes. O
aterro fica na GO-060, km 3,
Chácara São Joaquim, saída
para Trindade.
“A capacidade hoje está
restrita. Mas com a inauguração teremos vida útil para
mais 25 anos de uso”, diz Juscelino. O aterro não terá nenhuma novidade tecnológica, mas será edificado dentro
dos padrões sanitários exigidos para descarte correto,
captação e destinação de gases provenientes da decomposição do lixo e chorume (liquido composto resultante do
processo de apodrecimento
de matérias orgânicas).
O aterro de Goiânia já foi
alvo do Ministério Público de
Goiás (MP-GO) por conter inadequações como chorume deixado a céu aberto, descarte
irregular de resíduos de construção civil, falta de licenciamento ambiental e perigo em
rede elétrica - que teve de tomar outro curso-, pois passava
sobre o aterro. “O gás metano
produzido pelo lixo poderia
causar incêndios em contato
com a rede”, explica Juscelino.
Mas, de acordo com ele, a situação já foi contornada e a
rede desviada. “Sem essa obra,
não teríamos como trabalhar a
nova expansão”, diz.
“O termo de ajuste de conduta aponta graves problemas
ambientais históricos, os quais
serão encarados pela administração com muito empenho e parcerias com o Ministério Público”, afirmou o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz,
que à época do TAC já havia
manifestado preocupação com
as condições do aterro.
O chorume nem sempre foi
drenado e enviado via canalização para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Há
mais de 4 anos chegou a ser removido em caminhos-pipa
para despejo em redes de esgoto. “um enorme transtor-

de Gestão integrada de Resíduos Sólidos e, ainda, a necessidade de promover a reparação civil e ambiental completa decorrente da atividade.
Conforme esclarecido, busca-se alterar a concepção
atual do aterro sanitário de
Goiânia, para uma nova concepção de um CTdRS, no qual
deverão ser implantadas todas as etapas da hierarquização de resíduos, definidas no
artigo 9º, da Política nacional
de Resíduos Sólidos.

Compromissos

Expansão do Aterro Sanitário de Goiânia será inaugurado nos próximos 15 dias

PrOviDênciaS quE DEvEm SEr aDOtaDaS Para DEStinaçãO cOrrEta DE rESíDuOS
2 gerenciamento de resíduos sólidos: oferta de conjunto de ações
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
2 gestão integrada de resíduos sólidos: promover conjunto de
ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos,
de forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com
controle social
2 logística reversa: instrumento
de desenvolvimento econômico e
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial

no”, diz. Pela recomendação do
Ministério Público e de órgãos
ambientais, o líquido, advindo
do lixo, terá de ser tratado no
próprio aterro. Onde foram
construídas quatro lagoas para
essa finalidade.
Juscelino garante que estudos semanais e mensais são
efetuados por especialistas
para verificar a situação ambiental do aterro existente e
que esse procedimento continuará na expansão.

2 estimular por meio de ações de
educação social o uso de padrões sustentáveis de produção
e consumo de bens e serviços de
forma a atender às necessidades
das atuais gerações e permitir
melhores condições de vida.
2 estímulo à reciclagem: processo
de transformação dos resíduos
sólidos que envolve a alteração
de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com
vistas à transformação em insumos ou novos produtos
2 promover coleta seletiva para os
sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à
implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos junto às
empresas
2 incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de

MP já previa adequações

O MP-GO assinou termo
de ajuste de conduta (TAC)
em novembro do ano passado
com a Prefeitura de Goiânia
para coordenar atividades de
gestão de resíduos no aterro
sanitário municipal. Pelo documento, ficou clara a necessidade de transformar o local
em um novo Centro de Tratamento e disposição Final de
Resíduos Sólidos (CTdRS).
O MP pediu licenciamen-

outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e monitor essas
parcerias
2 cooperação técnica e financeira
entre os setores público e privado para o desenvolvimento de
pesquisas de novos produtos,
métodos, processos e tecnologias
de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e
disposição final de rejeitos
2 monitoramento e a fiscalização
ambiental, sanitária e agropecuária
2 criação de planos de resíduos sólidos;
2 inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
2 realização de pesquisa científica
e tecnológica;
2 promoção e realização de ações
em educação ambiental

to ambiental do serviço, melhoria das instalações, bem
como de realizarção da gestão integrada dos resíduos
sólidos urbanos, em conformidade com as diretrizes e
objetivos da Lei Federal
12.305/2010 (Política nacional de Resíduos Sólidos).
desse modo, deverão ser
atendidos os objetivos, metas
e diretrizes definidos no Plano Municipal de Saneamento
Básico e no Plano Municipal

O documento trazia uma
série de medidas que cada
um dos signatários do TAC
deveriam providenciar. Assim, a Comurg comprometeuse a não lançar efluentes líquidos (chorume ou lixiviados) das atividades do atual
aterro sanitário e futuro
CTdRS, sem tratamento e em
desacordo com os parâmetros legais, nos cursos hídricos
ou no solo não impermeabilizado. “nesse ponto, mantemos as recomendações”, atestou Juscelino.

Resíduos da construção

Outro ponto exigido foi a
regularização para depósito
final dos resíduos da construção civil (entulhos e outros), industriais e da saúde. dos critérios cobrados apenas um
ainda não foi cumprido pela
Prefeitura de Goiânia que é o
de oferecer espaço adequado
e de conforto para descanso de
funcionários e oferta de transporte interno para eles.
A Agência Municipal de
Meio Ambiente (Amma), por
sua vez, comprometeu-se a
realizar a análise conclusiva
do licenciamento ambiental
para a correção, construção,
instalação, ampliação, operação e demais atividades referentes ao novo Centro de Tratamento e disposição Final
de Resíduos Sólidos.
Entre as obrigações assumidas estão o implemento do
Programa de Monitoramento
da Poluição Atmosférica, do
Solo e das Águas Superficiais e
Subterrâneas, bem como o de
monitoramento da estabilidade geológica do novo Centro de
Tratamento para total cumprimento da ação. (Especial
para O Hoje)
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CCJ da Câmara aprova PL que regula
sustentação oral em Habeas Corpus
Ações devem preservar cerca de 86 mil vidas até 2028

Com aumento de
acidentes, Goiás
quer reduzir
mortes no trânsito
pela metade
Daniell Alves
O Estado quer reduzir em 50% o número de mortes no
trânsito até 2028. Em Goiás, aconteceram mais de 78 mil
acidentes em 2020, quando foram registrados 1,5 mil óbitos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública
(SSP-GO). diante disso, departamento Estadual de Trânsito de Goiás (detran-GO) assinou a adesão ao Plano nacional pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), nesta semana, durante a visita do secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, à autarquia.
As ações previstas têm o potencial de preservar 86
mil vidas no período. O Pnatrans estimula a soma de esforços das esferas governamentais e sociais para implementar políticas públicas eficazes na prevenção de
acidentes.
O Pnatrans é dividido em seis pilares e agrupa as
ações em iniciativas que destacam as áreas de atuação
prioritárias, permeando desde o planejamento das vias
até o resgate das vítimas. Por isso, envolve diversos órgãos governamentais da área de trânsito, transporte, infraestrutura e saúde, além da iniciativa privada.
de acordo com o Estado de Goiás o primeiro pilar do
plano prevê a gestão integrada do sistema viário e o
avanço do processo de tratamento de dados e consolidação do Registro nacional de Estatística de Trânsito (Renaest). O pilar “Vias Seguras” prevê a adequação da classificação viária e dos limites de velocidade às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segurança

A segurança veicular é outro tópico que deve ser reforçado. O Pnatran traz parâmetros mais seguros e busca fazer com que os veículos e itens de segurança, como
capacetes vendidos no Brasil, estejam em conformidade com as melhores práticas mundiais.
Motorista morre ao bater
A educação de trânsito na traseira de caminhão
e a fiscalização ganharam
lugar de destaque no plano último dia 12, um condutor
no. Como a abordagem morreu após bater em uma careducativa tradicional tem reata em silvânia. o acidente
resultados de médio e lon- aconteceu na avenida dom Bosco,
go prazo, a proposta é es- no Parque anchieta. o corpo de
timular o engajamento da Bombeiros não divulgou o nome
imprensa e promover da vítima. de acordo com a corcampanhas de mídia para poração, os agentes chegaram
alcançar resultados em por volta das 5h e viram a frente
curto prazo. “Já a fiscali- do carro presa na traseira do cazação deve ser focada no minhão. os bombeiros não soube
combate às principais cau- dizer o que causou o acidente.
sas de acidentes, como o
excesso de velocidade e o consumo de álcool e outros
psicoativos”, diz o texto.
O socorro das vítimas de acidentes de trânsito também deve ter atenção especial das esferas públicas. O
tempo de atendimento é crítico para reduzir o risco de
morte ou lesão grave. Por isso, o plano prevê que a prestação de socorro deve ser coordenada entre as diferentes
áreas de especialidade.

