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Os tentáculos de Wanderley Tavares no Paço e na Igreja Universal
Apontado como o nome forte do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o presidente do Republicanos do Distrito Federal (DF), Wanderley Tavares,
até pouco tempo era um mero desconhecido no meio político. Hoje, é

uma das figuras mais influentes da administração da Capital. O Hoje
traz perfil do homem ligado à Igreja Universal e de seus familiares, influentes desde o DF, passando pelo entorno e Goiânia. Política 5

Empresas adotam
meio ambiente como
estratégia de negócios
Empresas, organizações e instituições que são engajadas com causas socioambientais têm melhor aceitação no
mercado. O resultado de uma pesquisa, a Edelman Trust
Barometer, aponta que 97% dos entrevistados esperam que
as empresas solucionem algum problema social, em des-

taque as que se preocupam com questões ambientais. principais atitudes de uma sustentabilidade empresarial estão
associadas à redução, ou até mesmo a abolição, do uso de
descartáveis, principalmente de materiais plásticos, além
da economia de papel, água e energia. Negócios 17
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Thacio chaves

compliance as a service: a
inovação nas mãos do cco
Opinião 3

Debate político
cheio de críticas
e vazio de ideias

Assim como poucos sabiam como
era a sua voz de Moro, que aparece em terceiro lugar em algumas pesquisas, agora poucos sabem quais são as suas ideias
para o Brasil. O mesmo acontece
com os demais candidatos que
seguem focados na desconstrução de seus adversários. Política 2

Alunos avaliam
como fácil
1ª fase do Enem
Na crise, consumidor procura
itens básicos na Black Friday

Auxílio Brasil
pode ser votado
a partir de terça
Debate faz parte do esforço dos
senadores para chegar a uma solução de consenso sobre o pagamento do programa. Política 6

Pedido de prisão de
padre Robson ‘lava a
alma’ do MP de Goiás

Em novo ano assolado pela pandemia, maior temporada de compras do mundo deve ser marcada pela venda
de alimentos, produtos de limpeza e higiene. Cidades 9

Covid e retração econômica aumentam
pedintes em comércios e semáforos
O que já era facilmente observado pelas ruas de Goiânia, agora está contabilizado em números. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS), nos quase 20 meses de pandemia, número de pessoas
que vivem ou trabalham nas ruas da Capital cresceu quase 50%. Defensor
público alerta para o aumento do desemprego e falta de qualificação profissional entre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Cidades 10

Professor espera que algoritmo
usado para “balizar” questões
não prejudique os estudantes.
Alunos serão submetidos a uma
nova rodada de provas no próximo domingo (28/11) onde serão
testadas as disciplinas de Ciências
e Matemática. Cidades 11

Waldir diz que
eleição de Lira
foi comprada
Governo Bolsonaro prometeu,
segundo ele, R$ 10 milhões em
emendas do orçamento secreto a
quem votasse em Lira. Política 2

Goiás tem joGo
direto em briga
por acesso

Essência

Xadrez 2

Equipe esmeraldina enfrenta
nesta segunda-feira, o Guarani, em Campinas, em confronto que pode determinar
acesso de goianos para a Série
A; atacante desfalca e volante
volta a titularidade.

O Brasil continua sendo
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para refugiados
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Tempo em Goiânia
s 28º C

t 20º C

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o
dia e à noite.
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Pedido de prisão de padre Robson
‘lava a alma’ do MP de Goiás
Articulação do Governo ficou conhecida como ‘Bolsolão’

