coworking

ENTREViSTA COM
EMPRESáRiO

liVraria
EMANCiPAçãO
fEMiNiNA

dica de cinema
LuTA DO GuERRiLHEiRO
BAiANO MARiGHELLA

Essência 13

Essência 14

Essência 15

| ANO 17 | Nº 5.488-89 | GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2021 | R$ 2,50 | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004

Rafael Lara
é eleito novo
presidente
da OAB-GO

A disputa pelo comando da
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) chegou ao fim com a consagração
do jurista Rafael Lara da chapa Compromisso OAB para a
presidência da Ordem.
Política 5

Três bairros de Aparecida
concentram mais
de 800 casos de Dengue
Cidades 10

WandeRley VillaRinho

Reflexos da pandemia na
região da 44, em goiânia
Opinião 3

OHOJE.COM

Auxílio Emergencial
fortalece programas de
distribuição de renda
Aprovado e ampliado pelo Congresso Nacional, o
auxílio emergencial, implementado a contragosto do Ministério da Economia, amenizou os impactos diretos e indiretos da crise gerada pelo SarsCoV-2 sobre a renda das famílias e ainda contri-

buiu para aliviar levemente a concentração da
renda ao longo do ano passado.Tesouro desembolsou perto de R$ 293,105 bilhões em valores
nominais, dos quais R$ 236,936 bilhões (80,8%
do total) foram gastos até setembro. Economia 4

Turismo em Goiás é o que mais cresce no País, com 42,3%
Com o avanço da vacinação e cerca de 51% dos
goianos totalmente imunizados, Goiás tem visto a
retomada de alguns setores da economia, entre

eles, o Turismo. No acumulado de janeiro a setembro de 2021, o índice de atividades turísticas
no Estado mostrou expansão de 42,3%. Cidades 11

Jota Eurípedes

PSDB goiano
rachado entre
Doria e Leite
Recheadas de acusações entre
os adversários e polêmicas
sobre o aplicativo responsável pela votação, as prévias
tucanas podem, a depender
do resultado, causar um racha no partido, inclusive entre nomes históricos.
Política 2

Chuva pode atrasar ainda mais entrega de obras
Com o período chuvoso, os feirantes transeuntes da Praça do Trabalhador se deparam com bastante lama e enxurrada, principalmente nos locais mais próximos do Terminal Rodoviário. Cidades 9

Pressionado,
Atlético recebe o
Ceará na Série A

Jaqueline RodRigues

novembro azul luta
para quebrar tabu
Opinião 3

Torcida organizada se fez presente no último treino antes
do duelo e conversou com lideranças do time rubro-negro;
duelo acontece no Accioly.

Braga janta com Moro para
discutir eventual aliança
nas eleições do ano que vem

Esportes 7

Xadrez 2

Vila noVa
vence e garante
permanência

Vereador atende em
escritório onde foi flagrado
em “compra de votos”

Em jogo válido pela 37ª rodada
da Segundona, o time comandado pelo técnico interino Higo
Magalhães derrotou o Londrina
por 2 a 1, no OBA.
Esportes 8

Política 6

Comércio fica superaquecido Levantamento da CDL (Câma-

ra de Dirigentes Lojistas) Goiânia mostrou que as vendas no comércio para
o Natal deste ano deve levar 65,45% da população às compras. Negócios 17

Dólar: (paralelo) R$ 5,60 | Dólar: (comercial) R$ 5,609 |
Euro: (Comercial) R$ 6,330 | Boi gordo: (Média) R$ 313,00
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 332,40 | Bovespa: +0,59%

STF: é inconstitucional
obrigar descontos lineares
em mensalidades
Jurídica 10

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

Tempo em Goiânia
s 26º C

t 19º C

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

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Extradição de condenados no exterior está na lista

Plenário aprova
sete acordos
internacionais
assinados
pelo governo
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta
quinta-feira (18) sete projetos de decreto legislativo (PDLs)
sobre acordos internacionais assinados pelo governo brasileiro. Estes acordos dependem da chancela do Congresso Nacional para entrarem em vigor.
Entre outros pontos, o tratado prevê que nacionais condenados no exterior possam ter a oportunidade e cumprir
pena privativa de liberdade em seu país de origem. A transferência do preso poderá ser pedido pelo país da condenação ou extração.
um dos projetos é referente a um ajuste na redação
do acordo de cooperação técnica assinado em 2012 entre o Brasil e a Etiópia. O ajuste prevê isenção fiscal para
as equipes de pessoal que participarem de projetos de
cooperação entre os dois países, exceto para impostos
relativos a armazenamento, transporte ou outros serviços semelhantes;
- PDL 569/19: aprova o acordo de “céus abertos” assinado
entre Brasil e Guiana em 2017. O texto autoriza empresas
aéreas de um país a sobrevoar o território do outro, fazer
escalas, operar voos internacionais de passageiros, entre outros. Também determina o reconhecimento de licenças, certificados de aeronavegabilidade e outras documentações expedidas por um dos países signatários;
- PDL 768/19: aprova o texto da Convenção Relativa à
Transferência de Pessoas Condenadas, assinada em 1983.
O tratado foi negociado no Conselho da Europa, em 1983.
um dos artigos permite que países não europeus integrem
a convenção. Atualmente, já confirmaram isso países
como Austrália, Canadá, Chile, México e Estados unidos.

xadrez@ohoje.com.br

Braga janta com Moro para discutir
eventual aliança em 2022
Depois do embate Adilson Barroso, presidente afastado do Patriota que tentou negociar sozinho a filiação
do presidente Jair Bolsonaro
para disputar a reeleição, o
partido junta os cacos e
mira as eleições proporcionais em 2022. Mesmo
assim, abre diálogo com o
Podemos de Sérgio Moro
sobre uma eventual aliança. Mas depois de um jantar em Brasília, com a presidente da legenda, Renata Abreu - e com a
participação do secretário-geral e
presidente da sigla em Goiás,
Jorcelino Braga,
e o substituto de
Barroso, Ovasco Resende – uma nova rodada foi
marcada para o início de dezembro. Ainda não há
sinalização de acordo.

Emenda

Sem previsão no projeto que trata da lei orçamentária do Estado para 2022, o deputado Delegado Eduardo Prado (DC) vai apresentar emenda prevendo o pagamento da data-base aos servidores públicos.

Tramitação

Apesar de constar da pauta já algum tempo, a
matéria que trata da prestação de contas do governo, referente a 2020, ainda não tem data para
ser apreciada no plenário da Alego. O processo foi
protocolado em junho.

Iniciativa

Titular da secretaria estadual de Meio Ambiente, Andréa Vulcanis destacou a ação do prefeito Rogério Cruz
no mutirão de plantio de 50 mil mudas de arvores, pelos benefícios do ato em favor de Goiânia.

Cogitada

Para a disputa ao governo, o
PL agora cogita o nome da deputada federal Magda Mofatto,
tendo como primeira alternativa o parlamentar Major Vitor
Hugo (PSL), para dar palanque
a Bolsonaro em Goiás.

Na mira

Com parlamentares de
Goiás citados como beneficiários, a Polícia federal deve investigar indícios de irregularidades no uso das emendas do
chamado orçamento secreto.
falta só o Supremo Tribunal
federal autorizar.

Virou moda

Depois de Goiânia e Aparecida, chegou a vez da Câmara de Senador Canedo antecipar a eleição da mesa diretora, reconduzindo Carpegiane Silvestre (DEM) para o
cargo, a partir de 2023.

Redução

Em projeto que tramita
na Alego, o deputado Henrique Arantes (MDB) propõe
reduzir alíquotas do imposto
sobre a Transmissão Causa
Mortis e Doação sobre Herança (iTCD).

CURTAS
2
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Em parceria com o governo, a prefeitura de Goiânia vai oferecer serviços à
comunidade no mutirão que
homenageia iris Rezende,
neste fim de semana, na região noroeste da capital.

Prévias racham PSDB em Goiás,
mas não devem causar debandada
João Doria,
Eduardo Leite e
Arthur Virgílio
disputam, neste
domingo (21), a
preferência dos
tucanos para as
eleições de 2022

Marconi é o plano principal,
mas ele também pode disputar o cargo de deputado federal ou senador. De qualquer
forma, mesmo se não tiver
candidato, os tucanos estarão contra o atual governo.

Exemplo?

Marcelo Mariano
O PSDB se prepara para as
prévias, marcadas para este
domingo (21), que decidirão
o nome do partido na disputa presidencial de 2022. Estão
no páreo os governadores de
São Paulo, João Doria, e do
Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, considerados favoritos, além do ex-prefeito de
Manaus Arthur Virgílio, que
corre por fora.
Recheadas de acusações
entre os adversários e polêmicas sobre o aplicativo responsável pela votação, as prévias tucanas podem, a depender do resultado, causar
um racha no partido, inclusive entre nomes históricos.
Há uma forte tendência
de que o deputado federal
mineiro Aécio Neves e o exgovernador de São Geraldo
Alckmin, dois ex-candidatos
do PSDB a presidente, em
2006 e 2014, respectivamente,
deixem o partido em caso de

José Eliton e Marconi Perillo ficam em lados opostos na escolha do candidato à presidência pelo PSDB
vitória de Doria, com quem
acumularam desentendimentos nos últimos tempos.
Aécio, que tentará a reeleição à Câmara dos Deputados, está próximo do Progressistas (PP). Por sua vez,
Alckmin, cotado para concorrer a governador de São
Paulo ou a vice na chapa do
ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto, dialoga com
PSB e PSD. Se Leite vencer as
prévias, porém, ambos podem permanecer no PSDB.
Em Goiás, as principais lideranças do partido estão rachadas. O ex-governador Mar-

coni Perillo já declarou voto
em Doria, seu amigo pessoal.
Enquanto isso, o também exgovernador José Eliton se posicionou a favor de Leite.
Contudo, o jornal O Hoje
apurou que, independentemente de quem vencer as prévias, o PSDB goiano seguirá
unido e não terá problemas
em apoiar Doria ou Leite para
presidente no ano que vem.
O racha, de acordo com
um tucano influente ouvido
pela reportagem, é algo do
momento e, diferentemente de outros estados, o PSDB
de Goiás não deve sofrer de-

bandadas por causa do resultado das prévias.
Por outro lado, as dissidências de alguns tucanos
goianos são dadas como certas, mas por um motivo diferente. O deputado federal Célio Silveira e os deputados estaduais Talles Barreto e francisco Oliveira deixarão o PSDB
porque migraram para a base
do governador Ronaldo Caiado (DEM/união Brasil).
Para 2022, o PSDB tem demonstrado interesse em lançar uma candidatura própria
ao governo de Goiás em oposição a Caiado. No momento,

Os partidos políticos brasileiros não estão acostumados ao mecanismo de realizar
prévias para definir suas candidaturas, pelo menos não na
mesma proporção como as
que o PSDB está fazendo.
Em outros países, é algo
mais frequente. Provavelmente o exemplo mais conhecido é o dos Estados unidos. Lá, brigas internas entre
democratas e republicanos
são comuns durante esse processo. Nas eleições gerais,
entretanto, a união tende a
prevalecer, embora haja uma
ou outra exceção.
As prévias do PSDB, de
fato, têm os seus problemas,
que não se limitam aos duros
embates entre Doria e Leite e
à votação por aplicativo. Talvez a maior falha, especialmente do ponto de vista democrático, seja a baixa participação dos filiados.
Apesar disso, espera-se
que as prévias tucanas sirvam
de exemplo para outros partidos aprimorarem o método
de escolha dos candidatos,
ouvindo mais os seus membros e realizando debates fora
da época de campanha oficial.
(Especial para O Hoje)
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Reﬂexos da pandemia na
região da 44, em Goiânia
Wanderley Villarinho
Definir um norte com metas claras pode levar
uma empresa para o sucesso, mas são as ações
que vão determinar o resultado. Ao cenário econômico extremamente competitivo, somaramse as adversidades ligadas à pandemia, levando
empresas a agirem de maneira quase instintiva,
como sobrevivência. Mas é em épocas de crise
que devemos buscar aprender a reaprender, com
estratégias disruptivas, que visem oportunizar o
mercado. Como diria o ex-presidente do Lloyds
Bank, Sir Brian Pitman: “Existe sempre uma estratégia melhor do que a que você tem, você só
não pensou nela ainda”.
Com esse pensamento, foi lançado um desafio
a um grupo de 14 alunos dos cursos de Logística
e Gestão Comercial da faculdade Senac Goiás para
realizar um estudo com foco no levantamento dos
processos logísticos, comerciais e de atendimento
ao cliente que foram impactados pelas medidas de
restrição das atividades econômicas decorrentes
da pandemia da COViD-19, durante os anos de 2020
e 2021. O grupo foi desafiado a levantar propostas
de melhoria que poderiam ser implantadas, visando melhorar o nível de competitividade, bem
como preparar a liderança para futuras crises, que
com certeza ainda virão.
Para esse trabalho, foi escolhido o polo da Região da 44, situado na parte central da capital, justificando-se a escolha pelos dados da região que
são impressionantes: 150 mil empregos gerados;
R$ 570 milhões movimentados por mês, de janeiro a setembro, sendo que nos últimos meses
do ano o faturamento pode chegar a R$ 1 bilhão.
Estes números fazem da região da rua 44 o segundo maior polo atacadista do Brasil, atrás apenas da região do Brás, em São Paulo-SP. Mas esse
era o cenário da região da 44 antes da pandemia
de acordo com dados da AER44 (Associação Empresarial da Região 44).
Com esse desafio, os alunos começaram um trabalho de pesquisa comparativa da situação da região, com base no ano de 2019 e os reflexos que
a pandemia teria produzido junto aos lojistas da
região. Para isso foram utilizadas várias ferramentas de avaliação diagnóstica, que serviram
para que a equipe pudesse ter uma “fotografia” da
situação real dos comerciantes da região da 44 e
pudesse então iniciar uma anamnese mais acurada dos principais problemas existentes.
Desta forma, foram levantados os seguintes indicadores: Percentual de dias fechados (Dfg); percentual de dias fechados em período de pico, “movimento externo de venda” (Dfe); percentual de
redução de horários de funcionamento (Hfg);

percentual de projeção de queda de faturamento (Qfp); e Percentual de demissões (DEg).
Com base nesses indicadores e o resultado de
pesquisa realizada pela AER44 em parceria com
a Secretaria Estadual da Retomada junto a 262 lojistas da região, foi possível entender os principais
temas (ou dores) desses empresários na manutenção e crescimento de seus negócios; em particular aqueles ligados diretamente à gestão: formação de preços, gestão de clientes e fornecedores, gestão financeira e processos gerenciais. Reflexo direto dos protocolos de combate à pandemia (afastamento social e redução do período de
funcionamento do comércio, dentre outros), verificou-se também uma demanda muito grande
por gestão de marketing, principalmente em relação às mídias digitais e produção de conteúdo.
Esse processo de tomada de decisão em cenários de incerteza passa a ser uma preocupação
grande do empresário. foi verificado que alguns,
de forma intuitiva, conseguiram agregar valor ao
realizar a transição rápida para novos modelos
de captura da atenção do cliente; já outros não
conseguiram realizar o processo de mudança disruptiva necessária.
Os resultados de todo esse trabalho vêm sendo apresentado semestralmente nas jornadas acadêmicas da faculdade Senac Goiás em formato
e relatórios, aproveitando para propiciar debates em torno do tema, e será alvo de artigo científico ao final do ano.
Algumas organizações foram desenhadas
para ganhar excelência na reprodução das mesmas coisas. É necessária uma mudança de postura. Assim, é importante que se aborde novas
formas de ver e rever a gestão dos negócios, e que
se busque por meio de lições apreendidas o aperfeiçoamento a todo momento dos processos de tomada de decisão, visando não se deter em “zonas
de conforto”, ou que se direcione a algo que pareça eficiente, mas que não dê resultado. Apropriando o grande “guru” da gestão, Peter Drucker: “Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deve ser feito”.
Os resultados de
todo esse trabalho vêm
sendo apresentado semestralmente nas jornadas acadêmicas da
faculdade Senac Goiás
em formato e relatórios, aproveitando para
propiciar debates em
Wanderley Villarinho é
professor do curso de Gestorno do tema, e será
tão Comercial da Faculalvo de artigo científidade Senac Goiás
co ao final do ano.