Capital

Apesar da pandemia e do isolamento social Goiânia
teve aumento de 7% no número de acidentes fatais no
trânsito entre 2019 e 2020. O número de óbitos passou
de 168 para 180. É o que mostra estudo realizado pela
Subcomissão de Análise de dados e Gestão da informação do Programa Vida no Trânsito composta por representantes das secretarias de Saúde municipal e estadual, secretaria Municipal de Mobilidade e secretaria
de Segurança Pública do Estado.
Ainda segundo o levantamento, a maioria dos
acidentes fatais ocorreu nos finais de semana e segundas-feiras, no período noturno. A maior parte dos
óbitos foi de pessoas residentes em Goiânia, sendo que
76% eram do sexo masculino, com idades entre 20 e
59 anos. O tipo de vítima segundo o meio de transporte
são: 1º motociclistas, com 101 mortes; 2º pedestre, 36
vítimas e 3º ciclista, com 17 óbitos. O número de ciclistas mortos no trânsito teve aumento de quase 100%
em relação a 2019, mas nenhum caso ocorreu em ciclovias. (Especial para O Hoje)

A Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara dos deputados aprovou projeto de lei que garante ao impetrante de habeas corpus a possibilidade de sustentação
oral na data do julgamento. O habeas corpus
é uma ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de locomoção do
indivíduo, que possa ter sido lesado ou
ameaçado. O Projeto de Lei 4514/12, da deputada Professora dorinha Seabra Rezende
(dEM-TO), foi aprovado na forma do substitutivo do relator, Fábio Trad (PSd-MS). A
proposta poderá seguir para o Senado, a não
ser que haja recurso para avaliação pelo Plenário da Câmara. O projeto original muda o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
para assegurar aos advogados o direito à sustentação oral antes do voto do relator nas sessões de julgamento. Pelo texto, o advogado
terá prazo de, pelo menos, 15 minutos para
essa argumentação. Ainda conforme a pro-

posta, deverá haver prazo mínimo de cinco
dias entre a data da publicação da pauta ou
intimação até a sessão de julgamento perante tribunal ou órgão colegiado. O substitutivo aprovado, por outro lado, muda o
Código de Processo Penal e estabelece que,
no julgamento de habeas corpus, se o impetrante o requerer na impetração, será intimado da data do julgamento, no qual terá
assegurada a sustentação oral. Também
caberá sustentação oral em recurso contra
decisão monocrática que extinga o habeas
corpus ou lhe negue seguimento. O prazo é
de 15 minutos. Para o deputado Fábio Trad,
existe uma “lacuna normativa” quanto à
sustentação oral nos casos de habeas corpus. “É injustificável que o ordenamento jurídico não assegure sustentação oral na
ação de habeas corpus, que tutela a própria
liberdade do cidadão, cláusula pétrea prevista na Constituição”, afirmou.

Alego altera lei do TJGO
A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, em
primeira votação, o projeto de lei nº 8564/21, do
TJGO, que altera a Lei Estadual nº 17.663, de 14 de
junho de 2012, a Lei Estadual nº 16.893, de 14 de janeiro de 2010, a Lei Estadual nº 20.033, de 6 de

abril de 2018, e a Lei Estadual n° 20.971, de 10 de
março de 2021. Em expediente ao presidente da
Alego o des. Carlos França, presidente do TJ-GO,
coloca as razões das adequações nas mencionadas
leis solicitadas pelo Poder Judiciário.

Dia da Cannabis terapêutica

STM implanta
Sistema
Eletrônico
de Execução
Unificado

A Câmara de Goiânia
aprovou, em primeira votação, o projeto de lei que
institui a data de 27 de novembro como o dia Municipal da Cannabis Terapêutica no Calendário Oficial de
Goiânia. Aprovado por unanimidade pelos vereadores
presentes, o texto segue em
tramitação na Casa. A proposta faz parte de uma série de ações de incentivo à

A Justiça Militar da União
(JMU) deu início à implantação do Sistema Eletrônico de
Execução Unificado (SEEU),
ferramenta que centraliza e
uniformiza a gestão dessas
ações desenvolvida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A adoção do SEEU
será feita em três fases, conforme previsto na Resolução
STM n. 303/2021, publicada
neste mês.

pesquisa e à discussão sobre o uso terapêutico da
cannabis, com o objetivo
de instruir a população
acerca da regulamentação
e distribuição dos medicamentos. Em Goiânia, a Câmara já promulgou a lei
que autoriza a regulamentação e a distribuição gratuita de medicamentos
prescritos à base de canabbis medicinal.

Justiça do Trabalho não julga

cobrança de honorários advocatícios
A Subseção i Especializada em dissídios individuais (Sdi-1) do Tribunal
Superior do Trabalho
afastou a competência da
Justiça do Trabalho para
julgar ação de cobrança
de honorários advocatícios proposta contra a
união por um defensor
dativo de Porto Alegre
(RS). Por unanimidade, o
colegiado decidiu que a

natureza jurídica da relação entre ambos é administrativa, e não de trabalho. de acordo com o
Código de Processo Penal,
ninguém pode ser julgado
sem um advogado. A
Constituição da República,
por sua vez, garante que o
Estado dará assistência
jurídica gratuita para as
pessoas pobres, por meio
da defensoria Pública.

RÁPIDAS

t

2 Informativo 716, STJ –
não compete à Justiça Federal processar e julgar o desvio de valores do auxílio
emergencial pagos durante a
pandemia da Covid-19, por
meio de violação do sistema
de segurança de instituição
privada, sem que haja fraude
direcionada à instituição financeira federal.
STJ – Por celeridade, STJ
autoriza audiência de custódia longe do local da prisão.

2

Enem terá prova de redação no 1º dia
no primeiro dia do Exame
nacional do Ensino Médio
(Enem) 2021, no próximo domingo (21), os candidatos farão,
além das provas objetivas de
linguagens e ciências humanas,
a única prova subjetiva da avaliação, a redação. nesta edição,
o tema será o mesmo, tanto
para o Enem impresso quanto
para o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser
feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em
material transparente.
ir bem na redação pode
ser um diferencial para o candidato. Para participar de programas como o Sistema de
Seleção unificada (Sisu), que
oferece vagas em instituições
públicas de ensino superior, e
o Programa universidade
para Todos (Prouni), que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino

superior, é necessário não ter
tirado zero na redação.
O instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (inep)
disponibiliza todos os anos,
conforme previsto no edital
do exame, uma cartilha com
os detalhes da correção. Ainda não foi disponibilizada a
cartilha do Enem 2021. documentos de anos anteriores,
com exemplos de redações
que receberam a nota máxima, 1 mil, estão disponíveis
na página da autarquia.

Dicas

Conhecer as provas de redação anteriores pode ajudar
os candidatos, segundo o coordenador de integração Pedagógica do SAS Plataforma de
Educação, Vinicius Beltrão. “Os
temas de redação geralmente
são cíclicos. Ou vão trazer
questões de inclusão ou ques-

tões sobre cidadania e ética.
Podem falar de comportamento, de sociedade da informação, esses temas macros
sempre são previstos pensando numa realidade brasileira”.
Como os candidatos precisam, além de ter um conhecimento mínimo sobre o assunto, fazer uma proposta de intervenção, a dica é buscar referências que ajudem a embasar o texto. Podem ser músicas,
filmes, livros, notícias e documentos como a Constituição
Federal e a declaração universal dos direitos Humanos da
Organização das nações unidas
(Onu), da qual o Brasil é signatário. “Fazer grupo de estudo,
compartilhar com colegas o
que cada um andou lendo, ver
os principais temas, escrever.
Pegar alguns temas e refazer a
redação, não só para treinar a
parte cognitiva, mas para treinar o tempo”. (ABr)
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Funcionários do HMAP entram
em greve por falta de pagamento
Segundo o
Sindicato da
categoria, as
dívidas totalizam
cerca de R$ 2
milhões à empresa
prestadora de
serviço
Daniell Alves
Parte dos funcionários de
limpeza e manutenção do Hospital Municipal de Aparecida
de Goiânia (HMAP) entraram
em greve e alegam salários
atrasados. Em vídeo divulgado
nas redes sociais, um funcionário diz que o salário dos
servidores está atrasado há
mais de uma semana.
Segundo ele, metade do
pagamento foi realizado no último dia 12 e alguns só receberam na quarta-feira (17) e
seguem sem previsão. O sindicato que representa os funcionários disse que a greve na
unidade é parcial e que a empresa prestadora de serviço
tem R$ 2 milhões para receber
da instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (iBGH), Organização Social (OS) que administra o hospital.
Em nota, o HMAP esclarece que repassou para a empresa prestadora de serviços
da área de limpeza e conservação, na última semana, o
valor de R$ 300 mil referentes
à fatura do mês de outubro e
isso foi proporcional como
foi o repasse dos recursos
públicos recebidos.
“A direção enviou esforços
junto à empresa visando a normalização dos serviços. Porém
de forma intransigente houve
movimentação de forma política com os colaboradores da
empresa prejudicando a normal prestação de serviços”, diz
o comunicado.