Deputado
revela esquema
de compra de
votos na Câmara
O deputado federal Waldir Soares de Oliveira (PSL) revelou ao jornal The Intercept, em reportagem divulgada
no último sábado (20/11) que houve uma promessa de R$
10 milhões em emendas do orçamento secreto para cada
deputado que votasse no deputado Arthur Lira, eleito presidente da Câmara dos Deputados numa vitória esmagadora. De acordo com a matéria, se trata do Bolsolão, um esquema de compra de votos do governo Bolsonaro.
Ainda na reportagem, o Delegado Waldir, deputado
mais votado em Goiás em 2018, expôs os detalhes de como
funcionaria o “orçamento secreto” de Bolsonaro. “É a troca de votos por emendas do relator, um novo tipo de rubrica de gastos que totaliza uma montanha de R$ 18,5 bilhões em 2021, propostos por deputados cujos nomes são
mantidos em sigilo pela Câmara. Em decisão liminar, o
Supremo Tribunal Federal mandou suspender o sistema
por falta de transparência”, diz o texto.
O parlamentar afirmou ter recebido a oferta de R$
10 milhões em emendas em troca do voto em Lira, que
foram acordados no mesmo período, mas ele não soube precisar se também em troca do voto em Lira ou da
aprovação de algum outro projeto à época.
Waldir acusou, ainda, o deputado Vitor Hugo, também do PSL, de receber R$ 300 milhões em emendas secretas e que até deputados da oposição também receberam verbas do orçamento secreto após negociarem
com Lira. Apesar disso, o parlamentar diz não ter recebido os milhões negociados. A verba teria sido bloqueada depois de um racha no PSL. (Carlos Nathan
Sampaio, especial para O Hoje)

Enquanto a Polícia Federal pede ao Superior Tribunal de Justiça a prisão do padre Robson de Oliveira, o Ministério Público de Goiás já havia pedido a desobstrução da investigação, dentro da
Operação Vendilhões. Agora, o MP considera que
estava no rumo certo, ao apurar desvio de mais de
R$ 100 milhões da Associação dos Filhos do Pai
Eterno, entidade que o então reitor da Basílica de
Trindade. A investigação foi
trancada pelo Tribunal
de Justiça, principalmente depois que áudios mostraram conversa do religioso
com advogados sobre um suposto pagamento de propina
a desembargadores,
no valor de R$ 1,5 milhão. Desde então, o
procurador-geral de
Justiça, Ailton Flávio Vechi vem acompanhado de perto o imbróglio em torno do processo.

No aguado

Em fevereiro de 2021, o Tribunal de Justiça abriu
sindicância para investigar suposto pagamento de propina a desembargadores, ao mesmo tempo em que
o Ministério Público Federal fez o mesmo pedido ao
STJ. Não há decisão de nenhum dos dois casos.

Retaliação

Somente agora, nove meses após a eleição da
mesa diretora da Câmara Federal o deputado federal Delegado Waldir revela seu desentendimento com Major Vitor Hugo, ambos do PSL. Por
não ter votado em Arthur Lira, não recebeu R$ 10
milhões em emendas.

Convencimento

Alinhamento

Entre João Doria (SP) e Eduardo
Leite (RS), o prefeito de Minaçu, Carlos
Lereia, preferiu apostar no governador
gaúcho nas prévias do PSDB, seguindo
o ex-governador José Eliton, presidente do partido em Goiás.

Ao pé do ouvido

O deputado federal Zacharias Calil
(DEM) aproveitou minuto de folga do governador Ronaldo Caiado, no mutirão do
fim de semana, para falar sobre o tramite da transformação do Hospital do
Servidor em unidade de atendimento a
crianças e adolescentes. Diz que foi um
compromisso dos dois durante a campanha de 2018.

No páreo

Sem desistir de disputar a reeleição
para o Senador, Luiz do Carmo (MDB)
conversou com o vice-prefeito de Aparecida de Goiânia e correligionário Vilmar Mariano, de quem recebeu apoio
em seu projeto político.

Pai e filho

O ex-governador e atual deputado federal Alcides Rodrigues (Patriota) acionou
sua assessoria para acompanhar seu filho e
prefeito de Santa Helena, João Alberto (Patriota) em visita à Valec, em Brasília. Em pauta, a construção do terminal intermodal da
plataforma de Graneis Líquidos.

Bastidores

Petistas goianos torcem o nariz para o
lançamento do livro do ex-deputado presidiário Eduardo Cunha (MDB) sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), no dia 23, em Goiânia.

CURTAS

Em mais uma declaração para tentar se firmar
como candidato ao Senado na chapa governista, Henrique Meirelles (PSD) reforça sua conexão com Goiás
e que, uma vez eleito, trabalhará, para direcionar investimentos privados ao Estado.
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A Assembleia Legislativa encerra
amanhã, em Planaltina, a série de audiências públicas para debater o orçamento do Estado de 2022, estimando em
R$ 39,37 bi, R$ 6 bi a mais que o deste ano.