OPiniãO

Ao longo do mês deste mês ocorre a Campanha Novembro Azul, cujo objetivo é orientar a população masculina para a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de próstata. A ação surgiu em 2003, na Austrália, a partir de uma brincadeira de dois amigos, que cogitaram se ficariam bem de bigode longos, como
aqueles de época. Desde então, o projeto foi se espalhando cada vez mais e, hoje, cerca de 20 países já aderiram ao tema.
Depois do câncer de pele não melanoma, o
câncer de próstata é o tumor mais frequente no
homem. Segundo o instituto Nacional do Câncer
(inca), são estimados mais de 65 mil novos casos
para 2021, porém, muitos podem nem ter sido
diagnosticado. Por isso a importância da prevenção e exames com a frequência correta.
A campanha é uma excelente ferramenta
para orientar a população. O Novembro Azul ajuda a dar visibilidade para a discussão deste
tema, que para muitos continua sendo tratada
como tabu. Assim como as outras campanhas,
que são trabalhadas durante o ano. Junto com a
divulgação, este é um momento em que os profissionais da área da saúde voltam suas atenções
para o câncer de próstata.
Percebo a importância do projeto, que nasceu
como uma brincadeira para levar leveza e quebrar o tabu em torno do exame de próstata. O objetivo é desmistificar todo o preconceito com o
exame do toque retal. Além disso, a população
masculina é a que tem o índice mais baixo de
preocupação com a saúde. fatores que agravam
ainda mais o impacto do câncer.
Por isso, a sacada para virar a chave do pre-
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conceito está na educação. É importante utilizar
as ferramentas que causam impacto nas pessoas,
como redes sociais, séries, novelas e outros, falando sobre o assunto. Essa é uma das principais
maneiras de educar, orientar e informar de maneira correta a população.
Existem pessoas que propagam fake News sobre o tema, que contribuem para reforçar o tabu.
Dizem que o exame de toque retal pode causar
impotência sexual, o que não é verdade. O exame é uma maneira rápida e prática de detectar
o tumor e não causa efeitos na vida sexual masculina. Mas com a evolução do câncer o paciente pode desenvolver diversos traumas, inclusive
a impotência sexual.
Além disso, o ambiente familiar pode ser
uma referência positiva para a prática de exames.
O indivíduo pode se sentir mais seguro para compartilhar e trocar informações com a família e
amigos. Por isso, é fundamental receber o apoio
de pessoas próximas. Além de dispor da experiência de gerações passadas.
uma pesquisa realizada pelo inca, em
2021, informa que pessoas que realizam
exames periódicos têm de 80% a 90% de
chance de cura e quando a descoberta vem
tarde as chances caem para 30%.
Adotar hábitos de vida
saudáveis ajuda a prevenir várias doenças, inclusive o câncer. Alimentação equilibrada, prática
regular de exercícios físicos, controle do peso corporal, são fatores que poJaqueline Rodrigues Stedem contribuir para a
fanini é coordenadora do
prevenção da doença.
curso de Enfermagem
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Aglomerações
Desde a reabertura de segmentos do comércio
em Goiânia não houve um único dia que não registrasse aglomerações de pessoas na Capital. Agora o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distanciamento social. Muitas pessoas não entenderam a proposta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pessoas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quando será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos.
Ana Carolina Martins
Goiânia

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

CONTA PONTO

{

Não só os
goianos, mas o
Brasil reconhece
o que ele
representou para
a política da
transparência,
com respeito ao
cidadão e ao
dinheiro público
Governador Ronaldo Caiado sobre
o ex-prefeito da capital e ex-governador, que faleceu no último dia 9
de novembro. Governo de Goiás
leva serviços de saúde para Mutirão Iris Rezende e serão distribuídas 1.200 senhas para consultas e
exames oftalmológicos.

Novembro Azul
luta para quebrar tabu
Jaqueline Rodrigues Stefanini

n

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

M

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

N

@jornalohoje
a escultura encomendada pela B3, a bolsa
de valores brasileira, amanheceu pelo segundo dia consecutivo com inscrições de
protesto. o touro de ouro foi colocado no
Centro de são Paulo nesta semana, imitando o monumento de Wall street, que
fica no centro financeiro de nova york e representa o otimismo dos investidores.

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
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ECONOMIA

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

Vendas podem superar as de 2020 em 5%

Pesquisa diz que
62,5% dos lojistas
participarão da
Black Friday
uma pesquisa da Associação Brasileira de Lojistas
de Shopping (Alshop), feita em todo o país, mostrou que
62,5% dos 1,2 mil associados farão promoções em seus
pontos de venda durante a Black friday, no fim de novembro, enquanto 18,8% dos lojistas gostariam de participar da data, porém, não conseguirão devido ao aumento de custos que pressionam os preços e as margens de venda.
Os que admitiram que não vão participar são 12,5%
e os que apostarão apenas em promoções via internet
em plataformas de e-commerce são 6,2%.
Mesmo assim, a expectativa da Alshop com relação
à data é positiva, podendo superar os números de 2020
em 5%. “Sabemos que o varejo tem se erguido aos poucos, e mesmo diante da alta dos preços, em conversas
com outros empresários, há muito mais otimismo para
essa nova fase”, disse o diretor institucional da Alshop,
Luis Augusto ildefonso.
Segundo ele, mesmo com a alta do dólar e o aumento de custos indiretos, os consumidores podem visitar as
lojas esperando descontos significativos. “Os descontos
não serão tão generosos como nos anos anteriores, mas
com certeza farão a diferença para o consumidor que
está em busca de smartphones, eletrodomésticos ou até
outros produtos que já estejam no radar. O importante
é aproveitar a data e pesquisar para encontrar bons descontos”, afirmou.

Limite de descontos

A federação do Comércio (fecomercio) de São Paulo alertou para o fato de que a preparação para a data
requer atenção dos lojistas na hora de identificar o limite
de descontos para atrair os consumidores sem comprometer o fluxo de caixa, ainda mais diante de um cenário de incertezas econômicas e com indicadores de
consumo deteriorados (desemprego em alta, inflação, deterioração da renda e crédito mais caro). Por outro lado,
alguns pontos críticos devem ser analisados quanto à
Black friday deste ano.
“A oferta mais escassa de bens duráveis, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos, poderá ter impacto nas
vendas, considerando que os insumos necessários para a
fabricação destes produtos estão com preços mais altos.
Além disso, o crescimento mundial da demanda e a falta
de componentes eletrônicos poderão comprometer a
oferta de determinados produtos”, disse a entidade.
Segundo a fecomercio, com a retomada econômica,
houve crescimento significativo da demanda, atingindo
a logística de transportes, com o número de contêineres,
navios e aviões não aumentando para dar conta dos pedidos que já estavam atrasados por causa das medidas
restritivas para controle da pandemia e das novas encomendas mundiais simultaneamente, elevando o preço dos fretes e os prazos para a exportação e a importação de produtos. A alta do dólar é outro componente
a ser considerando, aumentando o custo dos produtos.
“Em razão de todos estes problemas, os lojistas já trabalham com estoques mais baixos para atender os clientes neste fim de ano. um dos grandes desafios será realizar promoções que sejam interessantes para os consumidores, considerando o aumento dos custos, sem comprometer as finanças do negócio”, informou a fecomercio.
Para a entidade, o ponto de atenção para os lojistas
na Black friday deste ano é colocar o consumidor no
centro das estratégias do negócio, proporcionando a melhor experiência de compra, desde o primeiro contato
até o pós-venda.

Guia ajuda lojistas

Dados da Associação Comercial de São Paulo (ACSP),
baseados em um levantamento da consultoria Neotrust/Compre&Confie, mostram que, no ano passado,
mesmo com as medidas de distanciamento social mais
rígidas e os efeitos mais intensos da crise econômica desencadeada pelo novo coronavírus, as vendas na Black
friday cresceram mais de 30% em relação a 2019 e alcançaram R$ 5,1 bilhões.
Por conta desses números e para impulsionar as vendas este ano, a entidade elaborou um guia para ajudar os
lojistas a buscarem alternativas para alavancar as vendas.
Em primeiro lugar a associação orienta para aproveitar
o alcance das redes sociais. “Muitos empreendedores, especialmente aqueles que têm apenas um negócio físico,
ainda não conseguem enxergar a real necessidade de usar
as redes sociais a seu favor. Além de abrir uma conta da
empresa, vale a pena considerar a ideia de investir em
anúncios para impactar mais usuários com as suas ofertas”, salientou a ACSP. (ABr)

Auxílio ameniza mergulho da renda
e melhora sua distribuição em 2020
Ao contrariar a equipe econômica e aprovar o auxílio emergencial a partir de abril do
ano passado, o Congresso não só evitou um
mergulho mais dramático da economia
como amenizou os impactos diretos e indiretos da crise gerada pelo Sars-CoV-2 sobre
a renda das famílias e ainda contribuiu
para aliviar levemente a concentração da
renda ao longo do ano passado. O cenário
neste ano, tende a mostrar tendência literalmente inversa, a se considerar o comportamento cambaleante do mercado de trabalho, a redução da massa de rendimentos
e o corte drástico nas transferências de renda às famílias mais vulneráveis.
Apenas para registro aqui, durante os
nove meses de 2020 em que o auxílio foi pago,
o Tesouro desembolsou perto de R$ 293,105
bilhões em valores nominais, dos quais R$
236,936 bilhões (80,8% do total) foram gastos
até setembro. Neste ano, o dado mais recente
do Tesouro mostra que, entre janeiro e setembro, o auxílio consumiu R$ 52,459 bilhões,
num tombo de 77,9% frente a igual período
do ano passado – ou seja, as famílias mais vulneráveis deixaram de receber R$ 184,477 bilhões, o que certamente ajudará a achatar sua
capacidade de consumir, agravando a situação de fome e miséria registrada nos grandes centros urbanos.
Divulgada ontem pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE), a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), que explora os dados sobre os
rendimentos totais recebidos pelas famílias, mostra que o auxílio não foi suficiente
para evitar uma redução da massa real de
rendimento mensal domiciliar per capita
(quer dizer, a soma de todos os rendimentos
recebidos pelos moradores de cada residência no País, atualizados pela inflação

média do ano passado). Neste caso, a queda
geral chegou a 3,6%, com a massa de rendimentos recuando de R$ 295,194 bilhões em
2019 para R$ 284,598 bilhões.
Sem o auxílio, certamente o tombo teria
sido mais severo, ao se considerar a redução
de 8,7% no total de ocupados, com a liquidação de 8,1 milhões de empregos na passagem de 2019 para o ano seguinte. O percentual de domicílios que passaram a receber outros programas sociais, categoria que
inclui o auxílio emergencial, saltou de apenas 0,7% no total do País para 23,7%. Considerando todos os programas públicos de
transferência de renda aos mais pobres, na
média brasileira, em torno de 34% das residências passaram a ser favorecidas, diante
de 18,5% em 2019 (e uma média ao redor de
20% até meados da década passada).

Transferências no Estado

Os números para Goiás seguem na mesma
direção, embora com intensidade relativamente menor. Entre 2019 e 2020, o percentual
de domicílios beneficiados com transferências
de “outros programas sociais” avançou de
0,5% para 23,4%. incluindo os programas Bolsa família e de benefícios de prestação continuada (BPC), os percentuais avançam de
14,1% para 32,2% (acima da média observada para o Centro-Oeste, ao redor de 29,4%).
Nas regiões Norte e Nordeste, tudo somado,
50,1% e 52,7% dos domicílios, respectivamente, passaram a receber recursos de programas sociais, diante de 32,5% e 35,2% em
2019. Não por coincidência, foram as duas únicas regiões a apresentar aumento da massa de
rendimento real domiciliar, com altas de
3,6% no Norte e de 1,4% no Nordeste. CentroOeste, Sudeste e Sul, pela ordem, sofreram baixas de 4,0%, de 5,2% e de 5,7%.
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2 O auxílio emergencial,
presumivelmente, contribuiu para alguma melhoria
na distribuição da renda entre as famílias, ao permitir
que os rendimentos das faixas menos favorecidas pudessem avançar enquanto
os mais ricos sofreram perdas em função da crise. Na
média de todo o País, a fatia
de 1,0% entre os mais ricos
teve seu rendimento domiciliar per capital reduzido
em 9,4% em termos reais, de
R$ 17.448 para R$ 15.816.
Entre a metade de renda
mais baixa, registrou-se elevação de 3,9%, com o rendimento domiciliar avançando
de R$ 436 para R$ 453.Nas
regiões Norte e Nordeste,
mais uma vez, o aumento
para os 50% mais pobres variou entre 17,8% e 16,2%.
2 As distâncias entre ricos
e pobres continuam abissais,
mas ficaram ligeiramente menos aterradoras entre 2019 e

2020. O rendimento do 1%
mais rico passou a ser 34,9 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre,
menor relação da série iniciada em 2012. No ano passado, o abismo havia sido recorde, com o rendimento dos
muito ricos superando em
40 vezes o da metade mais pobre. um morador de um domicílio na faixa de 1% mais
rico ganhou, no ano passado,
na média mensal, nada menos que 287,6 vezes mais do
que os 5% mais pobres, abaixo de 2019 (quando a diferença havia sido de 329 vezes), mas acima de 2012
(230,3 vezes mais).
2 O índice de Gini, que
afere o nível de concentração
da renda, recuou de 0,544 em
2019 para 0,524 em 2020
(considerando o rendimento
real domiciliar per capita). O
indicador retornou aos níveis de 2015, lembrando que,
quanto mais próximo de um,

maior a concentração (e viceversa). Em Goiás, o índice
baixou de 0,460 para 0,445,
atingindo o menor nível na
série. O dado refletiu as tendências opostas registradas
para a massa de rendimentos domiciliar per capita
dos mais pobres e para os
mais ricos. No primeiro
caso, os rendimentos dos
50% mais pobres avançou
de R$ 1,815 bilhão em 2019
para R$ 1,855 bilhão no
ano seguinte, variando
2,2% em termos reais.
2 A massa de rendimentos dos 10% mais ricos, ao
contrário, sofreu queda de
4,7%, encolhendo de R$
3,216 bilhões para R$ 3,065
bilhões no mesmo período.
A soma desses rendimentos
ainda foi 65,2% maior do
que o total recebido pelos
50% de renda mais baixa,
mas essa diferença havia
sido de 92,3% em 2012 e de
86,7% em 2018.