Em vídeo divulgado
nas redes sociais,
funcionário diz que o
salário dos
servidores está
atrasado há mais de
uma semana

Vandalismo

O Hospital ainda alega
que funcionários da empresa percorreram banheiros

na unidade, principalmente, na área administrativa,
praticando atos de vandalismo e espalhando sujeiras
com o claro intuito de constranger demais colaboradores que não têm qualquer relação com o fato. “Tudo isso
está registrado por câmeras
de segurança e serão apresentados em juízo visando
responsabilizar civil e criminalmente os responsáveis
que agiram usando o uniforme da empresa”, diz nota.
Por fim, ressalta que respeita o direito de protesto
pelo atraso nos pagamentos
e repasses, “porém exorta
todos a protegerem o patrimônio público e a normal
prestação de serviços para
pacientes, acompanhantes e
demais colaboradores”, finaliza a nota. A reportagem
entrou em contato com a OS
responsável, mas não obteve
retorno antes do fechamento desta edição.

Investigação

no início deste mês, o secretário da Fazenda de Aparecida
de Goiânia, André Luis Rosa, começou a ser investigado pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) por
suspeita de superfaturamento
no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). A
ação fez parte da 2ª fase da
Operação Falso Positivo que
apura direcionamento da contratação de um laboratório pela
prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do iBGH.
Ele afirmou que estava à
disposição das autoridades
para prestar esclarecimentos
sobre a situação. “Lamento a
utilização política das instituições que deveriam preservar o
estado democrático de direito”,
afirmou André.
de acordo com a PC, a investigação apura, também, se
houve superfaturamento na
prestação do serviço, emissão
de notas fiscais de exames laboratoriais sem a efetiva pres-

tação do serviço e de notas
que podem ter sido pagas indevidamente pela prefeitura,
além da participação de servidores públicos da prefeitura de
Aparecida de Goiânia.
Em nota, a Prefeitura de
Aparecida de Goiânia esclareceu que promove medidas de
controle das despesas e segue
as boas práticas de transparência e gestão pública. “neste
sentido, rotineiramente a Prefeitura cede todas as informações solicitadas pelos órgãos de
controle externo, tais como
Ministério Público, Tribunal
de Contas dos Municípios e o
Poder Judiciário, além de disponibilizar no Portal da Transparência”, disse.
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás
(Sindsaúde/GO), Ricardo Manzi, criticou o modelo de gestão
no qual os trabalhadores
atuam de forma terceirizada.
(Especial para O Hoje)

ESTRADA

Trechos de BRs em
obras são liberados hoje
A Ecovias do Araguaia,
responsável pela administração das BRs-153 (TO/GO),
414 (GO) e 080 (GO), realiza,
até hoje, serviços de fresagem
e recomposição de pavimento e roçada de vegetação.
desde a terça-feira (16), a BR153/GO, do km 417 ao km
413, região de Pirenópolis,
sentido Porangatu, conta com
interdição parcial de via, para
serviços de fresagem e recomposição de pavimento.
Para a instalação de sensores de pavimento (equipamento para avaliação de
veículos pesados) houve bloqueio parcial na BR-153/GO,
km 232, região de São Luiz
do norte na terça-feira (16)
e bloqueio no km 179, na região de Campinorte, entre 18
e 21 de novembro. E na BR080/GO, km 157, região de
Barro Alto, entre os dias 17
e 20 de novembro. As intervenções acontecerão em am-

bos os sentidos da via, com
previsão de horário das 8h
às 18h.
Também serão realizadas
obras de roçadas e limpezas
de drenagem ao longo das
rodovias BR-153 (TO/GO), BR414 e BR-080, mas sem necessidade de bloqueio de faixas
de rolamento. Além disso, serviços de tapa-buracos também ocorrem ao longo dos
trechos, com interdição parcial e pontual, apenas quando
há necessidade de desvio do
trânsito. Todas as obras estão
sujeitas à alteração em face de
necessidades operacionais ou
condições climáticas.
Segundo informou a concessionária, os serviços acima
atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia,
em parceria com a GLP, e AnTT
(Agência nacional de Transportes Terrestres), assinado no
último dia 01 de outubro. Ao
todo, o contrato de concessão

de 850,7 km de trechos que incluem as rodovias BR153/TO/GO, uma das principais ligações entre o Meio-norte e o Centro-Sul do País, e BR080/414/GO Com isso, a Ecovias
do Araguaia assumiu o compromisso de investir R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros
R$ 6,2 bilhões relativos a custos
operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.
Ao todo, serão 622 quilômetros de duplicações – 57%
com previsão de conclusão
até o décimo ano de contrato.
Entre as obras, serão implantados 144 novos retornos, 42
dispositivos de interconexão,
27 km de faixas adicionais e 16
novos acessos. Aos motoristas,
a concessionária recomenda a
atenção e indica reduzir a velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas
vigentes. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)

Trabalhos ocorreram para oferecer mais segurança nas pistas
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EUA: Justiça condena “xamã da
QAnon” a mais de três anos de prisão
Conhecido como
"xamã da QAnon",
Jacob Chansley
participou no
ataque ao prédio
do Congresso
norte-americano
em 6 de janeiro
um juiz federal condenou o
invasor do Capitólio, nos Estados
unidos, conhecido como "xamã
da QAnon", a 41 meses de prisão
pela participação no ataque ao
prédio do Congresso norte-americano em 6 de janeiro, realizado por apoiadores do então presidente donald Trump.
Os promotores pediram ao
juiz distrital Royce Lamberth
que impusesse uma sentença
mais longa, de 51 meses, a Jacob
Chansley, que se confessou culpado, em setembro, por obstruir um processo oficial quando ele e milhares de outras pessoas invadiram o prédio para
tentar impedir o Congresso de
certificar a vitória eleitoral do
presidente Joe Biden.

Penas rígidas

A sentença corresponde à
que Lamberth impôs a um ex-lutador de artes marciais mistas filmado esmurrando um policial

Jacob Chansley foi condenado na semana passada a 41 meses de prisão. As duas são as penas mais rígidas decorrentes do motim
durante o ataque. Ele foi condenado na semana passada a 41
meses de prisão. As duas são as
penas mais rígidas proferidas
entre os cerca de 675 processos
decorrentes do motim.
Lamberth disse acreditar
que Chansley, de 34 anos,
fez muito para convencer o
tribunal de que está "no ca-

minho certo".
detido desde janeiro,
Chansley apareceu no tribunal
com um macacão verde-escuro da prisão, com barba e cabeça raspada. Ele ficou conhecido no ataque por usar
um chapéu com chifres.
"A parte mais difícil disso é
que eu sei que sou culpado",

disse Chansley em uma longa
declaração antes de ser sentenciado, descrevendo uma infância difícil e dizendo que assumia a responsabilidade por
seu comportamento.
"Achei que ia pegar 20
anos de confinamento solitário", afirmou ele, acrescentando: " Este trauma fez

algo comigo. Tenho os cabelos brancos para provar isso,
no peito, nos braços. Eu não
deveria ter cabelos brancos."
A QAnon é uma organização que compartilha teorias
da conspiração. O grupo teve
participação direta na invasão do Capitólio, na qual quatro pessoas morreram. (ABr)