Presidenciáveis têm que propor
ideias mais a favor do que contra
Entre os principais candidatos a presidente
no ano que vem, nota-se uma ausência de
projetos concretos à medida em que assuntos
de menor importância ficam em evidência
Marcelo Mariano
Enquanto era o juiz responsável por julgar em primeira instância os casos da
Lava Jato em Curitiba, Sergio Moro pouco aparecia e
quase ninguém sabia como
era a sua voz.
Depois que passou a conceder entrevistas à imprensa
e também quando assumiu o
Ministério da Justiça e Segurança Pública, a sua voz passou a ser criticada por opositores e imitada por diversos
humoristas.
Na última semana, após
ter se filiado ao Podemos e
demonstrado desejo de concorrer a presidente no ano
que vem, Moro participou do
programa Conversa com Bial,
da Rede Globo.
A voz do ex-juiz, de novo,
foi assunto. O apresentador
Pedro Bial a elogiou e disse
que tinha melhorado. O trecho da entrevista viralizou
nas redes sociais mais do que
o anúncio do ex-presidente
do Banco Central Affonso Celso Pastore como conselheiro
econômico de Moro.
De fato, a voz do ex-minis-

tro de Bolsonaro está longe de
ser boa e ele realmente não
tem uma oratória a ponto de
empolgar a plateia durante
um discurso. Mas será que isso
importa mais do que as suas
ideias para a economia?
Moro já aparece em terceiro lugar em algumas pesquisas
de intenção de voto, atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do expresidente Lula (PT).
Contudo, assim como poucos sabiam como era a sua voz
alguns anos atrás, agora poucos
sabem quais são as suas ideias
para o Brasil.
O ex-juiz é considerado pela
grande maioria como uma pessoa de uma única pauta: a corrupção. Pode-se concordar ou
discordar de sua atuação nessa
área, mas trata-se de algo que
ele tem algum conhecimento.
Porém, a corrupção não
tende a ser o principal tema
das eleições, diferentemente
de 2018. Tudo indica que economia e saúde serão as prioridades do eleitor. E o que pensa Moro sobre economia e saúde? Talvez nem ele saiba.
Em 2018, Bolsonaro não
precisou de um plano de go-

Não adianta falar que é contra Bolsonaro. É preciso mostrar o que e como vai fazer diferente dele
verno com propostas bem-definidas para vencer as eleições. Ele foi eleito contra o PT
e “tudo isso que está aí”.
O Brasil, em crise, não tem
condições de passar mais uma
eleição com candidatos discursando contra algo ou alguém. O país precisa de ideias
a favor. Sem isso, dificilmente
sairemos de onde estamos.
O foco desta análise está
em Moro porque ele é o fato
novo do momento, mas a
crítica vale para todos os
outros presidenciáveis, especialmente os de oposição.
Não adianta só falar que é
contra Bolsonaro. É preciso
mostrar o que e como vai fa-

zer diferente dele.
E também não é suficiente
querer voltar ao passado,
como faz Lula, que concentra
suas falas em Bolsonaro e nos
seus dois mandatos como presidente na primeira década
deste século.
O mundo mudou desde então. A mesma receita aplicada
àquela época pode não der
certo nos próximos anos. E
Lula, que lidera as pesquisas,
não detalha suas propostas
para o futuro.
Dos principais presidenciáveis, quem mais faz isso é
o ex-governador do Ceará
Ciro Gomes (PDT), que escreveu um livro, com o qual