Petrobras reduz despesas com juros
e encargos da dívida ﬁnanceira
As despesas da Petrobras
com juros e encargos de dívida
financeira registraram queda
no terceiro trimestre de 2021.
O valor somou uS$ 669 milhões, 31,1% abaixo dos uS$
971 milhões gastos no mesmo
período de 2020. De acordo
com a companhia, na comparação dos nove primeiros meses de 2021 com igual período
do ano passado, o recuo também é significativo. O total saiu
de uS$ 2,8 bilhões para cerca
de uS$ 2,3 bilhões, o que representa redução de 17,9%.
Para o diretor financeiro e
de Relacionamento com investidores, Rodrigo Araújo, a
diminuição do gasto com ser-

viço da dívida é mais uma demonstração do processo de
reequilíbrio financeiro atingido pela Petrobras. Segundo
Araújo, esses juros e encargos
são referentes aos empréstimos que a empresa contraiu,
valores que eram revertidos
para credores.
“Agora, parte desses recursos estão disponíveis para alocação em projetos rentáveis e
que geram valor para a companhia ou para serem distribuídos aos acionistas, sendo a
sociedade brasileira a maior
beneficiada, com cerca de 37%
dos valores retornados, que
se somam aos quase R$ 180 bilhões em tributos que espera-

mos pagar em 2021”, disse.
Conforme a Petrobras, a
redução dessas despesas é
mais um reflexo da queda
expressiva do montante total
da dívida da empresa. Em
2014, elas atingiram uS$ 1,7
bilhão, por trimestre, somente em custos de financiamento e o montante total da dívida alcançou mais de uS$ 130
bilhões. “Ou mais de uS$ 160
bilhões ao se levar em conta
também os afretamentos de
plataformas de petróleo e outros ativos que passaram a ser
considerados como dívida a
partir de 2019 com a adoção
do ifRS 16 [norma contábil internacional]”. (ABr)
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“Hoje celebramos o início de um novo ciclo para a advocacia do estado de Goiás. Graças ao trabalho incansável da chapa que tem Compromisso com a OAB”, disse Lara em comemoração

Advocacia consagra Rafael Lara
novo presidente da OAB-GO
Felipe Cardoso
A disputa pelo comando da
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) chegou ao fim na noite desta sexta-feira (19/11) quando a advocacia goiana optou por consagrar o jurista Rafael Lara da
chapa Compromisso OAB para
a presidência da Ordem. A gestão é de três anos, ou seja,
Lara, que venceu a eleição com
39,57% dos votos válidos, comandará de 2022 a 2025.
Com 100% das urnas apuradas, o segundo colocado foi
Pedro Paulo Medeiros com
34,11%. Depois, aparece o
nome de Rodolfo Mota com
14,92% e depois Valentina Jungmann com 11,40%. Ao todo, foram 18.966 votos computados,
o que equivale a 25,,77% do
eleitorado. Outros 25,77% não
compareceram. O percentual
equivale a 6.583 advogados
faltosos. Dos votantes, 252 votaram branco e 320 nulo.
"Hoje celebramos o início
de um novo ciclo para a advocacia do estado de Goiás.
Graças ao trabalho incansável
da chapa que tem Compromisso com a OAB, continuaremos a modernizar a nossa
instituição e a construir um caminho repleto de oportunidades para todos, sempre com a
seriedade e a coerência que
exige o exercício da advocacia”, escreveu Lara ao celebrar
a vitória nas redes sociais.
E continuou: “Agradeço a
todos os advogados e advogadas que confiaram essa responsabilidade a mim e a esse
time excelente de profissionais que compõem a nossa
chapa. De uma coisa vocês
podem ter certeza: nós estamos preparados para entrar
de cabeça em cada uma das

“Continuaremos a modernizar a nossa instituição e a
construir um caminho repleto de oportunidades para
todos, sempre com a seriedade e a coerência que exige o
exercício da advocacia”, disse Lara ao celebrar a vitória
nossas propostas”.
Na mesma mensagem de
agradecimento, o futuro presidente da Ordem prometeu,
ainda, lutar pela redução das
custas judiciais, por uma Ordem mais plural, pela ampliação da Comissão de Prerrogativas, pelo auxílio e orientação
à abertura de novos escritórios, pelo combate à violência
contra a mulher, “e uma série
de iniciativas que fizeram do
nosso projeto o mais qualificado para atender os anseios
dos profissionais de todo o estado”, acrescentou.

Disputa

A campanha, que se arrastou por pouco mais de um mês,
teve início em 6 de outubro
com o registro das chapas concorrentes. Mas, conforme mostrado pela reportagem do Jornal O HOJE, em meados de
agosto já era possível observar
os pré-candidatos se movimentando pela capital e interior do estado pautados pela
ideia de angariar votos pelos
quatro cantos do estado.
A princípio, eram cinco
concorrentes na disputa: Rafael Lara Martins, Pedro Paulo de Medeiros, Rodolfo Otávio
Mota, Valentina Jungmann
Cintra e Julio Cesar de Meirelles. Porém, como já previsto, as
conversações avançaram com
o esquentar do pleito e alianças foram formadas.
Em 17 de setembro, os dois
últimos citados resolveram se
unir e formar uma única cha-

pa: “OAB pra Tod@s”. Valentina Jungmann manteve candidatura e Júlio César foi indicado ao comando da Casag na
composição do grupo. Os demais juristas mantiveram suas
candidaturas encabeçando as
seguintes chapas: ‘Compromisso OAB’, ‘Muda OAB’ e ‘Ordem unida’, respectivamente.
Por conta da eleição, que
perdurou do início da manhã
até o final da tarde, o trânsito
da região central da capital
precisou ser alterado. O tráfego da Rua 30 com a Av. Tocantins foi bloqueado e a fiscalização reforçada. isso porquê o maior polo de votação foi
o Centro de Convenções de
Goiânia, localizado nas intermediações de ambas as vias.
Nos bastidores, a eleição de
2021 foi tida como atípica ante
a divisão, em quatro diferentes
grupos. isso porquê os advogados Rodolfo e Valentina terminaram eleitos no ano de
2018 na chapa encabeçada pelo
atual presidente da Ordem,
Lúcio flávio, porém, mais tarde, acabaram se dividindo em
chapas distintas. Rafael Lara,
no entanto, seguiu voo solo
como o candidato da situação
apoiado pelo atual presidente
à sucessão da OAB-GO.
A campanha desse ano, assim como as demais, também
movimentou um montante
significativo de recursos. Estima-se que foram gastos, ao
todo, mais de R$ 5 milhões.
Três, dos quatro candidatos,
gastaram um montante de

R$ 4,6 milhões. Conforme levantamento do jornal O Popular, a coordenação da campanha do candidato de Lúcio
flávio, Rafael Lara, estimou
um gasto de cerca de R$ 2 milhões com a disputa.
Valentina Jungmann, por
sua vez, informou um gasto de
aproximadamente R$ 1,3 milhão. O valor é parecido com
o repassado pela equipe do
presidente da Casag, Rodolfo
Mota: R$ 1,35 milhão. A equipe de Pedro Paulo, por sua
vez, declarou ao jornal ainda
não haver uma estimativa do
valor aplicado, reforçando,
em seguida, que a prestação
de contas ocorrerá 30 dias
após a eleição.

Sentimento comum

Entre as principais queixas percebidas não apenas
entre os candidatos como também pelos comentários que
circulam entre a advocacia
goiana, está o uso da Ordem
para articulações políticas e
alavancagem de escritórios.
Conforme mostrado pela reportagem do jornal O HOJE,
sem citar nomes, o advogado
Julio Meirelles, por exemplo,
rememorou que “professores
do Direito, que sequer atuavam como advogados, depois
de se tornarem presidentes
da Ordem, abriram seus próprios escritórios e gozam das
movimentações financeiras
mais rentáveis do estado”.
Outro a confirmar o ponto
de vista comum entre os ad-

vogados foi o candidato Rodolfo Mota que ao ser questionado sobre o uso da Ordem
para promoção pessoal, disse
que essa é uma prática que “infelizmente existe”. Lara, por
sua vez, disse que essa era
uma prática observada apenas
até o ano de 2015. “Vimos, por
exemplo, advogados deixando
a Ordem para assumirem secretarias de governo. Hoje a
realidade é diferente. Temos
uma relação saudável e inteligente com os governos”, destacou o candidato à sucessão
de Lúcio flávio.
Mas esse não é o entendimento de Meirelles que, na
contramão, criticou o uso das
atribuições da OAB-GO para
estreitamento de laços e criação de alianças políticas: “infelizmente a atual gestão está
aparelhada ao governo. vários componentes possuem
cargos indicados na gestão do
governador Ronaldo Caiado.
A OAB-GO está politicamente
aparelhada. O irmão do presidente Lúcio flávio, por
exemplo, é um auxiliar direto do Caiado”, disse o advogado Júlio Meireles.
Mas não apenas a gestão
Caiado foi lembrada pelos candidatos. Conforme mostrado
pela reportagem, em visita recente à Câmara de Goiânia para
pedir votos para a chapa, Lara
bateu duro, sem citar nome, no
adversário Pedro Paulo de Medeiros, apoiado pelo ex-presidente da entidade, Henrique Tibúrcio. Da tribuna, Lara sustentou que o grupo dele recebeu
“uma OAB-GO dilapidada e agachada”, das mãos do grupo de Tibúrcio, que deixou a presidência
para integrar o governo de Marconi Perillo, em 2015, inclusive,
se filiando, depois, ao PSDB. (Especial para O Hoje)
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Vereador atende onde foi
ﬂagrado em “compra de votos”
Prática de
convocar reuniões
e promessa de
ajuda em processo
seletivo já colocou
vereador Kleybe
Moraes na mira do
MP e da PF
Yago Sales
Acostumado a postar a rotina nas redes sociais - sessões
no plenário da Câmara, visitas
a paróquias e agendas com o
prefeito Rogério Cruz -, o vereador Kleybe Morais (MDB)
não divulgou duas reuniões
na quarta-feira (17) na sala 28,
no térreo do Parthenon Center,
na Rua 4, no Centro de Goiânia.
Em dois horários, às 8h e
às 13h30, o parlamentar recebeu pessoas interessadas
no processo seletivo simplificado para substituição dos
servidores efetivos dos cargos
do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. O edital 001/2021 foi publicado no Diário Oficial no
último dia 12 de novembro.
Pelas redes sociais, o vereador pediu para pessoas, acima de 35 anos, comparecessem
ao local com caneta azul, comprovante de endereço e documentos pessoais. Ali, homens e
mulheres preencheram uma ficha com local onde trabalhavam, data de início e data de
saída do local. Não precisava,
aos 35 anos, comprovar qualquer experiência para o cargo
oferecido pelo processo seletivo da Prefeitura de Goiânia.
Antes das 8h uma movimentação atípica se formou
em frente à sala, onde funcionava uma escola de cursos
online. uma placa de aluga-se
pregada no vidro da saleta, de
200 metros quadrados, traz

Kleybe Morais foi investigado por reuniões em ano eleitoral. O parlamentar obteve listas de comissionados que eram chamados para reuniões
outra curiosidade. O corretor informou que o aluguel do
imóvel, incluso o condomínio, custa R$3.800. Logo em
seguida, o profissional voltou atrás e disse que a sala foi
alugada no final de semana,
sem dar detalhes.
Por volta das 10h, a reportagem esteve no local, onde
havia Laerte Borges Mesquita
Júnior, assessor do gabinete
do vereador, recepcionando
as pessoas. Desconfiado, perguntou se a reportagem havia
feito o cadastro. Como a primeira reunião já havia terminado, orientou que poderia retornar às 13h30 para o encontro com o vereador Kleybe.
Poderia ser qualquer boa
ação de um vereador de um
Brasil com recordes de desemprego piorada pela pandemia. O vereador Kleybe Morais, no entanto, já utilizou do
artífice de reuniões na sala 28
em 13 de outubro de 2020, no

período eleitoral. O caso chegou ao Ministério Público Eleitoral, que pediu representação
à Justiça Eleitoral. O juiz indeferiu o pedido do promotor,
embora tenha reconhecido
que houvesse “dizeres no sentido de que necessitava de
apoio eleitoral” e que "houve
apresentação de vídeo de propaganda eleitoral”. Segundo
a decisão, não havia, no entanto, “prova cristalina” sobre “vantagens para firmar
ou prorrogar contratos temporários em troca de votos”.
um casal que participou
da reunião da última quartafeira disse ao jornal O Hoje,
em gravação feita pelo jornal,
que o vereador citou vagas
com salário de até R$2.500.
“Ele ensina direitinho”, disse
a mulher, sobre como as pessoas deveriam se cadastrar. A
mulher disse que, caso conseguisse a vaga, deveria
transferir o Título de Eleitor

de Mato Grosso, onde vota,
para Goiânia. “Lá não tinha
nenhuma vaga que encaixasse no meu perfil”, disse o
marido dela, que trabalha
com agronegócio.

Ministério Público e PF
investigam caso de 2016

Em 2016, o vereador Kleybe
Morais, passou a ser investigado
por reuniões, em ano eleitoral,
no Palácio Comércio, na Avenida Anhanguera. Segundo a investigação do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), o
parlamentar obteve listas de comissionados e, à medida que os
contratos iam vencendo, sua
equipe ligava para essas pessoas
solicitando para participarem
dessas reuniões, onde eram entregues materiais de campanha.
A Polícia federal foi acionada e
continua no caso. Pelo menos
690 pessoas passaram pelo escritório, deixaram número de título de eleitor e um papel ano-

tando a quantidade de votos
que conseguiriam.
Nestas reuniões, foram utilizados pelo menos dois documentos da Prefeitura de
Goiânia. um, seria a garantia
para renovação de contratos,
o outro para o Processo Seletivo Simplificado 2017/001,
para a Secretaria Municipal
de Educação (SME).
Depois dessa reunião, o parlamentar nomeou em seu gabinete o servidor Nélio Coelho
Guimarães, que, na época desses encontros, era servidor do
Departamento de Concurso e
Seleção. A reportagem procurou o vereador ainda na quarta-feira para saber qual a relação dele com as reuniões sobre o processo seletivo. Por
telefone e por mensagens, que
ele ignorou, inclusive, nesta
sexta-feira, quando a reportagem quis saber para quem ele
entregaria os currículos. (Especial para O Hoje)

AÇÃO

Mutirão Iris Rezende oferece 2 mil vagas de emprego
O Mutirão iris Rezende Governo de Goiás deverá oferecer mais de 2 mil oportunidades de emprego. O evento será
realizado na região Noroeste
de Goiânia e contará ainda
com programação cultural.
Em dois dias de programação, 20 e 21 de novembro, na
estrutura montada na Avenida Mangalô, Setor Morada do
Sol, os moradores podem
apreciar apresentações artísticas com música, dança, arte
circense e participar de
workshops de empreendedorismo e marketing digital.
Também inicia a entrega
dos primeiros cartões do Mães
de Goiás na capital. Serão beneficiadas cerca de três mil
mulheres, que têm filhos entre
zero e seis anos de idade. Além
disso, mais de 1 mil famílias
serão atendidas com ações de
regularização fundiária.
O evento deve contar ainda com atendimentos sociais.
Com auxílio de servidores da
Secretaria da Administração
(Sead), os cidadãos podem
acessar mais de 20 opções de
atendimento de forma simples e rápida.
Já o Atende Mais do Vapt
Vupt tem expectativa de realizar cerca de 500 atendi-

Agenda Cultural

A programação congrega diversos órgãos com o propósito de levar serviços diretamente ao cidadão
mentos. Entre eles, emissão de
primeira e segunda via de
CPf, de boletos do instituto de
Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás
(ipasgo) e de imposto sobre
Veículos Automotores (iPVA),
além de recadastramento da
Goiás Previdência (Goiasprev).
Outros serviços, como emissão
de Carteira de identidade e
CNH, serão realizados pelos
órgãos responsáveis, como Secretaria de Segurança Pública
(SSP) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO).
Na saúde, por exemplo, as

pessoas terão acesso a consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19,
vacinação, aferição de pressão
arterial e de glicemia. Quem
visitar a estrutura também
terá à disposição corte de cabelo, registro de certidões de
nascimento, casamento e de
óbito, bem como alteração
para nome social e retificação
de nome. Ainda estarão disponíveis emissão de passaporte do idoso, carteira do deficiente e carteira do autista.
Mudas de hortaliças e de árvores nativas do Cerrado serão

distribuídas à população.
A Escola do futuro do Estado de Goiás, projeto de ensino profissional da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento e inovação (Sedi) em parceria com a universidade federal de Goiás (ufG), vai promover dois workshops alinhados
com as atuais necessidades de
capacitação na região: um de
empreendedorismo e outro de
marketing digital. Também haverá uma minicompetição com
atividades gameficadas associadas ao ensino, com disribuição de brindes.