ÁFRICA

MORTE DE MALCOLM X

Ao menos 15 pessoas
são mortas a tiros
em protestos no Sudão

Promotoria quer rever
condenação de 2 acusados

Forças de segurança mataram a tiros ao menos 15
pessoas e feriram dezenas
quando milhares de sudaneses foram às ruas na
quarta-feira (17), o dia mais
letal de um mês de manifestações contra o governo
militar, disseram médicos.
Os manifestantes, que
marcharam contra um golpe de Estado de 25 de outubro pela capital Cartum
e nas cidades de Bahri e
Omdurman, exigiam a devolução do poder às autoridades civis e o julgamento dos líderes do golpe.
Forças de segurança
dispararam munição letal
e gás lacrimogêneo para
dispersar manifestações
nas três cidades, e as comunicações de celulares
foram suspensas, disseram
testemunhas. A televisão
estatal disse que havia feridos entre manifestantes
e policiais.
"As forças do golpe usaram munição real inten-

samente em áreas diferentes da capital e há dezenas de feridos a bala,
alguns deles em estado
grave", disse o Comitê Central de Médicos Sudaneses, um grupo alinhado ao
movimento de protesto. As
mortes se concentraram
em Bahri, acrescentaram.
Em reação, os manifestantes construíram grandes
barricadas, esvaziando o
tráfego nas ruas, disse uma
testemunha da Reuters.
"As pessoas estão aterrorizadas neste momento", disse um manifestante
de Omdurman.
Mais cedo, em uma das
principais ruas de Cartum,
manifestantes queimaram
pneus e bradaram "o povo
é mais forte, e recuar é
impossível".
imagens de protestos
em cidades como Port Sudan, Kassala, dongola,
Wad Madani e Geneina foram publicadas nas redes
sociais. (ABr)

A procuradoria do distrito
de Manhattan informou nesta quarta-feira (17) que trabalhará para libertar dois homens condenados por matar
o ativista negro e defensor dos
direitos civis Malcolm X em
1965, o que representará um
reconhecimento oficial de erros cometidos no caso.
Malcolm X ganhou destaque como porta-voz nacional
da nação do islã, um grupo
muçulmano afro-americano
que defendia o separatismo
negro. Ele passou mais de uma
década com o grupo antes de
se desiludir, rompendo publicamente com o movimento
em 1964 e moderando algumas de suas opiniões anteriores sobre separação racial.
Ele foi morto a tiros no Audubon Ballroom de nova York
enquanto se preparava para
fazer um discurso. Três membros da nação do islã foram
condenados pelo ataque.
uma investigação de quase dois anos conduzida conjuntamente pelo promotor de

Promotor de Manhattan admitiu falha em apuração de crime de 1965
Manhattan e advogados dos
dois homens descobriu que
promotores e agências de segurança negligenciaram evidências importantes que, se tivessem sido consideradas,
provavelmente teriam levado
à absolvição da dupla.
A ação da promotoria distrital foi relatada pela primeira vez pelo new York Times e confirmada à Reuters
por um porta-voz do gabinete da promotoria de Manhattan nesta quarta-feira.

Em uma entrevista ao Times, o promotor distrital de
Manhattan Cyrus Vance Jr. se
desculpou em nome da polícia,
que disse ter falhado com as famílias dos dois homens, Muhammad Aziz e Khalil islam.
"isso aponta para a verdade de que as forças de segurança ao longo da história
muitas vezes falharam em
cumprir suas responsabilidades", disse Vance. "Esses homens não receberam a justiça
que mereciam." (ABr)

PANDEMIA

Infecções na Alemanha podem ser triplo do registro oﬁcial
O presidente do instituto
de controle de doenças da
Alemanha afirmou que a situação da pandemia nunca foi
tão séria como agora no país
e que a perspectiva para os
próximos dias é sombria.
O chefe do instituto Robert Koch (RKi), Lothar Wieler, afirmou que os casos estão
subindo de forma rasante e
que o número real deve ser o

dobro ou até o triplo do que é
registrado oficialmente.
"A subnotificação dos verdadeiros números está se intensificando", disse Wieler,
num debate online com Michael Kretschmer, governador do estado federado da Saxônia (leste), atualmente o epicentro da pandemia na Alemanha. "Vivemos uma emergência. Quem se recusa a ver

isso está cometendo um grande erro", afirmou Wieler.

Novo pico

nesta quinta-feira (18/11),
o número de infecções diárias
bateu novo recorde e ultrapassou a marca de 60 mil pela
primeira vez desde o início da
pandemia, com 65.371 novos
casos. A incidência de novos
casos por cem mil habitantes

em sete dias escalou para
336,9, outro recorde.
Apenas 67,7% da população
da Alemanha está totalmente
vacinada contra a covid-19. Algumas regiões têm taxas de
vacinação completas de 57,6%.
Esse número está estagnado já há algumas semanas,
e especialistas dizem que,
para controlar a pandemia
de forma eficaz, é necessário

um percentual de imunização
superior a 75%.
O presidente do RKi também
pediu que discotecas e bares sejam fechados, que se encerrem
eventos em larga escala e que se
imponha a regra conhecida
como 2G (acesso apenas por vacinados ou recuperados da
doença por meio de apresentação de certificado) em várias
áreas da vida pública.
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Nova vertente musical

Cantor West Reis, pioneiro do gênero musical trapseiro, lança o single 'Aquele Chá'
Elysia Cardoso
Com uma batida animada, o cantor e
compositor nordestino West Reis, lança nesta sexta-feira (19), a música ‘Aquele Chá’, mais
um lançamento da Carcará Records. A faixa
é uma composição autoral e chega estreando
o ritmo ‘trapseiro’, estilo musical criado pelo
próprio artista e que busca unir o trap com
o piseiro, os dois estilos musicais mais populares do nordeste. ‘Aquele Chá’ já está disponível em todos os apps de música.
O novo som marca o início de uma nova era
da carreira do cantor, que teve seus últimos lançamentos em 2020, sendo os EP’s ‘Selva’ e ‘isso
que é foda’. A faixa também é uma forma de
se reapresentar para o público e a oportunidade de mostrar também a sonoridade ‘trapseiro’, idealizada pelo artista,
para os amantes da música
brasileira e do seu trabalho.
O gênero musical que a
nova faixa carrega surgiu
após um longo período de estudo sonoro e estético do
cantor. O trapseiro busca
construir uma sonoridade
nova que une efeitos do trap
(subgênero do rap), com o piseiro (subgênero do forró).
Com o objetivo de imprimir
uma estética versátil e única
com as inspirações de Matuê
e João Gomes, o estilo une o
popular e o urbano, de modo
que venha a alcançar as
ruas, as rádios, os bailes e as resenhas.
“Esse estilo é a junção do trap com o piseiro, só que dentro dessa nova sonoridade
tento trazer a minha identidade que venho
carregando desde o começo com o trap. A
ideia desse estilo surgiu quando me vi em
um momento da minha carreira em que
precisava abrir minha mente e estava na
hora de fazer outras coisas. Além disso, também estavam surgindo outras oportunidades de estar com outros artistas, outros gêneros, como o forró e o batidão... isso influenciou muito na idealização do trapseiro”, afirma West Reis.
Sobre o novo estilo, West ainda comenta: “A ideia com o trapseiro é juntar a galera
do 'underground', do trap e também os já
profissionais para ganhar mercado. Creio
que todos os artistas se unindo e trabalhando juntos, podemos crescer e apresentar esse novo estilo musical para todo o

país. Vemos muitos artistas do forró escutando e consumindo o trap. Vir com essa
junção do trap com o piseiro, tanto na estética de voz, quanto na batida e na mixagem, é algo que pode impactar e surpreender eles de verdade”.
‘Aquele Chá’ traz uma letra autoral sobre
vivências do próprio cantor em uma relação amorosa. Sobre o processo de composição, West também afirma: “Para essa
música criei a base do ‘trapseiro’ e me
veio a ideia da composição, o início da música, as primeiras palavras e o tema que iria
abordar naquele momento, que era o que
estava acontecendo ao meu redor. Me baseei basicamente nisso e na loucura das pessoas no pós pandemia, nesse caos todo. isso
também influenciou muito”.
Quanto às expectativas
para o lançamento da faixa,
West completa: “Espero que
o meu público absorva da
melhor forma, e que quem
não me conhece ainda também curta essa nova sonoridade que estamos tentando
passar”, finaliza.