ninguém é obrigado a concordar, mas que, para os interessados em política e no
Brasil, vale a pena ler.
No entanto, com dificuldade em crescer nas pesquisas,
Ciro também passou a focar
mais na desconstrução de seus
adversários, direcionando suas
atenções tanto para Bolsonaro
quanto para Lula, do que na
reconstrução do país.
A menos de um ano das
eleições, ainda dá tempo, apesar de certo pessimismo, de
qualificar as discussões. Caso
a trajetória não mude, 2023
não deve ser muito diferente
do que foram os últimos anos.
(Especial para O Hoje)
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Compliance as a Service: a
inovação nas mãos do CCO
Thacio Chaves
A consolidação do modelo híbrido de trabalho,
considerando o home office e a atuação presencial, se tornou uma realidade nas organizações,
mas essa tendência traz consigo uma série de dificuldades e desafios que, se durante o último ano
foram tratados como momentâneos, agora passam a ser permanentes.
Processos internos que foram elaborados
com uma dinâmica em que se depende da pessoa
ao lado para resolver ou dar continuidade ao trabalho, precisam ser revistos e atualizados. Da
mesma forma, os sistemas utilizados precisam
contemplar essas mudanças de ambiente descentralizado e aumentando o nível de controle e
indicadores gerados a fim de possibilitar, cada
vez mais, um monitoramento remoto das atividades e dos riscos organizacionais.
Para as atividades de compliance, este novo
cenário se torna ainda mais crítico e complexo,
pois, à medida que se precisa enxergar o que
acontece na empresa sem, no entanto, poder estar presente em todos os lugares - que era a realidade de antes, novos modelos precisam surgir
para que os planos sejam executados, assim
como as atividades acompanhadas e realizadas
devem compreender o menor risco, mesmo se
mantendo ágil e eficiente.
Na esteira das novidades para o novo cenário,
é possível citar algumas medidas que se destacam
para modernizar as rotinas de conformidade nas
empresas, colocando nas mãos do CCO (Chief Compliance Officer) um modelo que mescla a terceirização aos esforços internos. Estamos falando do
Compliance as a Sevice, que traz iniciativas como:
Uso de plataformas de serviços, como de Due
Diligence, para realizar avaliações completas de
empresas ou indivíduos, em poucos segundos, e
gerar uma série de alertas que podem ser respondidos por diferentes pessoas da organização
ou fora dela, porém mantendo o controle geral
de quem demandou essas ações de forma centralizada dentro da plataforma, contando com
prazos e tarefas bem definas, permitindo obter
indicadores de gestão e risco, além do monitoramento contínuo de entidades.
Adoção de um Canal de Denúncias estruturado
para possibilitar que toda a apuração do relato
seja feita via plataforma, gerando tarefas para os

envolvidos na apuração, além do acompanhamento de um plano de ação e indicadores operacionais e estratégicos, refletindo a efetividade
da ferramenta e das ações realizadas.
A utilização de ferramentas de gestão de conflitos de interesses, declaração de brindes e presentes e de relacionamento com setor público devem dar a visibilidade de como estes assuntos estão difundidos dentro da organização e qual o tratamento adequado dado a cada uma das ações, que
vai alimentar, no futuro, a elaboração de planos de
treinamento e comunicação, bem como a revisão
dos normativos e do código de ética.
Acompanhamento dos treinamentos e dos termos de aceite devem ser constantes, a fim de assegurar que a cultura de compliance continue permeando todos os níveis organizacionais.
Finalmente, terceirizar parte das funções operacionais do compliance, deixando as atividades estratégicas, assim como as tomadas de decisão, para
o compliance officer. Esta é uma forma de se otimizar o tempo, que está cada vez mais escasso e
com demandas cada vez maiores em função do distanciamento social, uma vez que os profissionais
tendem a procurar mais suas áreas de compliance para tirar dúvidas ou trazer situações de riscos,
de acordo com pesquisa do SCCE (Society of Corprate Compliance & Ethics).
Por trás de todas essas plataformas, o compliance officer deve ser capaz de concatenar os
diferentes indicadores, workflows e planos de
ação para garantir o melhor uso das ferramentas e dos resultados obtidos. Plataformas integradas, que concentram diferentes atividades e
pilares do compliance, são o futuro para uma gestão eficiente e focada, visto que a análise conjunta
dos indicadores pode trazer elementos com riqueza de informação, muito diferente de quando é feito de forma isolada, restringindo algumas
identificações. Ter estas informações na mão
passa a ser fundamental para o compliance officer e saber
como utilizá-las de forma a maximizar os resultados da estrutura
de compliance poderá ser o grande difeThacio Chaves é diretor
rencial dos complianassociado de diligências
ce officers do futuro.