A programação contempla ainda apresentações de
música, arte circense, dança e
artes visuais para os moradores da região Noroeste.
Com presença permanente
nos dois dias de evento, estão
a Gibiteca Jorge Braga, festival internacional de Cinema e
Vídeo Ambiental (fica) itinerante, entre outros.
No sábado, às 8h, apresentam-se o violinista Lukas Santana e a Orquestra de Violeiros. Às 10h, a Banda Sinfônica
Jovem de Goiás leva ao público repertório eclético. A apresentação do grupo de Street
Dance Basileu frança, da Escola do futuro, fecha a programação matinal. A partir
das 16h, sobe ao palco o Corpo Circense Basileu frança.
Serviço:
Quando: Sábado (20/11)
Programação
8h: Abertura do Mutirão iris
Rezende do Governo de Goiás,
com inauguração de obras, assinatura de atos, entrega de benefícios, prestação de serviços
e vistoria aos estandes
Onde: Praça da feira, Avenida
Mangalô, Setor Morada do Sol,
Goiânia (GO)
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Pressionado por uma vitória
Bruno Corsino/ACG

Sem vencer nos
últimos quatro
jogos, Atlético-GO
recebe o Ceará
precisando triunfar
para se afastar da
zona do
rebaixamento e
contou com a
presença da torcida
no último treino
Felipe André
Sem saber o que é vencer
nos últimos quatro jogos, onde
somou duas derrotas e dois
empates, o Atlético Goianiense
chega pressionado para a 34ª
rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro tem o Ceará pela frente na noite deste sábado (20), no estádio Antônio
Accioly, com o duelo marcado
para às 21h (horário de Brasília). O Dragão está na 16ª colocação, o primeiro fora da zona
do rebaixamento, com 39 pontos, enquanto o Vozão possui 45
e está em 10º.
“Temos que entender a
equipe que vem jogar, pois o
Ceará está com alguns desfalques importantes. Vamos procurar entender como vem jogar a equipe deles, que tem
um perfil de individualidade
parecido como foi contra o
Santos, que é um time que tem
atletas com características de
enfrentamento, do um contra
um, de drible, velocidade e
que jogava de maneira mais
reativa. É mais ou menos
aquela ideia que tivemos contra eles, estudar as características de cada atleta e setorizar um coletivo muito forte
para bloquear a equipe que é
bem treinada pelo Tiago Nunes”, destacou Marcelo Cabo
antes do confronto.

Ainda sem vencer desde o retorno ao Atlético-GO, Marcelo Cabo e elenco receberam a visita da torcida no último treino
Com o quarto jogo sendo
realizado no espaço de 10
dias, o Atlético Goianiense recebeu o apoio da torcida no
último treinamento no CT do
Dragão. Os membros da diretoria estenderam uma faixa
da organizada “Dragões Atleticanos” e se reuniram com alguns jogadores, além do treinador Marcelo Cabo para
uma conversa pacífica com o
teor de apoio, sem cobrança
ou agressão. Pararam para
falar com eles: Éder, Marlon
freitas, Willian Maranhão,
Gabriel Baralhas, Zé Roberto
e fernando Miguel.
Dentro de campo, no CT
do Dragão, a equipe principal
não foi posicionada. Com um
alto desgaste físico, os titulares
da partida contra o AméricaMG fizeram um trabalho leve
no gramado, enquanto os reservas e não relacionados estiveram em uma atividade
com campo reduzido. Sem definir os onze iniciais, Marcelo
Cabo deixa dúvida em ao menos dois setores da equipe

para enfrentar o Ceará.
No sistema defensivo, Jefferson foi elogiado pelas duas
últimas partidas e o desgaste
físico que igor Cariús vem
sofrendo, pode indicar uma
mudança na lateral. Do outro
lado, apesar da titularidade
recente de Arnaldo, Dudu
deve permanecer entre os
onze após também ser elogiado por Marcelo Cabo. No
ataque, André Luis retorna e
pode ocupar a vaga de Ronald
no ataque, mas foi utilizado
como um camisa 10 em outras
oportunidades e com isso
também disputa com João
Paulo. Brian Montenegro e
Janderson devem permanecer
no setor ofensivo.
No primeiro turno, em duelo realizado na Arena Castelão,
as duas equipes não saíram do
zero a zero. Em relação a comissão técnica, ambos os times
trocaram de treinadores. Enquanto Eduardo Barroca era o
comandante do Atlético-GO,
Guto ferreira estava à frente
do Ceará.

Ceará

jogo, pois se tornou pai e foi liberado pela diretoria para
acompanhar o nascimento do
pequeno Enrico.
“Seja bem vindo meu filho
Enrico! Obrigado Jesus por
essa benção em minha vida!
Sou seu fã Caroline, nossa
guerreira! Vamo que vamo!”,
publicou o meio-campista
Vina nas redes sociais. No
clássico contra o fortaleza, o
atleta marcou três gols. (Especial para O Hoje)

Após uma goleada no clássico contra o fortaleza, o Ceará chega com desfalques importantes para enfrentar o
Atlético-GO. O treinador Tiago
Nunes não vai contar, entre
ausências por cartão amarelo
e por lesão, com: Luiz Otávio,
João Ricardo, fabinho, Mendoza, Erick e Buiú. O meiocampista Vina não participou
do último treino, na sexta-feira, mas se apresenta no dia do

FICHA
TÉCniCa
t
Atlético-GO

x

Ceará

Data: 20 de novembro, 2021; Horário: 21h (de Brasília); Local:
estádio antônio accioly, em goiânia-go; Árbitro: Braulio da silva Machado (Fifa/sC); Assistentes: Kleber lucio gil (Fifa/sC) e
alex dos santos (sC); VAR: Rodrigo dalonso Ferreira (Var-Fifa/sC)
Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Éder, Pedro henrique e
Jefferson (igor Cariús); Willian
Maranhão, Marlon Freitas e
João Paulo; andré luis (Ronald),
Janderson e Brian Montenegro
Técnico: Marcelo Cabo

Ceará: Richard; gabriel dias, Messias,
gabriel lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e
Fernando sobral; Rick,
Vina e lima; Jael
Técnico: Tiago nunes

BASQUETE

GOIÁS

Pego no antidoping, Didi
é suspenso pela NBA

Diego reforça importância em confronto

O ala Didi Louzada, do
New Orleans Pelicans, está
suspenso dos próximos 25
jogos de sua equipe na
NBA. O atleta, de 22 anos,
testou positivo para testosterona, anabolizante
muito utilizado por fisiculturistas, e drostanolona,
uma substância androgênica, que aumenta os níveis de testosterona sem
elevar o estrogênio.
Através de sua conta
no instagram, Didi alega
que as substâncias foram
ingeridas em vitaminas
recomendadas por uma
nutricionista, com a qual
o jogador se consultou em
sua viagem de férias ao
Brasil, e que não foi algo
intencional.
“Como ela tem um histórico de trabalhar com
atletas profissionais, eu
nunca imaginei que alguma dessas substâncias era
banida ou poderia estar
contaminada. Quando eu
soube do resultado positivo, eu imediatamente cooperei completamente com
a Liga (NBA) para ajudar a
todos nós entendermos o
que exatamente aconteceu”, explicou o Didi em
seu perfil no instagram
O camisa 0 assumiu a
responsabilidade pelo

O Goiás entrou em reta final
de sua preparação visando o
próximo jogo do Campeonato
Brasileiro da Série B. A equipe esmeraldina encara nesta segunda-feira (22), o Guarani em duelo direto pelo G-4, às 20 horas, no
estádio Brinco de Ouro. uma vitória para os goianos os colocam
novamente na Série A.
O treinamento desta sextafeira (19) foi especial para o torcedor esmeraldino, que pode
ver no estádio Hailé Pinheiro a
preparação da equipe antes de
embarcar rumo a Campinas,
onde enfrentam o Guarani que
vem embalado e com um resultado elástico por 4 a 0 sobre
o Avaí, na última rodada.
“Surpreende sim, porque
foi um confronto diante do
Avaí que é uma equipe muito
forte e quando vimos o resultado de 4 a 0, nos surpreendeu
muito porque são duas equipes fortes que brigam pelo
acesso, duas equipes de muita
qualidade e um placar elástico como aquele foi surpreendente”, analisou Diego.
Após a queda, a diretoria
prezou por um elenco menos
badalado e sem nomes importantes nas contratações,
visando a garra e força da
equipe que mostrou união
desde a primeira partida. O
meia Diego foi uma dessas,
que chegou sendo questiona-

ato, pedindo desculpas
ao Pelicans e aos seus
torcedores. Didi afirmou ainda que não teve
nenhuma intenção de
usar algo que fosse proibido pela NBA e lamentou o ocorrido.
“Eu jamais tomaria de
propósito qualquer coisa
que viole as regras da
NBA. Assumo minha responsabilidade nesta situação, lamento profundamente que isso tenha
acontecido e peço desculpas ao meu time, meus
companheiros e aos fãs do
Pelicans por esse erro”,
completou Didi.
A suspensão entrou
em vigor ontem mesmo,
dia em que a NBA anunciou o afastamento do ala
dos próximos 25 compromissos do Pelicans na liga.
Na atual temporada, Didi
havia participado de apenas dois jogos, ambos no
mês de novembro. No dia
3, esteve em quadra por
1:03 na derrota de 99 a
112 para o Sacramento
Kings. Dois dias depois,
atuou 5:52 em mais um
revés do time de New Orleans. 126 a 85 para o Golden State Warriors. (Maria Paula Borges, especial para O Hoje)

diante do Guarani visando acesso

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Jogador chegou
contestado, mas aos
poucos ganhou a
conﬁança do
torcedor

do, mas jogo a jogo mostrou
sua qualidade. Atacante de
origem, ele atuou mais como
segundo volante, mas hoje
exerce a função de lateral-direito na ausência de Apodi.
“É muito importante, porque esse foi o grande objetivo
nosso ao vir para o Goiás. É o
grande objetivo do Goiás na
temporada, o objetivo de cada
jogador que está vestindo a
camisa do clube e encerrar
essa temporada com o principal objetivo concluído, é mui-

to gratificante para a gente de
poder sentir aquela sensação
de dever cumprido, que você
veio para colocar o time na Série A e você conseguir isso. É
importante para o clube, para
nossa carreira, e quando temos
a sensação de dever cumprido,
é o melhor para nossa vida”,
concluiu o atleta esmeraldino.
Em levantamento feito pelo
GloboEsporte.com, o Goiás possui o quinto maior orçamento
da Série B, com folha salarial de
1,2 milhões de reais. A equipe
esmeraldina fica atrás somente de Vasco, Botafogo, Coritiba
e Cruzeiro. Dos quatro primeiros, dois já garantiram sua
vaga na Série A (Botafogo e Coritiba) e dois permanecerão
na Série B em 2022 (Vasco e
Cruzeiro). (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
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Permanência garantida
Afonso Cardoso

Vila Nova derrota o
Londrina e
confirma
manutenção na
Segundona
Breno Modesto
O Vila Nova está livre de
qualquer risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela penúltima rodada da
atual edição da segunda divisão nacional, o time comandado pelo técnico interino
Higo Magalhães derrotou o
Londrina, ontem à noite, no
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, por 2 a 1.
Alesson e Arthur Rezende
marcaram para o Tigre e Marcelinho descontou para os visitantes. Com o resultado, o
Colorado foi aos 46 pontos
ganhos, abrindo quatro de diferença para o próprio Tubarão, que tem 42 e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Assim, a equipe
goiana jogará na próxima rodada, contra o Vitória, apenas
para cumprir tabela.