West Reis
lança ‘Aquele
Chá’, música
que marca o
início de uma
nova era da
sua carreira

West Reis é responsável pela criação do
'Trapseiro', que une o trap com o piseir

Trajetória

O cantor e compositor
West Reis, é cria do São João
do Tauapé, onde cresceu com
os pais. Em casa sempre ouviu muito forró, rap e música popular brasileira. nas vivências musicais iniciou suas
experimentações com a percussão, onde se
interessou pela produção de funk e trap.
Em 2016, começou suas próprias composições, ainda não tão profissional, mas já ousado e disposto a aprender e absorver muitas influências. As experimentações ganharam força e certa profissionalização, mas o
primeiro single ‘Empreendedor’ só seria lançado em 2017. A música fala sobre acreditar
no próprio potencial e da caminhada do artista com uma pegada motivacional.
West assina dois EPs produzidos durante o ano de 2020 durante a pandemia,
quando o isolamento aflorou a criatividade que superou o bloqueio e buscou novas fontes de inspiração. ‘Selva’ (2020) e
‘isso que é foda’ (2020), que imprime
uma sonoridade única de trap com brega,
e conta com a participação do nacionalmente conhecido Aldair Playboy. (Especial para O Hoje)
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De frente
para o espelho
Lázaro Ramos recebe a cantora
Teresa Cristina em seu programa
para falar de música, politica,
religiosidade, entre outras coisas
Lanna Oliveira
Além de um ator consagrado, Lázaro Ramos é
apresentador e estreou a
15ª temporada do programa ‘Espelho’, do Canal Brasil. A produção segue as
pretensões pessoais do artista, busca pela pluralidade, discutindo temas como
democracia, cidadania,
arte, educação e cultura
sem, é claro, abandonar as
pautas identitárias e questões raciais. na próxima
segunda-feira, dia 22 de novembro, o programa recebe
a cantora Teresa Cristina, às
23h. Com muita música e
emoção, eles têm um papo
sincero de amigos.
Gravado em meio à pandemia, em formato híbrido, com Lázaro em estúdio
conversando com os convidados remotamente, o programa precisou se reinventar. nesta temporada, maior
parte dos programas tem
dois entrevistados, o que
deixa as conversas mais dinâmicas. São programas
com um maior aprofundamento nas pautas da atualidade como política, religiosidade, discriminação, o papel de cada indivíduo na
sociedade, como as pessoas
estão planejando os próximos passos para suas vidas
e o que estão sonhando para
o país no futuro.
neste próximo episódio,
a entrevistada Teresa Cristina conta sobre o início de
sua carreira e da importância da obra de Candeia
para sua escolha pela música. "Quando eu encontrei
o Candeia, eu comecei a enxergar a minha beleza. A
história do Candeia marcou tanto a minha vida,
que eu mudei, eu era historiadora do dETRAn e manicure. de repente, eu decidi cantar e fazer um show
cantando Candeia. O Candeia foi me dando a lição,
me deu coragem e eu me
tornei compositora, sambista, cantora, comecei a
cantar na Lapa", diz ela.

durante a pandemia, a
cantora fez lives diariamente em sua rede social e
ficou conhecida como a rainha das lives. Ela conta também sobre essa experiência.
"As lives foram um exercício
pra mim porque eu nunca
gostei de espelho. O espelho
para mim é um lugar que eu
nunca demorei na frente.
Hoje eu entendo que é porque eu não gostava de me
ver". E ainda completa.
"Quando eu comecei a fazer
essas lives, eu me via, era eu
que estava ali e não tinha
como eu evitar me ver. E
aconteceu tanta coisa incrível, que eu fiquei gostando
muito de mim", termina.

Mais de Teresa Cristina

A cantora e compositora
Teresa Cristina afirma ter
entrado em contato com a
música pela primeira vez
aos 7 anos por meio do
sambista Candeia, apresentado pelo seu pai. Mas
sua personalidade musical
se deu devido ao seu interesse por música estrangeira, tais como donna
Summer, Barry White, Van
Halen e iron Maiden. Aos 25
anos, um amigo da faculdade emprestou-lhe um disco do Candeia e com outra
mentalidade, passou a ter
uma outra opinião sobre o
trabalho do compositor.
depois de se apresentar
no projeto ‘A Cria’, em 1995,
no Planetário da Gávea, foi
convidada por Chacal a integrar o Projeto CEP 20.000.
depois apresentou-se na
Casa da Mãe Joana, levada
por Wilson Moreira. Em 1998
começou a cantar na Lapa
acompanhada de sua banda,
tornando-se uma das responsáveis pela revitalização
musical do bairro. A partir
daí, suas apresentações levam o nome de Teresa Cristina e Grupo Semente. Cantando noel Rosa, Cartola, Roberto Carlos, entre outros, ela
tornou-se a voz do samba no
Brasil contemporâneo. (Lanna Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Devido a pandemia, a 15ª temporada do
programa ‘Espelho’ foi gravada de forma remota

LIVRARIA
t

Poetisa dá voz às mulheres
silenciadas pelo patriarcado
Aos 85 anos, escritora e mestre em Teoria Literária Darcy
França Denófrio reúne em lançamento mais de quatro
décadas de poesias sobre a figura feminina-feminista
Mestre em Teoria Literária, poetisa, crítica,
escritora acadêmica e
apaixonada pelas palavras desde 1948, quando
tinha apenas 12 anos:
essa é darcy França denófrio. Após quatro décadas na criação dos poemas, a autora traz para as
páginas do livro ‘À sombra de Eva’ a vivência em
uma sociedade patriarcal que, muitas vezes, impossibilita a voz e autonomia das mulheres.
Registro das memórias da autora, a antologia poética coloca as mulheres no centro do protagonismo. desde a extrema repressão vivenciada no internato de
freiras espanholas, quando pequena, até a cultura extremamente machista do interior do Brasil, onde vive até hoje.
“Eu sou o que sou:
peias e amarras da civilização. Eu sou ‘eu’ censurado, amordaçado, por
milhões de mãos [...]”.
(À sombra de Eva, p. 91)
‘À sombra de Eva’ é
uma síntese do estado
feminino: amoroso, erótico, social, intelectual. A
cada verso da obra, a
mulher se apresenta totalmente integrada ao
meio cósmico que preconiza e experiencia a
unidade com o homem,
com a terra e com o céu.
A poetisa, autora de
mais de 20 livros publicados, compartilha reflexões sobre a figura feminina no
presente e também a reparação
de seu passado.
Mais do que relatar
o feminino-feminista, a antologia encaminha os leitores ao
arquétipo da própria
vida, numa espécie de
paraíso redimido.

A goiana Darcy França Denófrio, autora de mais de 20 livros
publicados, compartilha reflexões sobre a figura feminina no
presente e também a reparação de seu passado

A autora

darcy França denófrio, nascida em 1936 em
Goiás, exerceu o magistério em todos os níveis e
publicou, já em 1970, pela
Editora do Brasil, uma série didática sobre redação, adotada em escolas
de todo o País. Já publicou
mais de duas dezenas de
livros, sendo a maioria
de ensaios críticos.

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
duca sofre com o golpe
duro de Yuri, mas não desiste
e acaba vencendo a luta. heideguer desconfia do acordo de
Lobão com Yuri e afirma a
henrique que romperá sua
sociedade com o vilão após a
final do Warriors. cobra vence
sua luta e desafia duca para a
final. duca teme ter fraturado
o pé. delma incentiva marcelo
a aliar férias e trabalho e criar
seu restaurante sobre rodas.
João questiona Bianca.

nos Tempos do imperador
augusto percebe o envolvimento de Pedro com Luísa.
Prisca e hilário temem que Vitória também os abandone e
pedem à tia para procurar
Quinzinho. Luísa ouve quando augusto comenta com dumas sobre sua relação com
Pedro. solano Lopez declara
guerra ao Brasil. Pedro comenta com Teresa sobre sua
apreensão com solano. Luísa
inicia os preparativos para
voltar à França.

Coração indomável
Bernardo informa a maricruz que ela será transferida
para um presídio de mulheres.
doris adverte otávio que se em
algum momento a chamarem,
ela será uma das testemunhas
de acusação a maricruz. Perante o juiz, maricruz reafirma
ter matado afonso. maricruz é
transferida para o presídio de
mulheres. o advogado navarro informa a otávio que maricruz já está reclusa no presídio
de mulheres.