OPiniãO

Saber como atrair novos clientes é um dos
principais impulsionadores para garantir o sucesso em vendas de uma empresa. Desde o primeiro contato, passando pelas reuniões de negociações, até o fechamento da proposta, é preciso seguir alguns passos para que o resultado
seja o mais satisfatório para a sua companhia e
para quem contrata o seu serviço. Neste contexto,
ações como planejamento estratégico, adoção de
softwares de gestão empresarial e conhecimento prévio sobre o cliente, são peças fundamentais
neste processo. Mas afinal, quais são as características de um vendedor de sucesso?
Um estudo realizado pelo Gartner traçou diferentes perfis, com características específicas para
cada tipo de vendedor. Os Hard Workers, são
aqueles que não medem esforços para atingirem
metas; o Relationship Builder, conta com habilidades de construção de laços e relacionamento; já
o Lone Wolf, possui um perfil mais independente;
o Problem Solver é analista e perfeccionista, e, por
fim, o Challenger, conhece a fundo o mercado de
seus prospects e apresenta insights desafiadores e
inovadores aos potenciais clientes.
Diante destas informações, a pesquisa constatou que, quando se trata de alta performance em
vendas, 39% encaixam-se na categoria Challenger,
enquanto os Relationship Builders apresentam o
menor desempenho, com apenas 7%.
Com o passar do tempo, as abordagens de venda mudaram. Antes, quando uma empresa desenvolvia uma nova solução e ofertava a outras
companhias, quem participava da negociação
eram os profissionais da área de TI. Desta forma,
a conversa tomava-se muito mais técnica. Agora,
o cenário mudou. O centro das discussões não são
mais os aspectos técnicos do serviço. O centro das
discussões não são mais os aspectos técnicos do serviço, e, sim os problemas que o cliente irá resolver
ao adquirir determinada tecnologia.
Para isso, o planejamento é a chave para que a
equipe de vendas tenha um bom aproveitamento.
Há quem acredite na velha premissa de que ven-
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der é uma arte. Entretanto, é preciso mudar essa
mentalidade, uma vez que vender é uma ciência,
em que o mais importante não é manter um bom
relacionamento entre ambas as partes, mas, principalmente, apoiar o cliente a descobrir quais são
suas dores e como solucioná-las.
Nesse contexto, o gestor possui um papel imprescindível ao ter uma visão clara das atividades
e do tempo disponível de seu time comercial para
executar cada ação estratégica dentro do processo de venda. Estabelecendo disciplina, monitorando
performance e, é claro, criando um plano de contas específico para cada empresa.
Aliado ao planejamento, o treinamento é primordial antes de iniciar qualquer negociação. O
vendedor deve chegar preparado ao se encontrar
com o cliente, por isso é necessário que ele tenha
em mãos dados relevantes sobre o segmento de
atuação da empresa, os novos investimentos, bem
como conhecer os valores, culturas e virtudes da
companhia. Tais informações são fundamentais
para fechar o negócio e para lidar com a conta após
o início do projeto. Além disso, é fundamental estar aberto a ouvir o que a empresa que deseja contratar a sua solução precisa e saber questionar de
maneira inteligente. Assim, a conversa fluirá de maneira natural e o cliente irá se sentir cada vez mais
seguro em fechar o negócio.
Em um mercado altamente competitivo, saem na
frente as empresas que inovam e estão atualizadas
com relação às tecnologias disruptivas. Além dos traços já citados que devem ser intrínsecos ao vendedor, estar conectado a um software de gestão empresarial, como o sistema ERP (Enterprise Resource
Planning) ou Planejamento de Recursos, pode
ajudar no momento do
fechamento de vendas ,
uma vez que torna os
processos internos melhores e mais eficientes,
reduz falhas, automatiza
Severino Benner é CEO de
atividades manuais e meempresa que disponibiliza
lhora a comunicação eninformações por meio de
softwares e processos
tre os times.

3

CARTA DO LEITOR

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a
quantidade de mulheres mortas simplesmente por serem mulheres e me policiado para conter meus sentimentos machistas em relação a
minha esposa. Não quero virar estatística. Essas mortes completamente evitáveis se tornam
uma lição para mim, que é a de que minha mulher não é minha propriedade. Ficaria muito
triste se nos separássemos, mas matá-la por não
querer que ninguém mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena que esses assassinos não
pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e presente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases mais
justas e equitativas. A estrutura vigente também
corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra. A abolição da escravatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos
corporais e outras humilhações se fazem presentes
quando um jovem negro é executado sumariamente, quando o imaginário coletivo define o negro como perigoso e incapaz, quando a cor da pele
é uma sentença. É preciso conhecer e combater
qualquer medida que impeça o negro de sonhar,
de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

Como garantir sucesso em
vendas e fechar bons negócios
Severino Benner

n

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

INTERAJA CONOSCO

L

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

M

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

N

@jornalohoje
Nem acredito que finalmente posso postar
isso. os três primeiros episódios de arcane,
minha nova série inspirada no universo de
League of Legends, já estão disponíveis.
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Itaipava 100% Malte
Nove em cada 10 indústrias têm ações contra desperdício