O jogo

A partida que marcou a
permanência do Vila Nova na
Segundona teve emoção do
começo ao fim. Com as duas
equipes precisando da vitória
para se livrarem do rebaixamento, o que se viu no OBA foi
um confronto com muitas
oportunidades de gol. A primeira foi dos visitantes. Com
três minutos jogados, Victor
Daniel foi carregando a bola
até chegar na intermediária,
onde resolveu arriscar. De

Arthur Rezende comemora com os companheiros o gol que deu a vitória ao Tigre
perna esquerda, ele chutou
cruzado. Com efeito, a finalização passou próxima ao gol
de Georgemy.
E, mesmo jogando como visitante, o Tubarão seguiu no
ataque. Quatro minutos depois, foi a vez de Mossoró quase abrir o placar no Onésio
Brasileiro Alvarenga. De frente para o gol, o camisa 10 arriscou o chute e só não marcou
porque Moacir apareceu para
bloquear e evitar o que seria o
primeiro gol da noite.
O Tigre também chegava,
mas sem levar perigo a César.
Mas, quando levou, foi certeiro. A primeira grande chegada colorada aconteceu somente na marca de 39 minutos. Depois de uma bela arrancada pelo lado esquerdo,
Diego Tavares chegou à linha

de fundo e cruzou rasteiro
para o meio da área. O cruzamento passou por Clayton,
mas não por Alesson, que dominou, ajeitou para a canhota e mandou para o fundo
das redes paranaenses.
Antes que o primeiro tempo terminasse, o Colorado
ainda marcou o segundo. Com
43 minutos jogados, Moacir
desceu em velocidade pela
direita e, quando ia fintar felipe Vieira, foi derrubado pelo
jogador do Londrina. O árbitro Caio Max Augusto Vieira
não hesitou e marcou a penalidade máxima. Arthur Rezende se encarregou da cobrança e não desperdiçou.
Na etapa complementar, o
Tubarão foi melhor e conseguiu diminuir o resultado. O
único tento paranaense foi

AUTOMOBILISMO

Com disputa acirrada entre Lewis e
Max, Fórmula 1 realiza GP do Catar
dade, Max Verstappen liderou
com sua Red Bull, já na segunda, foi a vez de Bottas com a
Mercedes ficar na primeira colocação. "Hoje começou bem
com a configuração, o equilíbrio
estava muito bom na primeira
volta e só será preciso fazer
ajustes pequenos para a fP2
(segunda sessão). Eu diria que
esta é a maneira ideal de começar um final de semana em
uma pista nova", disse Bottas
após o segundo treino livre.
O fim de semana começou
“mais cedo” para Hamilton e
Max Verstappen. A Mercedes
entrou com um pedido de revisão e uma possível punição
para o piloto holandês, em
uma manobra que levou am-

bos os pilotos para fora da pista, e que fez com que ele mantivesse a primeira colocação,
mesmo sendo ultrapassado algumas voltas depois. A fiA (federação internacional de Automobilismo) negou o pedido e
não houve punições.
Essa é a primeira edição
neste circuito do Catar. Com
isso, a volta mais rápida “da
história” do grande prêmio
pertence ao finlandês Valtteri
Bottas, que marcou 1m23s148
no segundo treino livre. Ele
superou o holandês Max Verstappen que fez a volta mais rápida do primeiro treino livre
e que havia marcado
1m23s723. (Felipe André, especial para O Hoje)

o meio da área, onde estava
Marcelinho, que completou,
de canhota, para o gol. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
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Vila Nova 2x1 Londrina
Data: 19 de novembro de 2021. Horário: 21h30. Local: estádio
onésio Brasileiro alvarenga, em goiânia (go). Gols: alesson
(39’/1T) e arthur Rezende (45’/1T) - Vil; Marcelinho (26’/2T) - lon.
Árbitro: Caio Max augusto Vieira (Rn). Assistentes: Jean Marcio
dos santos (Rn) e lorival Candido das Flores (Rn). VAR: Pablo Ramon goncalves Pinheiro (Rn)
Londrina: César; Mateus
Bianqui (Bidía), Marcondes,
augusto e Felipe Vieira (Caprini); João Paulo, Jhonny lucas (salatiel) e Mossoró; Victor daniel (Marcelinho), Zeca
e Roberto (gegê).
Técnico: Marcelo Fernandes

Vila Nova: georgemy; Moacir,
Rafael donato, Renato e Bruno
Collaço; dudu (Kallyl), Pedro
Bambu (Xandão) e arthur Rezende; diego Tavares (alan grafite), Clayton (Rafael silva) e
alesson (Tiago Real).
Técnico: higo Magalhães

Série A

Divulgação/F1

Fora da briga pelo título, Bottas fez o tempo mais rápido no segundo treino livre

Com a terceira etapa em
três finais de semana, a fórmula 1 está em sua reta final
com uma disputa acirrada pelo
título. Após vencer no Brasil e
diminuir a diferença, Lewis
Hamilton segue na caça de
Max Verstappen, atual líder
do mundial de pilotos da principal categoria do automobilismo mundial. O grande prêmio do Catar acontece neste domingo (21), às 11h (horário de
Brasília). O treino qualificatório será um dia antes, no mesmo horário.
Nos dois primeiros treinos livres, que aconteceram nesta
última sexta-feira, houve uma
alternância entre os primeiros
colocados. Na primeira ativi-

muito parecido com o que
foi marcado por Alesson. Caprini fez a jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para

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

Times

P

J

V

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

71
63
58
52
50
49
47
45
45
45
42
42
41
41
39
39
36
33
32
15

32
32
33
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
34
32
33

22
19
18
13
13
14
12
12
11
10
10
9
12
9
9
9
9
8
9
1

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

D

GP GC SG AP%

5
7
11
8
9
12
10
12
10
8
11
9
16
10
11
11
14
17
18
20

51
62
52
50
35
40
41
31
35
35
30
31
39
26
32
24
33
21
30
26

D

GP GC SG AP%

8
8
7
9
10
9
12
12
14
11
16
14
10
16
13
17
16
12
18
21

53
47
44
52
40
43
43
49
43
34
42
40
42
33
35
31
28
30
35
23

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

29
34
13
10
3
-1
6
-3
1
2
-6
-1
-4
-7
-5
-8
-10
-12
-11
-30

74
65.6
58.6
51
50.5
49.5
47.5
45.5
45.5
45.5
42.4
42.4
41.4
41.4
40.6
40.6
37.5
32.4
33.3
15.2

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

Times

P

J

V

Botafogo
Coritiba
Goiás
Guarani
Avaí
CRB
CSA
Náutico
Vasco
Vila Nova
Brusque
Sampaio Corrêa
Cruzeiro
Operário-PR
Ponte Preta
Remo
Londrina
Vitória
Confiança
Brasil de Pelotas

66
64
61
59
58
57
56
52
49
48
47
47
47
45
43
42
41
40
36
23

36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
36
37
37
36
36
36

19
18
16
16
16
15
16
14
13
11
13
12
10
12
10
11
10
8
9
4

E
9
10
13
11
10
12
8
10
10
15
8
11
17
9
13
9
11
16
9
11

29
31
29
37
33
36
33
48
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36
54
40
44
45
38
42
41
28
47
47

24
16
15
15
7
7
10
1
-6
-2
-12
0
-2
-12
-3
-11
-13
2
-12
-24

61.1
59.3
56.5
54.6
53.7
52.8
51.9
48.1
44.1
43.2
42.3
42.3
42.3
40.5
39.8
37.8
36.9
37
33.3
21.3
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Fotos: Jota Eurípedes

Com o período chuvoso, feirantes transeuntes se deparam com bastante lama, principalmente nos locais mais próximos a rodoviária. Obra sem perspectiva de conclusão

Chuva atrasa ainda mais obra
na Praça do Trabalhador
Feirantes esperam agregar mais 4 mil m² ao projeto inicial para caber mais 700 barracas em área anexa
Daniell Alves
Com o período chuvoso, os
feirantes transeuntes da Praça do Trabalhador se deparam com bastante lama e enxurrada. Principalmente nos
locais mais próximos do Terminal Rodoviário. Em andamento há cerca de dois anos,
a obra da Praça só está 77%
concluída e deve ser finalizada apenas em 2022. A primeira previsão anunciada
pela prefeitura era para novembro de 2019.
De acordo com o administrativo da empreitada, flávio
Máximo, coordenador executivo da unidade Executora do
Puama da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), a obra não
está parada, porém, as atividades seguem a passos lentos.
“A empresa trabalha arrastada. Só que a obra está em
77% e por isso prefeitura insiste no contrato. Se for fazer
nova contratação, teremos
uma lacuna de tempo. Podemos perder parte do que foi
feito e aumentar o custo. Só
por isso o contrato ainda é
mantido", diz.
Ele explica que as duas
medições realizadas e pagas
pela prefeitura à empresa
foram sequestradas pela Justiça contra a Ventuno (companhia contratada) em razão
de problemas contratuais.
"Ela já está desmobilizada e
precisaria de recursos extras para manter a obra",
conta. Agora, a Seplanh pensa em quais ações podem

mos mostrar e padronizar, teremos uma grande esperança
que vamos poder acomodar a
todos”, afirma.
Waldivino ressalta que a
Associação está contando com
a área para conseguir alocar
todos os feirantes. “Essa área
tem de ser compartilhada
com o espaço da Praça do
Trabalhador. Porque assim
podemos comportaria mais
700 bancas. Sobre os protótipos temos dois modelos. Mas
ainda não foi definido. Se não
utilizarmos esse espaço irá
virar um local ocioso, que poderá ser invadido”, diz.

Plano de ação

Iniciada há dois anos, obra da Praça do Trabalhador só está 77% concluída e deixa feirantes ociosos
ser realizadas com objetivo
de agilizar a obra.
"Os principais problemas
são o paver (nome dado para
blocos pré-moldados de concreto ou paralelepípedos) e o
granito, que já foram comprados pela empresa e não
há como fazer por nossa conta. De resto, estamos pensando no que podemos assumir
para dar fluidez ao serviço. Se
tivéssemos o paver, conseguiríamos instalar. O que resta,
em até uma semana, por
exemplo", garante. Máximo
pretende reunir-se o quanto
antes com a Secretaria Municipal de infraestrutura (Seinfra) para a realização de serviços paliativos na Praça.
A reforma prevê um novo

sistema de drenagem para evitar alagamentos, construção
de banheiros públicos, uma
sede para a associação e rádio
dos feirantes e também uma
área para estacionamento de
ônibus dos clientes que vêm
de outras cidades e estados
para fazer compras na região.
“Precisamos nos debruçar por
uma solução no local. isso já é
uma questão de honra”. Ele
destaca que a gestão entende
que a demora na entrega tem
gerado transtornos e prejuízos
para os feirantes que precisam
do local para trabalhar.

Feirantes

Devido ao atraso, o retorno
dos feirantes à Praça também
só irá ocorrer no próximo

ano. Além disso, os comerciantes temem confusão no
retorno para ela já que nem
todos eles estão regularizados
junto à Prefeitura de Goiânia. As feiras têm sido realizadas em ruas da Região da
44 de forma provisória.
“Outra preocupação é se o
espaço será suficiente para
abrigar todos os comerciantes”. É o que explica o presidente da Associação dos feirantes, Waldivino da Silva.
“Precisamos que prefeitura
ajude nesse trabalho para anexar à Praça, área de cerca de 4
mil m². Hoje, ela tem capacidade para 5,2 mil bancas. Então, não comportará a todos.
Mas, se tivermos o apoio e o
protótipo de bancas que ire-

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, publicou, em
abril deste ano, um decreto
no Diário Oficial que estabeleceu a criação de um grupo
de trabalho para apresentar
plano de ação sobre a mudança de local das feiras Hippie e da Madrugada para a
Praça do Trabalhador. O grupo é presidido pelo titular da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia
Criativa (Sedec).
Os integrantes devem discutir os cadastros para os feirantes ocuparem o local, além
de definir quais serão os dias
e horários de montagens, critérios de licenciamento para
os montadores de bancas; o
modelo destas bancas; a localização de cada feirante e ainda como a praça será utilizada em dias e horários sem a
realização das feiras, na entrega da obra pronta.

Feira Hippie já funciona às sextas-feiras
Com o avanço da vacinação contra Covid-19 em Goiânia e o retorno das atividades
comuns, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Sedec, revogou a portaria que permitia o
funcionamento da feira Hippie somente aos sábados e
domingos e liberou a realização também às sextas-feiras.
O documento foi publicado

no Diário Oficial do Município
(DOM) e já está valendo. “Eu
tenho trabalhado constantemente para que voltemos ao
nosso normal em Goiânia. E o
funcionamento da feira Hippie às sextas-feiras foi uma
promessa de campanha do
prefeito Maguito Vilela e eu
vou cumprir essas promessas”, declarou o prefeito de

Goiânia, Rogério Cruz.
O chefe do Executivo lembrou que a decisão foi tomada
após muito diálogo com os
secretários envolvidos na volta, como Durval Pedroso (Saúde), pois é preciso segurança
sanitária na retomada para o
bem dos goianienses.
Entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no

Setor Norte ferroviário e tem
cerca de cinco mil feirantes cadastrados no sistema da Prefeitura. O funcionamento aos
sábados e domingos foi liberado em março deste ano.
Para o funcionamento, os feirantes devem cumprir com
os protocolos gerais e específicos estabelecidos pela legislação estadual e também le-

gislação municipal, sob pena
de aplicação de multa a partir
de R$ 4.705,30. Dentre as obrigações definidas nos protocolos, está o uso de máscara
facial pelos feirantes e clientes, a intensificação da limpeza de objetos e mercadorias e corredores de 3 metros
para livre circulação. (Especial para O Hoje)
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STF decide que é inconstitucional obrigar
descontos lineares em mensalidades
Colina Azul, Buriti Sereno e Tiradentes são maioria em casos

Três bairros
de Aparecida
concentram
mais de 800
casos de dengue
Daniell Alves
Os bairros Colina Azul, Buriti Sereno e Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, são os três que concentram maior casos de dengue, com 847 notificações.
Dos 6.827 registrados na cidade, 1.781 ocorreram em 10
bairros, conforme boletim epidemiológico da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).
O boletim aponta que 6.827 casos de dengue foram
notificados entre janeiro e setembro de 2021, em Aparecida. O bairro Colina Azul regitra o maior número
de casos de dengue (364). Logo em seguida está o Buriti Sereno, com 298 e o Jardim Tiradentes, que totalizou 185 casos.
Diante do cenário, o município possui alto risco de
incidência de doença. isto ocorre quando há mais de
300 casos por 100 mil habitantes. De acordo com o
coordenador de Vigilância Ambiental, iron Pereira, a
maior concentração de registros nos três bairros
ocorre devido ao adensamento urbano. “Esses locais
são bairros com maior população concentrada. O
que facilita a transmissão ocorra de maneira potencializada”, declarou.
Ele afirma que é de extrema importância que a população receba os agentes epidemiológicos em suas casas, para receberem orientações e eliminar os focos do
mosquito Aedes Aegypti, que também transmite a chikungunya e o zika vírus.
As notificações da doença acontecem quando um paciente se dirige até uma unidade do Sistema Único de
Saúde (SuS) e relata sintomas da doença. A SMS explica que as confirmações dos casos são concedidas por critérios clínicos epidemiológicos e mais de 80% dos casos
notificados são confirmados no município.

Prevenção

O coordenador de Vigilância Ambiental orienta a população: “As pessoas devem impedir que recipientes
como latas, garrafas, vasos de plantas e pneus armazenem água da chuva, além de manter as calhas limpas e
as caixas d’água cobertas. Sempre repetimos que em poucos minutos por semana é possível fiscalizar o quintal
e a casa e acondicionar corretamente o lixo”. E, completa:
“Caso alguém queira fazer uma denúncia de locais
com possíveis focos de dengue, entre em contato pelo
aplicativo “Xô Aedes” ou pelo 0800 646 2500. Ao receber
as informações, mobilizamos servidores para limpeza
e outras providências”.
A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)
também faz alerta os municípios goianos para o controle
ambiental e químico de combate à proliferação do
mosquito Aedes aegipty, transmissor da dengue, zika e
chikungunya, doenças chamadas de arboviroses e endêmicas em Goiás e toda a Região Centro-Oeste.
Com o início do período chuvoso, o mosquito se reproduz com maior facilidade e o número de casos tende
a aumentar. “É importante que os gestores municipais
priorizem ações de controle sanitário, como a limpeza urbana, a fiscalização de pontos estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, visitas dos agentes de saúde aos
domicílios e aplicação de fumacê nos locais específicos.
Essas rotinas têm que ser intensificadas diante do possível
aumento de casos nesse período”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde, flúvia Amorim.