Prova de amor
Felipe e marco trocam socos. adelaide entra no consultório, fica horrorizada e sai
para chamar os seguranças.
seguranças dominam Felipe e
marco. elza consegue tirar a sacola da cabeça. dudu joga balde de água em elza. Tita joga
farinha e dudu aproveita para
tentar roubar as chaves de
elza. elza consegue fugir e se
tranca no quarto. Pati e rafa
trocam alianças. Lopo dá de
cara com Lúcia no casamento.

um Lugar ao sol
Lara diz a Bárbara que não
conhece nenhum renato meirelles. Bárbara pede desculpas
para renato/christian. mateus reúne marie, Lara e noca.
castilho avisa a Bárbara, nicole e rebeca que santiago
tem que parar de trabalhar.
rebeca dá um ultimato ao
pai. Passam-se alguns meses.
santiago sofre um desmaio
durante a cerimônia realizada
em sua homenagem. Túlio
guia renato/christian.
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AGENDA cULTUraL
t
inauguração
a empresária e chef elaine
moura inaugura em Goiânia
a 1ª unidade das suas famosas pipocas gourmet em formato de café nesta sexta-feira (19). a Popcorn Gourmet
café e Bistrô está localizada
na varanda do Boulevard
Gastronômico do shopping
Buena Vista e oferece um
cardápio completo para todos os momentos do dia,
entre brunches, happy hour
com carta de drinks e vinhos.
a casa tem o projeto assinado pela arquiteta simone
Lourenço, que pensou num
ambiente de experiências
distribuídos em seus 120m².
maiores informações em
@popcorngourmetcafegyn.
Quando: sexta-feira (19).
onde: av. T-4, nº 466, Loja
106, setor Bueno – Goiânia.
horário: segunda à sábado,
das 9h às 23h e domingo, das
9 às 21 horas.

ao ar nesta sexta-feira (19),
às 19h, pelo canal UoL. na
atração, a cantora nayara
azevedo recebe convidados
em sua fazenda, localizada
em Goiás, para um batepapo descontraído, com muita música, bom humor e
acompanhado da calmaria
do campo. além disso, a cada
episódio, os participantes
acompanham naiara em tarefas rotineiras. desta vez,
Gustavo enfrentou o desafio
para provar que veio da roça
mesmo, o influenciador teve
que cortar lenha e andar a
cavalo na companhia de
naiara. Quando: sexta-feira
(19). onde: uol.com.br. horário: 19h.

show
o fim de semana começa
com muita música e agitação.
a azzure clube apresenta nesta sexta-feira (19) o show da
dupla sertaneja Ph e michel.
os jovens, que começaram a
carreira em Goiânia, vêm ganhando o País, principalmente depois do lançamento do hit
‘disk recaída’, a faixa mais famosa deles, apresentada em
2018, que conta com mais de
13 milhões de visualizações no
YouTube e mais de 7 milhões
de streams no spotify. Fazendo jus ao nome do novo trabalho, ‘rolê mais diferente’, Ph
e michel trazem o ‘eletronejo’,
um novo estilo que mistura
elementos típicos da música
sertaneja e batidas
eletrônicas, que
já é sucesso.
Quando: sextafeira (19). onde:

av. 136, nº 222, setor marista
– Goiânia. horário: 22h.
Vinhos
Goiânia é sede da primeira etapa do ‘road show 2021
- Vinhos de Portugal’ nesta
sexta-feira (19). o evento ocorre no castro’s Park hotel e
conta com a presença de renomados produtores portugueses, além do orador José
Luís Pinheiro. o roadshow
2021 traz a famosa degustação e ainda uma espécie de
competição, o ‘Wine Game’,
onde os participantes devem
identificar os principais aromas, regiões e uvas presentes
nos vinhos. além da capital
goiana, Belo horizonte e Brasília também são sedes das
demais etapas do evento. são
mais de 150 rótulos disponíveis, com as peculiaridades
que Portugal oferece, contando com cerca de 250 uvas
autóctones. Quando: sextafeira (19). onde: av. república
do Líbano, nº 1.520, setor
oeste – Goiânia. 15h às 21h.
Azzure Clube apresenta
nesta sexta-feira (19) o show
da dupla sertaneja PH e
Michel, às 22h

Governo de Goiás participa da ‘21 Dias de Ativismo

pelo Fim da Violência contra as Mulheres’
construção de uma sociedade
mais justa para todos”, ressaltou a coordenação.
A campanha, conhecida
inicialmente como ‘16 dias de
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres’, foi
criada em 1991, por feministas de diferentes países, reunidas no Centro de Liderança
Global de Mulheres (CWGL).
A ação é uma mobilização
educativa, que luta pela erradicação de qualquer tipo de
violência e pela garantia dos
direitos humanos das mulheres.
Serviço
Campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres
Quando: 20 de novembro à
10 de dezembro
Onde: Centro Cultural Marietta Telles Machado (Praça
Cívica) / Centro Cultural Martim Cererê (Rua 94-A, Setor
Sul) / Teatro Goiânia (Rua 23,
252, Setor Central)

Grammy Latino volta
para a TV brasileira após
seis anos
na última quinta-feira
(18), o canal Bis vai transmitir com exclusividade a entrega do Grammy Latino,
premiação de música latina
que acontece em Los angeles, nos estados Unidos. é a
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TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia te questiona sobre
suas necessidades: como você
tem conquistado o que deseja e
como tem se relacionado com as
pessoas para isso? Você está sabotando si mesmo em troca de
coisas que não estão trazendo felicidade? se sim, é um bom momento para repensar.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia vai te trazer ímpeto criativo para se movimentar
rumo ao que deseja, mas é importante se planejar para não
agir sem rumo ou sem consciência do porquê e de como.
Tome cuidado com ações puramente egóicas, nas quais os fins
justificam os meios.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje o dia pode trazer alegria
junto aos amigos. Boas notícias
podem chegar, além de um novo
início na vida amorosa estar despontando. é importante ser mais
inovador, encontrar sua autenticidade e sair do comum. é indicado abandonar posturas rígidas.
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LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje o dia pode trazer resoluções, mas também um pouco
de fantasia e ilusões. Tome cuidado com a necessidade de ter o
que deseja a qualquer custo e
avalie as situações mais profundamente, porque pode ser necessário abrir mão de algo. Tome
cuidado com o que deseja.
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LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode trazer mudanças repentinas e é preciso se
adaptar a elas. o novo pode chegar com tudo, querendo ou não.
o positivo é que coisas que estavam complicadas podem ser
resolvidas de uma vez por todas.
existe muita inovação.
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ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia pode trazer consenso, além de uma boa interação
com seu par ou sócio, caso tenha.
existirá boa sorte no seu dia, se
souber valorizar si mesmo e a
sua criatividade. Você pode não se
sentir tão disposto, então saiba
descansar. mantenha o equilíbrio.

A campanha foi criada em 1991, por feministas de diferentes
países, reunidas no Centro de Liderança Global de Mulheres

primeira vez que o canal do
grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do
evento. sendo assim, a cerimônia começa às 22h desta
quarta-feira, 18 de novembro, ao vivo pelo canal Bis,
para quem tem acesso à TV
paga ou ao aplicativo canais
Globo. (ofuxico)
Morre Leonardo José, dublador do vilão ‘Thanos’,
dos Vingadores
o universo da dublagem
brasileira ficou mais triste.
nesta quinta-feira, 18 de novembro, o ator e dublador
Leonardo José morreu, aos
78 anos. com voz imponente, ele ficou famoso por ter
dado voz a vilões da disney
como claude Frollo, de ‘o
corcunda de notre dame’
(1996), e Kron, de ‘dinossauro’ (2000). além desses, Leonardo José ficou por trás da
versão brasileira de Thanos,
antagonista e principal vilão
da saga de filme dos ‘Vingadores’, da marvel. (Flávia Ávila, ofuxico)
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia pode trazer uma necessidade de repensar o uso da
sua energia criativa e também de
como tem usado seu dinheiro:
será que está conseguindo pensar
no futuro ou está vivendo apenas
o hoje? é importante buscar sua
autenticidade e se reinventar.

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje o dia pode trazer liberdade e diversão, mas apenas se
conseguir ouvir o coração e deixar o lado racional e questionador um pouco de lado. novidades podem estar chegando, mas
fazer escolhas sem tantos medos
e travas se faz necessário.

CELEBRIDADES
Thiago Costa é operado
novamente, está consciente e estável
o cantor sertanejo Thiago
costa passou pela segunda
cirurgia no antebraço na
quarta-feira, 17 de novembro. de acordo com a assessoria, o artista, que sofreu
um acidente enquanto andava de moto aquática, está
consciente e estável. a equipe do artista paraense, informou que a cirurgia no
braço ocorreu sem intercorrências “e foi um sucesso”.
ele vem apresentando melhora no quadro, mas segue
internado na UTi para cuidados intensivos. ( Flavia almeida, ofuxico)
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HORÓSCOPO
t

influenciador
o influenciador digital,
Gustavo Tubarão, conhecido pelos seus vídeos engraçados nas redes sociais, é o
convidado especial do programa 'Pé na Bota', que vai

Com o objetivo de amparar as mulheres em situação
de vulnerabilidade social, o
Governo de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado de
Cultura (Secult), participa da
campanha ‘21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres’, realizada em parceria com o Conselho Estadual da Mulher (Conem). de 20 de novembro ao
dia 10 de dezembro, a instituição arrecadará produtos de
higiene pessoal em três unidades: no Centro Cultural Marietta Telles Machado, no Centro Cultural Martim Cererê, e
no Teatro Goiânia.
O departamento de Recursos Humanos da Secult
explicou a importância de
participar da campanha. “É
fundamental se mobilizar de
alguma forma nesse período
tão delicado. Convidamos
toda a comunidade para contribuir com absorventes, sabonetes, creme e escova dental, e, assim, colaborar com a

n
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SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Pode existir uma certa lentidão nos seus processos, então
saiba ter paciência. caso exista
alguma doença, a cura pode ser
lenta. Tome cuidado com o excesso de críticas ou com aversão
a tudo e todos, porque pode
acabar se isolando das pessoas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pede sabedoria para lidar com as situações. Você pode
enfrentar situações de fofoca ou
mal-entendidos. Tome cuidado
com a ansiedade e com dúvidas.
Você pode sentir que uma relação não está sendo tão satisfatória. Tome cuidado com o mau
uso do seu dinheiro.

;

Com 'lágrimas nos olhos',
Camila Queiroz publica carta
para Angel e alfineta a Globo
Camila Queiroz dividiu
com os fãs a dor de se despedir da personagem Angel, de ‘Verdades Secretas’,
responsável por revelar a
atriz ao grande público.
"Minha Angel, escrevo essa
carta com lágrimas nos
olhos, mas com o coração

tranquilo. Em 2015 quando
nos conhecemos, soube
que o nosso encontro seria
eterno. Sempre senti a sua
força, sua potência e o furacão que você é. Ser sua
casa sempre foi desafiador", descreveu. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje o dia pode trazer crescimento, realizações e ganhos,
mas é importante ter iniciativa e
não procrastinar: é hora de começar algo e não desanimar.
existe otimismo e sonho, mas é
preciso reconhecer ou descobrir
seu propósito, por isso o dia
pode trazer emoções.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje o dia pede um pouco de
descanso, principalmente para o
lado mental. é importante deixar
de lado as preocupações, manter
a leveza e, se conseguir, mantenha uma espécie de ócio criativo,
porque dele poderão surgir boas
ideias. Tome cuidado com as indecisões.
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Essência

Reﬂetir a consciência negra no cinema
Programações
especiais
homenageiam o
Dia Nacional da
Consciência
Negra, lembrado
dia 20 de
novembro
Lanna Oliveira
neste sábado (20) é comemorado o dia nacional da
Consciência negra e diversos
segmentos apresentam programação em homenagem a
luta que é representada na
data. Para refletir sobre a história dos negros no contexto
que o Brasil vive hoje, shows,
palestras e produções cinematográficas que abordam o
tema são disponibilizadas.
um País construído por meio
da escravidão e que ainda
hoje carrega traços dessa época de sofrimento, tem a obrigação de atentar-se para a
discussão e abraçar a luta
que se tem até os dias atuais.
Pensando em contribuir
com essa causa e também
como uma forma de educar
por meio do conhecimento da
história que o canal Curta! e a
plataforma Curta!On apresentam uma programação especial. A partir da meia noite de
sábado (20), o canal e o streaming reúnem 11 atrações, entre documentários e séries,
que desenvolvem o tema. O Especial Consciência negra traz
24 atrações e permite ao assinante assistir quantas vezes
quiser e na hora que quiser, durante 24h ininterruptas.
Em um momento em que
se fala muito em igualdade, é
importante relembrar produções que traz o público para
essa realidade. Entre os docu-

mentários disponíveis destacase o inédito ‘danças negras’, dirigido por João nascimento e
Firmino Pitanga. O filme é
composto por depoimentos de
artistas e acadêmicos como o
professor Kabengele Munanga,
que discutem a presença da
cultura negra na contemporaneidade, bem como os diversos paradoxos de uma sociedade marcada por um passado escravocrata.
Além dele, o Curta! exibe os
filmes como ‘Clementina’, ‘A
Última Abolição’ e ‘Carolina de
Jesus’, além de séries como
‘Palmares: Coração Brasileiro,
Alma Africana’ e ‘O Movimento negro nos Estados unidos
desde Martin Luther King’. Já
no Especial do Curta!On – Clube de documentários, estão filmes como ‘Todas as Melodias’,
‘Favela É Moda’ e ‘Cartola, Música Para os Olhos’ e, entre as sé-

O antropólogo e
professor Kabengele
Munanga conta no
ﬁlme ‘Danças
Negras’ como a
cultura negra se
apresenta nos dias
de hoje

ries, ‘Balanço Black’, ‘decolonizações’ e ‘Ku Klux Klan –
uma História Americana’.

Por que 20 de novembro?

O dia nacional da Consciência negra foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de
10 de novembro de 2011. A

data faz referência à morte de
Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado
entre os estados de Alagoas e
Pernambuco, na Região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data,
por bandeirantes liderados por
domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil.
A data de sua morte, descoberta por historiadores no
início da década de 1970, motivou membros do Movimento negro unificado contra a
discriminação Racial, em um
congresso realizado em São
Paulo, no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi
como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da

luta por direitos que os afrobrasileiros reivindicam. Com
isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e
relembrar a luta dos negros
contra a opressão no Brasil.
Recentemente, o caso de
George Floyd, um negro que
foi morto brutalmente por
policiais nos Estados unidos,
reacendeu a chama da discussão racial. imagens chocantes foram divulgadas e assim, uma comoção mundial se
instalou. É possível perceber
como foi e porque ainda é tortuoso o caminho que o negro
percorre no Brasil. O intuito
do canal Curta! e da plataforma Curta!On é apresentar a
realidade de pessoas consagradas no mundo das artes,
mas que também são representantes de uma força maior.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)

CINEMA
t
esTReias

A Família Addams 2 - Pé na Estrada (The addams Family 2,
2021, eUa). duração: 1h33min.
direção: Greg Tiernan, conrad
Vernon. eLenco: oscar isaac,
charlize Theron, chloë Grace
moretz. Gênero: animação, família, comédia. cinemark Flamboyant: 12h40, 14h30, 15h,
17h20. cinemark Passeio das
Águas: 12h30, 13h50, 16h15. Kinoplex Goiânia: 16h, 18h20. cineflix aparecida: 14h10. cineflix
Buriti: 16h40.

Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: afterlife, 2021,
eUa). duração: 2h04min. direção: Jason reitman. elenco:
carrie coon, Finn Wolfhard,
mckenna Grace. Gênero: aventura, ação, comédia.cinemark
Flamboyant: 12h10, 13h, 15h,
15h05, 16h, 18h, 19h, 21h, 22h.
cinemark Passeio das Águas:
12h, 13h15, 15h, 16h15, 18h,
19h15, 21h, 22h15. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 15h50, 18h30,
18h55, 21h10. cineflix aparecida: 14h, 15h30, 16h35, 19h10,
21h45. cineflix Buriti: 15h10,
16h30, 19h, 20h10, 21h30.
Noite Passada em Soho (Last
night in soho, 2021, eUa). duração: 1h57min. direção: edgar Wright. elenco: Thomasin
mcKenzie, anya Taylor-Joy,
matt smith (Xi). Gênero: suspense, terror. cinemark Passeio das Águas: 15h10, 18h,
20h50. Kinoplex Goiânia:
14h15, 21h30. cineflix aparecida: 19h20, 21h55. cineflix
Buriti: 17h40, 21h45.
Chernobyl - O Filme (Kogda
padali aisty, 2021, russia). duração: 2h16min. direção: danila Kozlovsky. elenco: danila
Kozlovsky, oksana akinshina,
Filipp avdeyev. Gênero: drama, histórico, ação. cinemark
Passeio das Águas: 18h40,
21h50. cineflix aparecida:
16h10, 21h10.
eM CaRTaZ
A Profissional (The Protégé,
2021, eUa). duração: 1h41min.

direção: martin campbell.
elenco: maggie Q, samuel L.
Jackson, michael Keaton. Gênero: ação, suspense. cinemark Flamboyant: 14h40.
Deus Não Está Morto - Próximo Capítulo (God's not dead:
We the People, 2021, eUa). duração: 1h50min. direção: Vance
null. elenco: William Forsythe,
david a.r. White, isaiah Washington. Gênero: drama. cinemark Flamboyant: 20h. cinemark Passeio das Águas: 14h,
16h50. Kinoplex Goiânia: 16h50.
cineflix aparecida: 17h10.
Querido Evan Hansen (dear
evan hansen, 2021, eUa). duração: 2h17min. direção: stephen chbosky. elenco: Ben Platt,
Julianne moore, Kaitlyn dever.