Sintomas

Após a picada do mosquito, o vírus entra na pele e na
corrente sanguínea. Após a replicação inicial nos fibroblastos dérmicos, ele se espalha e atinge o fígado, músculos, articulações, baço, nódulos linfáticos e cérebro. A
doença é caracterizada por febre alta – acima de 39 graus
–, frequentemente acompanhada de dor nas articulações
e mialgia, além de erupção cutânea, que pode variar de leve
e localizada a uma erupção cutânea extensa envolvendo
mais de 90% da pele.
A dor nas articulações costuma ser muito debilitante e, geralmente, dura alguns dias, mas pode se prolongar por semanas, meses ou até anos. Outros sinais e sintomas comuns incluem inchaço nas articulações, dor de
cabeça, náuseas e fadiga. Ao apresentar tais sintomas,
a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para diagnóstico e tratamento. (Especial para O Hoje)

O Plenário do Supremo Tribunal federal (STf) concluiu o julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito
fundamental (ADPfs) 706 e 713 decidindo
que Decisões judiciais que concedem desconto linear compulsório nas mensalidades
das universidades privadas durante a pandemia da covid-19 são inconstitucionais.
Com a decisão, o colegiado afastou as interpretações judiciais que concedem os
descontos com fundamento apenas na
eclosão da pandemia e no efeito da transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica
em ambas as partes contratuais envolvidas.A maioria dos ministros acompanhou
o voto da relatora, ministra Rosa Weber,
pela procedência das ações, com o entendimento de que o deferimento de descontos gerais viola os princípios da livre ini-

ciativa, da isonomia e da autonomia universitária.A ministra propôs alguns critérios a serem levados em conta pelos juízes
para a caracterização da vulnerabilidade
econômica e da onerosidade excessiva
em contratos de prestação de serviços
educacionais de nível superior em razão da
pandemia. Os ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes, que, na sessão de ontem, haviam divergido da relatora nesse
ponto, a acompanharam integralmente,
desde que os parâmetros sejam apenas
orientações aos magistrados.No mesmo
sentido, o ministro Ricardo Lewandowski
destacou que os magistrados, quando
eventualmente julgam procedentes ações
contra os estabelecimentos de ensino, de
forma linear, com fundamento apenas na
eclosão da pandemia, vulneram não só o
princípio da legalidade como os da isonomia e do ato jurídico perfeito.

Cadastro de animais domésticos
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei que
possibilita a criação de um
Cadastro Nacional de Animais Domésticos. A proposta tramitou em caráter
conclusivo e, por isso, poderá seguir diretamente
ao Senado, a não ser que
haja recurso para votação

pelo Plenário. De acordo
com o texto aprovado, o cadastro não poderá conter
dados de animais que se
destinam à produção agropecuária para produtos ou
serviços. O governo federal
poderá criar e manter o
Cadastro Nacional de Animais Domésticos, descentralizando seu acesso aos
demais entes federados.

Prática discriminatória
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho
condenou a Pullmantur S.A.
a indenizar um assistente de
garçom que teve de realizar
teste de HiV para ser contratado para trabalhar em
navios de cruzeiro marítimo.
De acordo com a legislação,
não é permitida a testagem
do trabalhador para HiV em

procedimentos ligados à relação de emprego.A relatora
do recurso de revista do assistente, ministra Maria Helena Mallmann, assinalou
que, de acordo com a Lei
12.984/2014, a conduta de
negar emprego ou trabalho a portadores do HiV e
doentes de AiDS é crime
de discriminação.

Para STJ, valores recebidos de
seguro não integram a herança
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estabeleceu que os valores a serem recebidos pelo
beneficiário, em decorrência
da morte do segurado contratante de plano VGBL, não
integram a herança e, portanto, não se submetem à tributação pelo imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e
Doação (iTCMD). Com esse
entendimento, o colegiado,
de forma unânime, negou recurso especial em que o Estado do Rio Grande do Sul
defendia a exigibilidade do
iTCMD sobre os valores aplicados em VGBL após a morte do contratante.

Atual
Conselheiro
Federal é o novo
presidente da
OAB Goiás
O advogado Rafael Lara
sagrou-se o grande vencedor
das eleições para a OAB
Goiás. Lara, que já é Conselheiro Federal e Diretor da
Escola Superior da Advocacia – ESA, é um conceituado
e referência na advocacia
trabalhista. Esta Coluna parabeniza e deseja boa sorte
ao novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás.

RÁPIDAS

t

2 Direito à honra - A juíza
Laura Ribeiro de Oliveira,
da comarca de itaberaí, condenou uma aluna a pagar
indenização por danos morais de R$ 3 mil a um professor da instituição unicamps
por uma publicação ofensiva
à sua imagem na rede social
“instagram”, de ter sido assediada por ele.

Primeira edição do Mutirão ‘Iris
Rezende’ oferecerá diversos serviços
O Mutirão iris Rezende,
realizado pelo Governo de
Goiás em homenagem ao exgovernador do Estado e exprefeito de Goiânia, ocorre
neste fim de semana, nos dias
20 e 21 de novembro, e será
sediado na Praça da feira, no
Setor Morada do Sol, na região Noroeste de Goiânia.
Entre os principais pontos
do Mutirão estão a oferta de
duas mil vagas de emprego,
aperfeiçoamento profissional, orientações sobre emissão de documentos, acesso a
linhas de crédito e renegociação de dívidas.
A população também irá
receber stands com realização
de consultas e exame, teste de
Covid-19, registro civil, cadastro para recebimento de
benefícios sociais, entrega de
brinquedos, distribuição de 3
mil cartões do Mães de Goiás,
emissão de identidade e CPf,
cadastro no Programa Tarifa
Social Baixa Renda da Enel e

totens Expresso e plataforma
de atendimento digital do
Vapt Vupt, que oferecerão
mais de 70 serviços.

OVG

A unidade itinerante da Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG) fará a entrega de
andadores, bengalas, kits de
fraldas descartáveis geriátrica
e infantil (para crianças com
até dois anos de idade), leites
especiais (para crianças com
até um ano), cadeiras de rodas
padrão e higiênica, muletas,
colchões caixa de ovo e enxovais para gestantes e mães de
bebês com até um mês de vida.
Consultas e exames
Na lista de atendimentos
disponibilizados estão as consultas e os exames oftalmológicos, com mais de 1.200 senhas ao longo dos dois dias.
Também serão oferecidos exames de imagem, como ultrassonografia, ecocardiografia e
eletrocardiografia, aferição de

pressão arterial e glicemia, testagem para Covid-19 e vacinação contra a doença. Também
foi disponibilizada uma sala
para médico clínico, para eventuais necessidades de atendimentos no local.
A expectativa é de que ao
menos 150 trabalhadores da
saúde estão mobilizados cada
dia do evento, entre médicos,
biomédicos, enfermeiros e administrativos.
Por meio da unidade de
atendimento, o Detran-GO vai
oferecer alteração de endereço,
comunicado de venda, embargo de licenciamento, intenção
de venda, impressão de CRLVE, consultas de veículo e habilitação, cadastro na CNH Digital, transferência de pontuação
e instrução para recurso de
multas. Além dos atendimentos, a equipe de educação para
o trânsito do órgão estará no local com atividades de conscientização para ciclistas, pedestres e motoristas.
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Turismo em Goiás cresce 42,3%
e ﬁca acima da média nacional
No comparativo
com agosto,
setembro deste
ano teve aumento
de 2,5% no
mesmo índice
Maiara Dal Bosco
Com o avanço da vacinação
e cerca de 51% dos goianos totalmente imunizados, Goiás
tem visto a retomada de alguns setores da economia, entre eles, o Turismo. Segundo
dados divulgados pelo Observatório do Goiás Turismo, no
indicador acumulado de janeiro a setembro de 2021, o índice de atividades turísticas no
Estado mostrou expansão de
42,3% frente a igual período
do ano passado. Em nível nacional, foi observado um avanço de 19,9% quando comparado com o mesmo período de
2020. Os números são do instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (iBGE).
Outro fator que demonstra
a recuperação do setor é o índice de atividades turísticas.
De acordo com o iBGE, quando comparado ao mês anterior, em setembro de 2021, o
respectivo índice apontou no
País expansão de 0,8% frente
a agosto de 2021. Já em Goiás,
a expansão foi de 2,5% no
mesmo período, sendo a segunda alta seguida após a queda no mês de julho (-3,3%). Na
comparação com o mesmo
mês do ano anterior, o setor
subiu 42,7%, sendo a sexta
alta seguida. Com isso, o turismo goiano já acumula, além
da alta de 42,3% em 2021,
22,2% nos últimos doze meses.
Para a Goiás Turismo, a partir dos dados disponíveis, é possível entender que a população

Alto Paraíso (foto), Caldas Novas, Cavalcante, Formosa, Pirenópolis e Rio Quente possuem fluxo bem significativo de turistas
está mais confiante em realizar
suas viagens, principalmente
viagens domésticas, em função
das restrições ainda vigentes em
determinados países, e também em função da desvalorização do real frente ao dólar.
Entretanto, a pasta destaca que
cabe ressaltar que os indicadores de inflação e desemprego influenciam no consumo das famílias e podem afetar a recuperação de tais atividades.

Perfil

Dados do Observatório do
Turismo do Estado de Goiás,
com base em pesquisas realizadas em anos anteriores,
constatam, ainda que, quem
mais visita o Estado de Goiás é

opróprio goiano. Contudo, também é significativa a presença
de turistas da região Sudeste
como de São Paulo e de Minas
Gerais. Ao todo, o Estado soma
79 municípios no chamado
mapa do Turismo, dos quais
cada um possui sua individualidade, e atrai um público
específico. Goiânia é a cidade
que mais atraente para visitantes no Estado de Goiás, em
função da grande disponibilidade de produtos e serviços.
Alto Paraíso, Caldas Novas, Cavalcante, formosa, Pirenópolis
e Rio Quente possuem um fluxo bem significativo. Além disso, há outros destinos também
bastante procurados, já que o
Estado é bem amplo com inú-

meros atrativos turísticos,
como cavernas, cachoeiras, lagos, entre outros.

2022

De acordo com o Índice de
Atividades Turísticas, o volume
de receitas do setor avançou
49,1% desde o fim da segunda
onda da pandemia no Brasil,
em meados de junho deste
ano. E, embora ainda esteja
20,7% abaixo do nível registrado antes do início da crise
sanitária, é o melhor resultado
desde fevereiro de 2020. Com a
permanência desse cenário, a
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que as atividades turísticas faturem R$

Goiás tem 79 municípios no‘Mapa do Turismo’.
Com leque rico em atrações diferentes, cada
cidade atrai um público especíﬁco

171,9 bilhões ao longo da próxima alta temporada, o que
contribuiria para elevar o nível
de volume de receitas ao patamar registrado imediatamente
antes do início da pandemia a
partir de maio de 2022.
Como mostra do reaquecimento do setor de Turismo, a
CNC projeta a contratação de
478,1 mil trabalhadores formais entre novembro de 2021
e fevereiro de 2022. Deste total, 81,7 mil atenderão a demanda da alta temporada,
com vagas temporárias. Diante deste cenário, ainda segundo a CNC, a projeção é de que
as atividades turísticas faturem R$ 171,9 bilhões ao longo
da próxima alta temporada.
Para o presidente da Goiás
Turismo, fabrício Amaral,
2022 terá como objetivo promover um novo olhar para o
turismo no Estado, com geração de emprego e renda. (Especial para O Hoje)

COMBATE À VIOLÊNCIA

Ação resgata 430 idosos vítimas de violência
Três pessoas foram presas
em Goiás suspeitas de violência
contra idosos durante a operação Vetus ii. As forças de segurança pública de Goiás realizaram, entre os dias 15 de outubro e 18 de novembro de
2021, uma ação integrada de
combate à violência contra a
pessoa idosa. Nesse período,
430 vítimas foram atendidas/resgatadas em Goiás. A
operação faz parte de uma mobilização nacional, coordenada
pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por
meio da Secretaria de Operações integradas (Seopi).
No Estado, as diligências
foram conduzidas pela Delegacia Especializada no Atendimento ao idoso (Deai) de
Goiânia e abrangeram 33 municípios goianos. A ação teve
como foco a apuração de crimes praticados contra idosos,
como exploração financeira,
maus tratos, violência física,
psicológica, abandono, dentre outros. Ao todo, foram verificadas 506 denúncias do
Disque 100, do Ministério da
Mulher, da família e dos Direitos Humanos, e de canais
locais. foram ainda instaurados 151 inquéritos policiais, lavrados 50 Termos Circunstanciado de Ocorrência, solicitadas 12 medidas protetivas e cumpridos dois manda-

resultados obtidos na primeira
fase, realizada em 2020 em todas as unidades da federação.
Os números fizeram, inclusive,
com que a Vetus fosse inserida
no calendário anual de Operações da DiOP/SOEPi/MJSP. “A
operação traz uma demonstração de que a gente precisa
garantir os direitos desses idosos, para que eles tenham qualidade de vida”, completou.

Primeira fase

A operação foi
realizada entre os
dias 15 de outubro
e 18 de novembro
de 2021

dos de busca e apreensão.
Ao longo dos mais de 30
dias, as equipes policiais realizaram 510 visitas a abrigos e

residências de idosos. Ao todo,
114 profissionais das forças de
segurança do Estado integraram a força-tarefa. “Essa operação tem um significado muito grande para o Estado, uma
vez que a gente dá uma resposta para a sociedade para
combater esse tipo de crime,
que no período de pandemia
acabou aumentando”, pontuou o titular da Deai de Goiânia, Alexandre Alvim.
Segundo o delegado, na
maioria dos casos, os crimes
são praticados por pessoas

próximas às vítimas, como
familiares e cuidadores. “A
gente tem diversas situações
que acabam gerando uma
grande preocupação social.
Muitas vezes a gente vê familiares, como filhos e sobrinhos, se aproveitando dessa
condição de fragilidade para
intimidá-los, conseguir alguma vantagem financeira, ou,
outras vezes, preferem não
prover as necessidades básicas desse idoso”, explicou.
A segunda etapa da Operação foi deflagrada após os bons

A primeira fase da operação
foi deflagrada em dezembro do
ano passado. Teve início no
dia 1º de outubro (Dia internacional do idoso), foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período
da pandemia, pelo Disque 100,
do Ministério da Mulher, família e Direitos Humanos.
Desde então a Polícia Civil
de Goiás apurou mais de 130
denúncias durante o período,
que culminaram com a instauração de mais de 50 procedimentos investigativos e o
atendimento de mais de 150
pessoas idosas vítimas de
violência. Além disso, durante a operação, foram realizadas cerca de 170 visitas a
lares de idosos no intuito de
verificar a procedência das
denúncias. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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Autoridades desmontaram na quinta-feira os principais campos de refugiados do país. Cerca de 10 mil imigrantes já morreram por causa do frio na região

Polônia diz que Belarus leva
imigrantes de volta à fronteira
A Polônia acusou Belarus nesta sexta-feira (19) de levar centenas de imigrantes de caminhão de volta à fronteira e de incentivá-los a tentar cruzá-la ilegalmente poucas horas depois
de esvaziar campos na divisa.
A acusação polonesa leva a
crer que uma mudança de
atitude aparente de Belarus
nesta semana não resolveu a
crise na fronteira.
Governos europeus acu-

Governos europeus acusam Belarus de transportar milhares
de imigrantes do Oriente Médio para cruzar fronteiras
sam Belarus de transportar
milhares de imigrantes do
Oriente Médio de avião e os
induzir a tentar cruzar a fronteira ilegalmente. Acredita-se
que cerca de 10 imigrantes já
morreram por causa do frio.
Belarus nega fomentar a crise
deliberadamente.