O ﬁlme de terror
‘Noite Passada em
Soho’ traz as atrizes
Anya Taylor-Joy e
Thomasin Mckenzie
como as
personagens Sandy
e Eloise

Gênero: comédia musical, drama. cineflix aparecida: 14h05.
Eternos (eternals, 2021, eUa).
duração: 2h37min. direção:
chloé Zhao. elenco: Gemma
chan, richard madden, salma
hayek. Gênero: Ficção científica, fantasia, ação. cinemark

Duna (dune, 2021, eUa). duração: 2h36min. direção: denis
Villeneuve. elenco: Timothée
chalamet, rebecca Ferguson,
oscar isaac. Gênero: Ficção
científica, drama. cinemark
Flamboyant: 13h10, 20h50. Kinoplex Goiânia: 20h30.
Flamboyant: 13h20, 13h50,
14h20, 14h50, 16h45, 17h15,
17h45, 18h15, 20h10, 20h40,
21h10, 21h40. cinemark Passeio das Águas: 13h40, 14h40,
17h10, 18h10, 20h40, 21h40.
Kinoplex Goiânia: 14h, 14h30,
16h40, 17h10, 17h40, 19h50,
20h20, 20h50. cineflix aparecida: 15h20, 18h30, 18h50,
21h40, 22h. cineflix Buriti:
14h40, 16h10, 17h30, 18h40,
19h20, 20h, 20h40.
Marighella (marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. direção: Wagner moura. elenco:
seu Jorge, adriana esteves,
Bruno Gagliasso. Gênero: drama, biografia, histórico. cinemark Flamboyant: 16h35,
17h20, 21h30. cinemark Passeio das Águas: 12h40, 12h45.

Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: Let There Be carnage,
2021, eUa). duração: 1h30min.
direção: andy serkis. elenco:
Tom hardy, stephen Graham,
Woody harrelson. Gêneo: ação,
fantasia. cinemark Flamboyant:
19h40, 22h05. cinemark Passeio das Águas: 16h10, 19h40,
21h30, 22h10. cineflix aparecida: 19h. cineflix Buriti: 17h50.
Harry Potter e a Pedra Filosofal (harry Potter and the
Philosopher's stone, 2001,
eUa). duração: 2h32min. direção: chris columbus. elenco:
daniel radcliffe, rupert Grint,
emma Watson. Gênero: Fantasia, aventura, família. cinemark Flamboyant: 14h30, 18h.
cinemark Passeio das Águas:
14h30, 18h. cineflix aparecida:
14h30, 17h30, 20h30.
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Negócios
Mesmo com as
dificuldades, as
vendas da Black
Friday do ano
passado superaram
em 31% as vendas
de 2019

Vendas na Black Friday devem ser
25% maiores em relação a 2020
Black Friday 2021
ocorrerá no dia 26
de novembro. A expectativa é que
87,75% dos brasileiros realizem compras nesta data
Vitória Coimbra
data cada vez mais esperada pelos brasileiros, a Black
Friday é uma boa aliada para
o comércio. Com as condições especiais de pagamento
e os descontos, este ano, o
dia 26 de novembro ganhou
ainda mais importância.
Com a pandemia, o distanciamento social e cada vez
mais pessoas aderindo ao
home office, o cenário do varejo e atacado em geral precisou adaptar-se à essa nova
realidade. Com a quarentena,
o acesso às lojas físicas ficou
cada vez mais difícil e fez
com que muitos voltassem
para o e-commerce.
de acordo com a pesquisa
da Conversion, no ano de
2020, 76,50% dos brasileiros
realizaram compras na data,
número baixo comparado às
expectativas dos varejistas.
Mesmo com as dificuldades,
as vendas da Black Friday do
ano passado superaram em
31% as vendas de 2019.
A Confederação nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CnC), o setor varejista irá movimentar cerca de
R$3,9 bilhões na data, um avanço de 6,5% comparado ao mesmo período do ano passado.
descontando a inflação, haverá retração de 3,8% no mês.
Apesar do avanço da vacinação e a crise sanitária estar diminuindo, o comércio eletrônico ainda é mais atrativo, considerando a comodidade e a
facilidade de comprar sem sair
de casa. A categoria que lidera
o topo da lista dos itens mais desejados pelos consumidores é a
de eletrônicos e eletrodomésticos, seguido da categoria de
moda e acessórios, calçados,
casa e móveis e cosméticos.
Bruna Prado, dona de um
salão voltado para alongamentos de cílios e micropigmentação, disse que as vendas
do ano passado não foram

como imaginava, mas conseguiu faturar mais do que os
meses posteriores. Este ano, a
lojista investiu em um ótimo
planejamento para a Black Friday. “Este ano estamos com
um bom planejamento da
Black Friday. Estamos apostando em postagens, em divulgação e fizemos um estoque
para que as pessoas possam
realmente aproveitar”, diz.

Descontos serão menos
vantajosos por conta
da inflação

A Black Friday é um dos
momentos que o consumidor
brasileiro pode realizar o so-

nho de trocar de TV ou comprar um eletrodoméstico que
sempre sonhou. Porém, com a
inflação acumulada nos últimos 12 meses - de 10,25%, segundo o iPCA - os descontos
devem ser reduzidos e a margem de lucro dos varejistas
pode ser comprometida.
A inflação e a disparada
no dólar são fatores que farão com que o comércio encontre dificuldades em realizar ofertas tentadoras para
os consumidores. Mesmo assim, os brasileiros estão dispostos a gastar.
um estudo feito pela Behup
- Pesquisa Retomada do Con-

sumo 2021 para inteligência de
Mercado Globo - revela que
70% dos brasileiros são atraídos pelo baixo valor das mercadorias. Porém, é importante
ficar de olho, pois os descontos
podem até parecer vantajosos, mas acaba doendo no bolso do consumidor.
um dos maiores desafios
de venda após quase 2 anos
de pandemia, segundo a empresária Bruna Prado, é as
pessoas voltarem aos eixos.
“Hoje o pai ou a mãe tem
que optar ou em colocar gasolina no carro ou fazer uma
compra ou fazer uma extensão de cílios”, explica.

Além da inflação, os
golpes devem crescer 50%

de acordo com a ClearSale,
empresa especializada em soluções antifraudes, as fraudes
e golpes devem crescer cerca
de 52% na Black Friday 2021.
Para aproveitar a sexta-feira
de descontos, sem cair em golpes e sair no prejuízo, é preciso ficar em alerta e ter cuidado. O advogado especialista
Fabrício Posocco fala que para
evitar esses golpes é necessário ficar atento aos preços, ao
uso de cartão de crédito e, até
mesmo, ao Pix.
Com o caos e a grande
procura, sites podem ficar
lento e até saírem do ar.
nessas horas, é preciso estar
preparado e atento aos golpes e até mesmo com o prejuízo de uma compra efetuada, mas não registrada
no sistema da empresa.
É importante ressaltar
que se o prejuízo for de ordem financeira e estiver relacionado ao vazamento de
dados - problema que acontece, principalmente, em
compras online -, o banco é
responsável por ressarcir o
cliente. Já na Justiça, as ações
relatam que os criminosos
quando entram em contato
com a vítima já possuem todas as informações pessoais,
bancárias e até chave de Pix.
(Especial para O Hoje)