COP26

As autoridades bielorrussas desmontaram na quintafeira (18) os principais campos, onde milhares de pessoas se reuniam junto à fronteira polonesa. Centenas de
iraquianos também foram enviados de volta para casa no
primeiro voo de repatriação

de Minsk em meses.
Mas a porta-voz da Guarda
de fronteira polonesa, Anna
Michalska, disse que até a noite de quinta-feira as autoridades
de Belarus já estavam levando
centenas de imigrantes de caminhão de volta e forçando-os
a tentar a travessia no escuro.

"[Os bielorrussos] Estavam
trazendo mais imigrantes ao local onde houve uma tentativa
forçada de cruzar. No começo,
havia 100 pessoas, mas depois
o lado bielorrusso trouxe mais
pessoas em caminhões. Aí havia 500 pessoas".
Menos pessoas estão atravessando a fronteira, mas alguns grupos grandes às vezes são
muito agressivos, disse ela em
uma coletiva de imprensa. (ABr)

TERRORISMO

Desmatamento na Amazônia
é o maior em 15 anos
O desmatamento na
Amazônia entre agosto de
2020 e julho de 2021 atingiu
13.235 km², segundo números divulgados nesta
quinta-feira (18/11) pelo instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (inpe). Número é
superior a duas vezes a área
do Distrito federal.
O relatório anual do Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) revela que o desmatamento é o maior desde 2006,
quando foram devastados
14.286 km2 de floresta.
Os números também superam em 22% os dados divulgados no relatório anterior do Prodes, segundo o
qual, o desmatamento atingiu 10.851 km² entre agosto
de 2019 e julho de 2020. A
maior taxa na série histórica até hoje ocorreu em 2004,
quando o desflorestamento
foi de 27 mil km².
Entre 2009 e 2014, o desmatamento na Amazônia
caiu de 7,4 mil km² para 5
mil km², atingindo o nível
mais baixo já registrado.
Entretanto, segundo os dados do Prodes, a devastação
vem aumentando progressivamente desde 2015.
O relatório do Prodes é
considerado o mais preciso para medir as taxas
anuais do desmatamento

na região amazônica. Dados recentes do Sistema
de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que divulga alertas
mensais, já indicavam a
tendência de aumento.

Governo omitiu
dados na COP26

A divulgação do documento poucos dias após o
término da Conferência do
Clima da ONu (COP26), na
qual o Brasil assumiu meta
de zerar o desflorestamento. O fato de os dados
terem sido divulgados somente agora gerou acusações de que o governo teria
omitido a destruição durante o evento.Na COP26
em Glasgow, o ministro do
Meio Ambiente, Joaquim
Leite, prometeu que o Brasil irá zerar o desmatamento ilegal em 2028, ao
invés da meta anterior,
que era 2030. Segundo o
plano, a redução deverá
ser de 15% ao ano até
2024; 40% ao ano em 2025
e em 2026, e de 50% em
2027, até chegar a zero em
2028. As medidas para esse
fim deverão ser implementadas a partir de 2022.
A data de 27 de outubro,
que consta no relatório do
Prodes, indica que o governo omitiu a divulgação prévia do documento

Medida deve ser apresentada ao Parlamento na semana que vem

Reino Unido declara organização
palestina Hamas ilegal
A ministra do interior do
Reino unido, Priti Patel, disse
nesta sexta-feira (19) que o
grupo militante palestino Hamas foi declarado ilegal, uma
medida que alinha a postura
britânica à dos Estados unidos
e à da união Europeia em relação aos governantes de Gaza.
"O Hamas tem recursos terroristas significativos, inclusive o acesso a armamentos variados e sofisticados, além de
instalações de treinamento terrorista", disse Priti Patel em um
comunicado. É por isso que
hoje ajo para proscrever o Hamas em sua totalidade".
A organização será banida
de acordo com a Lei de Ter-

rorismo, o que significa que
qualquer pessoa que expresse apoio ao Hamas, hasteie
sua bandeira ou organize encontros para a organização
estará violando a lei, confirmou o Ministério do interior, que deve apresentar a
mudança ao Parlamento na
semana que vem.
O Hamas, cujo nome completo é Movimento de Resistência islâmica, tem facções
política e militar. fundada
em 1987, a organização se
opõe à existência de israel e a
conversas de paz, defendendo
uma "resistência armada" à
ocupação israelense de territórios palestinos.

Até agora, o Reino unido
só havia proscrito as Brigadas
izz al-Din al-Qassam, facção
militar do Hamas. Sami Abu
Zuhri, uma autoridade política do grupo, disse que a medida britânica mostrou um
"viés absoluto a favor da ocupação israelense e é uma submissão à chantagem e aos ditames israelenses".
O primeiro-ministro de
israel, Naftali Bennett, saudou a decisão em uma rede
social: "O Hamas é uma organização terrorista, dito
simplesmente. A 'facção política' possibilita sua atividade militar", disse em mensagem no Twiter. (ABr)
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Empreendedorismo em foco
Empresário fellype Manso em entrevista ao Essência revela o conceito em Coworking da Talismã Office
Suzana Marques

Elysia Cardoso
O Coworking Talismã, funciona no 13º andar do edifício Executive Tower – Setor Marista, localizado na cidade de Goiânia no estado de Goiás. O prédio possui
uma vista muito privilegiada e é considerado um dos
mais sofisticados e seguros da região. O objetivo do local é proporcionar aos empreendedores, que pretendem
iniciar ou expandir seus negócios, um espaço que acrescente valor à sua marca e que seja também um local que
permita a união de talentos e os faça compartilhar
ideias, informações e inspirações.
O empreendimento é fruto da parceria da empresária e digital influencer Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, com seu sócio, fellype Manso. Em entrevista ao Essência, fellype conta sobre a experiência
ao lado de Poliana. "foi uma mudança radical no ano
de 2020 quando concretizamos essa parceria e o resultado dela está sendo muito positivo. Acredito que
não só para nós que somos sócios, mas também para
o mercado goiano”.
Com capacidade para 50 pessoas, Coworking Talismã dispõe de salas de reuniões, estações de trabalho fixas e rotativas, endereço fiscal e comercial e locação dos espaços para eventos corporativos, internet
com Link Dedicado, Wifi ilimitado, impressora; Acesso 24 horas, Space Business, Aplicativo Talismã Office,
Programa de Benefícios Club Talismã, Estacionamento, Serviços de Copa e Limpeza. Proporcionando um
ambiente seguro, positivo e agradável.
O Coworking é um espaço onde várias empresas e
freelancers compartilham o mesmo ambiente de trabalho e ideias, dividindo entre si as despesas gerais e
os locais de área comum. "Assim que elaboramos o projeto do coworking, se não me engano eram apenas duas
unidades aqui na Capital. iniciamos em 2020, após essa
iniciação abriram portas para diversos empresários investirem no ramo. Eu acredito que essa cultura nós trazemos com grande força para Goiânia".

Estratégia e expansão

Andressa Leão

Em um levantamento realizado no Brasil em julho
do ano passado, 57% dos escritórios colaborativos haviam perdido ao menos 60% do faturamento. Outros
40% relataram perdas de pelo menos 15% da receita.
E somente pouco mais de 2% não sofreram impacto no
período. Para driblar a crise, fellype conta que algumas estratégias foram traçadas.
"Assim que inauguramos, nos deparamos com a
pandemia e o lockdown, tivemos que manter as portas fechadas por um tempo. Conseguimos manter os
contratos que já estavam fechados antes da pandemia.
foi bastante difícil mas não perdemos as esperanças
e agora para 2022 a meta é alavancar. Como era um
momento de diversas incertezas", narra Manso.
O Talismã Office tem cerca de cinco frentes de trabalho, das quais duas delas conseguiram se manter
mesmo a distância. “uma delas é o uso do endereço
fiscal. O uso deste endereço foi uma das estratégias
para passar pela pandemia pois não tinha a necessidade da pessoa presente aqui enquanto estávamos
com as portas fechadas. focamos também nas atividades de mercado que eram liberadas na pandemia",
relembra fellype.
O regime híbrido, no qual tanto o trabalho em casa
quanto no escritório estão presentes na rotina de uma
parcela dos profissionais, causa uma transformação
necessária para os espaços de coworking. Por isso,
uma das principais tendências deste mercado é a flexibilidade. Cada vez mais é necessário personalizar
a forma como se atende os clientes e como se precifica o serviço. Afinal, haverá empresas que somente
usarão o espaço durante alguns dias da semana, por
exemplo, e por isso não podem arcar com os custos
de um escritório tradicional.
Seguindo este raciocínio, outra tendência para o
mercado de coworking é o crescimento de redes e parcerias de escritórios. isto porque, com o trabalho híbrido, empresas ampliaram seu alcance regional de
colaboradores. Assim, torna-se vantajoso para esses
negócios pagar para uma marca de coworking que tenha sedes em diferentes cidades do país, atendendo
assim toda sua equipe.
Manso finaliza afirmando que a tendência do coworking proposta pela Talismã está sempre em evolução. "Na última reunião que tivemos chegamos a conclusão de que estamos lotados com relação a espaço físico. Estamos com todas as salas e estações de trabalho
locadas. Nosso foco maior no momento é o endereço fiscal e a locação das salas de reunião. Para que eu possa
expandir o coworking e as salas privativas realmente é
a expansão em relação ao espaço físico para abrir novas filiais da Talismã Office". (Especial para O Hoje)

Empresária Poliana Rocha é sócia de Fellype Manso na Talismã Office
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Um grito de
emancipação feminina
Novo single fala de amor, companheirismo, esperança e gratidão

O som da
felicidade
A banda de forró Falamansa volta
aos palcos com projeto novo,
acabaram de lançar música nova,
parte de um EP que está por vir
Lanna Oliveira
O forró é um gênero que
tem estado em alta nos rankings nacionais com nomes
como Zé Vaqueiro, Xandy
Avião, Wesley Safadão. Mas
sabe aquele xotezinho, caracterizado pela zabumba e
o triangulo, para dançar colado? Então, este estilo de
forró já revelou ídolos antes
mesmo dessa onda. Tenho
certeza que você pensou neles, o grupo falamansa. Donos de sucessos como ‘Xote
da Alegria’, ‘Xote dos Milagres’, ‘Oh Chuva’, entre outros, acabam de lançar o single ‘O Som da felicidade’.
A banda formada por Dezinho, Tato, Alemão e Valdir
trouxeram para o mainstreaming um estilo pouco
ouvido nas regiões centrais
e sulistas do Brasil. O forró
que eles fazem conquistaram o público, e desde 1998
quando se juntaram por um
sonho, seguem na caminhada de levar música por onde
passam. Agora, na mpusica
lançada esta semana, ‘O Som
da felicidade’, eles falam de
amor, companheirismo, esperança e gratidão, com o
alto astral característico da
banda. O videoclipe já está
previsto e será lançado em
breve com muitas participações especiais.
A banda chegou a gravar
imagens para o videoclipe
que reuniu os integrantes
em volta de uma fogueira,
mas infelizmente o diretor
do clipe foi assaltado no caminho do aeroporto e teve
todos os seus equipamentos
roubados, incluindo a gravação deste trabalho.
A canção ‘O Som da felicidade’ faz parte do EP com 3
músicas inéditas que serão
lançadas mensalmente até
janeiro de 2022. A banda falamansa conquistou o País
com sua música contagiante,
o ritmo dançante do forró, do
xote, do baião e a alegria das
letras, embalando gerações.
Com muita expectativa, eles
voltam a levar essa alegria

aos palcos, com a retomada
dos shows presenciais, após
o avanço da campanha de vacinação e seguindo todos os
protocolos sanitários para
prevenção da Covid-19.

Falamansa é forró,
xote e baião

A história do falamansa
começa em 1998, no último
dia de inscrição para o 3º
festival de Música do Mackenzie. Tato, hoje autor e vocalista da banda, era DJ de
forró e já tinha algumas
composições próprias. Decidiu inscrever uma delas, a
‘Asas’, no festival. “Entrei
na sala de inscrições, estavam todos muito exaltados
e eufóricos com o evento, falando alto e ao mesmo tempo” lembra Tato. “Quietinho, entreguei a ficha de
inscrição junto com uma
fita cassete, agradeci e virei
as costas. Quando estava
saindo, ouvi: Espera aí, falta o nome da banda. Com
toda aquela bagunça, eu não
pensei duas vezes e respondi: é fALAMANSA!”, conta.
O nome era tão perfeito
que o cara respondeu: “Legal, é a sua cara”. Quatro
dias depois o falamansa,
que até então não existia,
estava entre os 20 convocados do festival. Tato lembrou do Alemão, amigo DJ
que tocava zabumba. Alemão, por sua vez, chamou
o vizinho que tocava triângulo, o Dezinho. Junto com
eles, uma flautista e um
baixista que fizeram parte
da primeira formação da
banda. Ensaiaram duas
tardes e ‘Asas’ faturou o segundo lugar no evento. Aí
entrou em cena o experiente Josivaldo Leite, o
Waldir do Acordeon, que já
havia tocado com feras
como Osvaldinho do Acordeon e Jorge de Altinho. Estava completa então a notória formação da banda
que se mantem até o presente momento. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Na virada dos séculos 19 e 20, enquanto a maioria das mulheres
era obrigada a se conformar com o papel de ‘rainha do lar’, a
escritora Maria Benedita Bormann revolucionava os costumes com
o romance ‘Lésbia’, que agora ganha edição revisada e atualizada
Délia foi o pseudônimo escolhido
pela romancista e
jornalista Maria Benedita Bormann
para exceder o fado
da submissão da sociedade patriarcal
do século 19. Em
sua obra, Lésbia, a
gaúcha radicada no
Rio de Janeiro da
vibrante belle époque se valeu do privilégio de sua
emancipação pelo
estudo e pela independência de opiniões para narrar
as aventuras e desventuras de Arabela, jovem com educação requintada e
grande sensibilidade que supera o casamento marcado pela repressão e humilhação com
sua habilidade e sucesso
como escritora, tornando-se
objeto da obsessão de muitos homens.
A obra foi um marco da literatura por sua ousadia,
mas teve poucas edições, e
agora é redescoberta, voltando em publicação luxuosa, revisada e atualizada pela
Editora 106, com uma diagramação que permite maior
fluidez de leitura para o público contemporâneo. Bormann serve-se do personagem como alter ego para
apresentar a luta de uma
mulher que deve enfrentar o
menosprezo e a cobiça masculina para se impor. No entanto, não deixa de lado os infortúnios da vida, como ser
traída pelo seu próprio coração no momento em que jul-

A autora

ga ter alcançado a maturidade emocional que supostamente a imunizaria de
mais decepção e tragédia.
O romance, que conta
com a preciosa contribuição
da doutora em Estudos Literários pela universidade federal de Minas Gerais, Maria
do Rosário A. Pereira, referência em pesquisas sobre a
literatura brasileira, é repleto de provocações impensáveis para sua época. Como
um certo espelho da vida de
Bormann (ou Délia, pseudônimo que escolheu), mulher
autocentrada, culta, bela, segura de si e com toques de
ironia, Lésbia revela que os
problemas enfrentados pela
protagonista, como o machismo estrutural, ainda se
estenderiam por mais de um
século. Assim como a abolicionista Emília freitas – au-

Nascida
em
Porto Alegre a 25
de novembro de
1853, Maria Benedita Bormann era
filha de um funcionário público
do Brasil imperial
e descendente de
nobres da região
de Pelotas (RS).
Aos dez anos, mudou-se com a família para o Rio
de Janeiro, então capital,
onde recebeu fina educação, incluindo idiomas estrangeiros, pintura e música. Escreveu crônicas e folhetins para periódicos de
prestígio, como a arrojada
Gazeta de Notícias e a subversiva Gazeta da Tarde,
além de O País e O Cruzeiro.
Mesmo com as reservas próprias da cultura de sua época, tratava de temáticas consideradas temerárias, como
educação e emancipação da
mulher, divórcio e críticas à
suposta supremacia masculina. Assinando com o pseudônimo Délia, Bormann
teve quatro romances e dois
livros de contos publicados
em vida. foi casada com o
militar e político José Bernardino Bormann, homem
igualmente culto, e faleceu
em 1895, no Rio.

O romance da autora Maria Benedita Bormann é repleto de provocações impensáveis para sua época

NOTA AO LEITOR
t

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

CELEBRIDADES

Após trocar beijos com sertanejo, Viih Tube
é vista em clima de romance com Arthur Picoli
Viih Tube e Arthur Picoli estariam vivendo um affair. A notícia da aproximação
entre os dois foi divulgada pelo portal ‘Em
Off ’, dias após a youtuber ter sido flagrada
beijando um sertanejo no show de israel &
Rodolffo. Arthur, que durante o ‘BBB’ viveu
um romance com Carla Diaz, estaria hospedado no mesmo hotel que a youtuber. Alguns fãs notaram que a aproximação entre
os dois indica algo a mais que uma amiza-

tora de Rainha do
ignoto –, Bormann
antecipou discussões importantes,
como o empoderamento feminino, o
abuso doméstico,
o desejo da mulher
e a depressão.

de. As informações são do instagram de fofoca Gossip no insta. Segundo o portal, eles
foram vistos em clima de romance pelo hotel. Nas redes sociais, os ex-BBBs explicaram
estão fazendo uma viagem entre amigos.
Vale lembrar que Viih Tube anunciou o fim
do namoro com Bruno Magri oficialmente
no início de outubro, após uma separação
fake para divulgar seu livro. (Nathalia Duarte, Purepeople)
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Puxadinho
o cantor sertanejo gustavo Mioto se apresenta neste
sábado (20) em goiânia no
evento ‘Vem pro Puxadinho'.
uma das duplas de destaque deste ano, Clayton & Romário também são uma das
atrações. o evento ocorre no
espaço Music stage, em frente ao shopping Passeio das
Águas. além da dupla, também sobem ao palco os dJs
do Jetlag. os ingressos para
o evento estão à venda no site
ticketou.com/puxadinho-20nov. quando: sábado (20).
onde: av. Perimetral norte,
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AGENDA CulTuRal
t
Boate
os Parazim se apresentam neste sábado (20) na
boate azzure Club, às 22h. os
verdadeiros nomes dos componentes da dupla são Thiago e samuel. naturais do Tocantins, eles cresceram no
Pará, mas só começaram a fazer sucesso em goiás. essa
mistura de culturas expandiu
a musicalidade da dupla, que
além de cantores, são compositores de grandes sucessos do sertanejo. Recentemente lançaram a música
‘Porta-Mala’, que tem a singularidade de unir e mesclar
estilos musicais que vão do
forró até o sertanejo, com
pitadas do eletrônico. quando: sábado (20). onde: av.
136, nº 222, setor Marista –
goiânia. horário: 22h.

n

Sucesso das playlists do streaming, o cantor Zé Vaqueiro se
apresenta neste domingo (21) em Goiânia ao lado de Ávine Vinny
nº 8303, setor Fazenda Caveiras – goiânia. horário: 16h.
Festival
o Festival old Parr apresenta uma série de ações e
experiências que são realizadas até o dia 6 de dezembro,
na região Centro-oeste. Para
isso, a old Parr escolheu cinco embaixadores para o evento: Murillo Rabello, a cantora
luiza, a dupla sertaneja george henrique e Rodrigo e as influenciadoras digitais Brenda
queiroz e danila guimarães.
estão programados pocketsshows durante o período da
ação nos bares e supermercados escolhidos para a campanha: Bahrem Marista e
Bahrem Ricardo Paranhos,
Bottequim e esquina Mercatto, Buteco simprão, alabama, empório Piquiras, Madalena gastrobar, aquarius Marista e aquarius Restaurante,

sky gurume, Mali, Kanpai
Blue, atacadão Costa e empório Prime. quando: até 6 de
dezembro. informações: instagram dos embaixadores.
Comemoração
neste domingo (21), o
bar Tatu Bola comemora seu
primeiro aniversário da unidade aqui em goiânia. Para
celebrar e agradecer a boa
receptividade na Capital, o
bar traz uma programação
especial para todos os clientes, que reune gabriel gava,
um dos maiores sertanejos
do momento, eduardo
gama e o grupo Batuke da
Villa. o b-day começa a partir das 13h na casa localizada no setor Marista. quando: domingo (21). onde: alameda Cel. eugenio Jardim,
nº 184, setor Marista – goiânia. horário: 13h.

Capoeira
Programação, que leva o
nome de ‘ginga Cerrado’,
ocorre neste domingo (21), a
partir das 16h, com entrada
franca. os amantes da capoeira têm encontro marcado
no shopping Cerrado, com
cerca de 50 integrantes do
grupo Muzenza de Capoeira,
entre adultos e crianças. eles
estão no centro de compras
comandando mais uma programação marcada por roda
de capoeira, samba de roda e
maculelê. quando: domingo
(21). onde: av. anhanguera,
nº 10.790, setor aeroviário –
goiânia. horário: 16h.
Inauguração
inaugura neste domingo
(21) o laguna gastrobar, mais
uma novidade gastronômica
da cidade. o evento conta
com shows dos cantores Zé
Vaqueiro e Ávine Vinny para o
lançamento da arena do local,
que fica localizado na alameda Barbacena, no bairro alto
da glória. o evento começa às
15h e oferece cardápio sofisticado e carta de drinks assinada pelo renomado mixologista gustavo guedes. o projeto que foi idealizado pelos
sócios-proprietários, lauber
amorim, Marcos Milanez, delvandro Moreira e sandro Ribeiro. quando: domingo (21).
onde: alameda Barbacena,
s/n, setor alto da glória –
goiânia. 15h. informações:
(62) 99943-9739.

CINEMA
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia pede estratégia e
muita calma, inclusive para não
se deixar levar pela ansiedade.
Muito do que precisa resolver
hoje depende de outras pessoas, por isso o diálogo será imprescindível. se não tiver capacidade de ser flexível, poderá
avançar muito pouco.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia traz a necessidade de ação, aliada ao seu lado
criativo. Portanto tome cuidado
com a raiva e com a sua imensa energia, que pode passar
por cima dos outros. Fora isso,
você poderá realizar de maneira motivada e inspiradora, liderando as pessoas à sua volta.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia traz resoluções,
mudanças e um alívio a respeito de uma situação de tensão
ou de uma preocupação. Portanto você pode ter um insight
ou uma capacidade de ver as
coisas com sabedoria, usando a
sua inteligência com grande visão de futuro e resiliência.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
dia de manter seu esforço e
conseguir ser flexível. o dia
pode ser caótico, mas também
trazer a criatividade de que
você precisa para se reinventar.
quanto mais conseguir realizar
ou se virar com o que tem, fazendo o possível, mais poderá
tirar proveito das situações.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode trazer algumas
ilusões à tona, então tome cuidado para não cair em armadilhas ou em situações duvidosas.
não acredite em tudo e avalie
bem, pois pode se deixar levar
por seduções ou coisas que parecem ótimas. sua popularidade está alta.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje o dia pode trazer muita energia. Tome cuidado com
a agressividade, saiba ser flexível e busque cooperar, porque
isso vai aproximar você das
pessoas à sua volta. Você pode
fazer novas amizades hoje ou
ter ideias criativas. existe alguma novidade vindo à tona.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode trazer paz,
ainda que seja um dia movimentado. Viagens ou passeios
podem acontecer, mas tudo isso
pode trazer contentamento e relaxamento. aproveite seu dia
para mergulhar nesse descanso
e divertimento. Você pode querer um dia em segurança.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje seu dia pode trazer algum prejuízo ou gastos desnecessários, por isso fique atento a como usa seu dinheiro.
sua saúde também pode estar
precisando de atenção, então
vale a pena manter o autocontrole e diminuir seus impulsos
de comer ou beber demais.

'Ghostbusters – Mais Além' chega agora às salas de cinema depois de 37 anos do primeiro sucesso
ESTREIAS
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 TaylorJoy, 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. 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
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.
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.
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.
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.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode trazer a necessidade de manter a ordem, por
isso sua energia de liderança
está grande, inclusive você pode
ajudar as pessoas à sua volta
com ideias ou conselhos. quanto mais conseguir se colocar à
disposição das pessoas, mas poderá melhorar as suas relações.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pede economia tanto de
energia quanto de dinheiro. só
tome cuidado para não se isolar
demais ou recusar qualquer coisa que pareça arriscada. o excesso de rigidez ou de controle
pode ser apenas medo. Relaxe e
mantenha seu autocontrole.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje o dia pode trazer uma
dificuldade de criar coisas novas,
mas traz capacidade de foco e
concentração para ir fundo nas
atividades já iniciadas, inclusive
pode ser um dia positivo, com
reconhecimento e popularidade.
sua sabedoria precisa ser ativada e evite excessos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje o dia pode trazer alguma vitória e justiça: suas ações
do passado podem dar resultado, e isso trará satisfação. outra
coisa é que sua intuição está
grande e você pode querer ouvir
seu coração. se conseguir fazer
isso, poderá se livrar de situações
embaraçosas ou arriscadas.

16
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Negócios
Em todo Brasil,
cerca de 124
milhões de pessoas
devem ir às
compras

Comércio ﬁca superaquecido
com o fim de ano
Pesquisa aponta
que 65,45% dos
consumidores da
Grande Goiânia
vão presentear
neste Natal
Alexandre Paes
um levantamento realizado
pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Goiânia mostrou
que as vendas no comércio
para o Natal deste ano na capital e Região Metropolitana
devem ser aquecidas. Ao todo,
65,45% dos que responderam à
enquete afirmam que vão presentear, enquanto 16,36% ainda não se decidiram e 18,18%
não vão gastar na comemoração. Os números locais seguem
a tendência do restante do Brasil, onde a expectativa é de
que 77% dos consumidores
presenteiem, retornando ao
patamar de consumo pré-pandemia, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
O presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira, aponta
que a queda do número de casos de covid-19 traz mais tranquilidade ao cliente que quer
ir às lojas e àqueles que vão se
reunir para comemorar. "No
último ano a população ainda
estava insegura quanto às
reuniões familiares, e isso interferiu na compra e troca
de presentes por exemplo.
Agora, com a pandemia mais
controlada, o comércio dá
passos em direção da retomada econômica”, afirmou.
Nacionalmente os consumidores pretendem comprar
cerca de 4 presentes, e o valor
médio de cada produto está
entre R$ 122,78. Vale destacar

ainda que metade daqueles
que vão às compras deseja
gastar até R$ 150,00 por presente (49%). Em Goiânia e na
Região Metropolitana, na somatória dos que vão presentear e dos que ainda não se
decidiram, 34,44% pretendem
investir mais de R$ 200,00 no
presente; 27,77% vão gastar
entre R$ 150,00 a R$ 200,00;
16,66% entre R$ 100,00 e R$
150,00; e 16,66% entre R$
80,00 e R$ 100,00.
Os dados da CDL Goiânia
ainda apontam que o valor do
presente neste Natal, na comparação com 2020, será menor.
Já 26,6% dos ouvidos na enquete devem manter o gasto na
mesma média do ano passado
e 12,22% pretendem aumentar.
Em nível nacional, 33% dizem
que vão gastar menos nas compras de presentes este ano;

31% querem gastar mais e 27%
vão manter a mesma quantia.
Entre aqueles que pretendem
gastar menos na pesquisa nacional, 37% querem economizar; 22% estão com o orçamento apertado; e 18% citam
as incertezas com relação à
economia brasileira para o
próximo ano. Já aqueles que
devem gastar mais justificam
que querem dar um presente
melhor (36%); os preços estão
mais caros (34%); e que darão
mais presentes (26%).

Principais locais
de compra

Seguindo a tendência do ecommerce, a internet (45%)
será o principal local de compra dos consumidores brasileiros no Natal. Em seguida
aparecem as lojas de departamento (43%) e o shopping

center (40%). Entre aqueles
que farão compras online,
37% devem comprar quase todos os presentes na internet;
31%, metade dos presentes; e
21%, todos os presentes. Em
média, 67% dos itens serão
comprados pela web. Os canais de compra online mais
utilizados devem ser os sites
(76%) e os aplicativos (72%),
com destaque para aqueles de
lojas varejistas nacionais e
em sites internacionais; seguidos pelo instagram (23%).
O empresário Evandro de
Jesus, proprietário a cerca de
10 anos da JCavalli Jeans Wear,
informou que os canais online
da loja estão superaquecidos.
“Desde o final de outubro nossas vendas melhoraram bastante, e mesmo faltando mais
de 30 dias para o Natal, estamos vendendo em media 52
produtos por dia”, comentou.
Maria de Lourdes trabalha
com ‘modinha’ feminina a 18
anos, e somente dois anos atrás
disse te aderido as vendas online, e afirmou que o número
de clientes triplicou. “Hoje a Lú
Modas (loja de lingerie) consegue atender pessoas de todo
o Brasil, e agr com o retorno do
comercio creio que o movimento e as vendas venham a
melhorar aqui na região”, destacou a empresária que atua
com sua loja na região comercial da rua 44.
A internet também será o
principal local de pesquisa de
preços, de acordo com os entrevistados. 79% dizem que fa-

rão pesquisa de preços antes de
comprar os presentes, sendo
que 83% vão utilizar a internet
(sobretudo os sites, aplicativos
e as redes sociais). Já 68% costumam fazer pesquisas de forma offline, principalmente nas
lojas de shopping e de rua.
Aqui na capital e nas localidades da Região Metropolitana, o levantamento da
CDL mostrou que 56,66% dos
consumidores são influenciados pelo preço. Já 8,88%
escolhem o local das compras por conta de ofertas e
promoções; 15,55%, pela qualidade dos produtos; e 5,5%
pelo atendimento.

Formas de Pagamento

Cada lojista tem liberdade
para estabelecer as formas
de pagamento. Mas parte dos
comerciantes aderiram o pagamento por PiX (pagamento
instantâneo), e acreditam que
o recebimento das vendas venha em parte do 13° salário, e
os que não utilizarem desses, devem ir as compras utilizando o cartão de crédito.
No entanto, a pesquisa da
CDL aponta que as principais formas de pagamento
que os consumidores vão aderir para as compras de Natal
na Grande Goiânia serão por
meio do cartão de crédito
parcelado (38,88%), dinheiro (20%), cartão de débito
(18,88%), cartão de crédito
em parcela única (14,44%),
Pix (5,5%) e crediário (2,2%).
(Especial para O Hoje)