Indústrias de
pequeno porte vão
investir mais em
sustentabilidade
A maioria das indústrias de pequeno porte (55%)
tem intenção de investir mais nos próximos dois anos
na implementação de ações sustentáveis, para uma
transição para a economia de baixo carbono. Para outras (37%) os recursos devem ficar no mesmo patamar
dos atuais e apenas 4% afirmaram que esse investimento deve ser reduzido.
Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o Instituto FSB que avaliou a visão dessas indústrias sobre a sustentabilidade. Segundo a
entidade, em alguns quesitos, as indústrias de pequeno porte estão avançadas. Mesmo em meio à pandemia de covid19 e à crise econômica, 20% dos pequenos negócios industriais aumentaram o investimento nesse tipo de ação.
Ações para evitar o desperdício de energia e de água
já são adotadas por 90% e 89% das empresas desse porte, respectivamente. Já a gestão de resíduos sólidos é uma
realidade em 85% dos negócios.
De acordo com a pesquisa, três em cada quatro (76%)
executivos afirmam que o setor industrial, considerando
o ambiente de negócios no Brasil hoje em dia, enxerga o
tema sustentabilidade como uma oportunidade. E para quase um terço deles a agenda de sustentabilidade envolve
mais oportunidades do que riscos. Apenas 22% afirmaram
que há mais riscos que oportunidades ou só riscos.
Para a CNI, os dados mostram que as indústrias de pequeno porte estão atentas à importância da implementação de ações concretas de sustentabilidade em seus processos produtivos, alinhadas à estratégia levada pela entidade para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), que aconteceu de 1º a 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia. Nesse sentido, a CNI, destaca que não há mais espaço para a “falsa divergência” entre desenvolvimento e conservação do meio ambiente.
Para 16% dos executivos consultados, o financiamento
a ações sustentáveis e a conscientização da sociedade deveriam ser prioridades do governo. Para 71% dos representantes das pequenas indústrias do Brasil, cabe ao
poder público, além de controlar, estimular as empresas para que sigam as regras ambientais.

Razões para investimentos

Os dois principais motivos que levam indústrias de
pequeno porte a investir em sustentabilidade são a reputação junto à sociedade e aos consumidores (40%) e
o atendimento às exigências regulatórias, também com
40% das respostas. A redução de custos, com 36%, e o aumento da competitividade, com 34%, completam a lista
de itens que mais estimulam os empresários a adotarem
a agenda sustentável.
Do outro lado, a falta de cultura voltada para o tema
(46%) e a falta de incentivos do governo (45%) são apontados como os principais entraves.
A pesquisa mostra ainda que apenas 36% dos pequenos industriais já teve, como fornecedor, alguma exigência de certificado ou ação ambientalmente sustentável como critério de contratação por parte dos clientes. O índice é ainda mais baixo (24%) quando a análise recai sobre a exigência por parte das pequenas indústrias de critérios sustentáveis para a contratação de
fornecedores. O percentual de empresas que já deixaram
de vender algum produto por não ter alguma certificação ou seguir alguma ação de sustentabilidade exigida
pelo mercado cai pela metade: 12%.

Entraves

De acordo com a CNI, apesar dos indicadores positivos,
79% dos entrevistados admitem que estão pouco ou nada
familiarizados com a sigla ESG (do inglês environmental,
social and governance) usada para designar ações de sustentabilidades com base nos pilares ambiental, social e de
governança. “Mesmo pouco ou nada familiarizados com
o tema, 81% dos líderes empresariais dizem que o ESG é
importante ou muito importante”, diz a pesquisa.
Em termos de estrutura organizacional, apenas 21%
das empresas têm uma área formal para lidar com o tema
sustentabilidade. Dessas, pouco menos da metade, 10%
do total das empresas pequenas, dá autonomia financeira
a essa área.
Outro ponto de atenção para a CNI diz respeito à
estratégia e ao estabelecimento de metas de sustentabilidade: apenas 22% das empresas entrevistadas
afirmam ter metas.
O Instituto FSB Pesquisa entrevistou, por telefone, executivos de 500 empresas industriais de pequeno porte, em
quantitativo proporcional em todos os estados brasileiros.
As entrevistas foram realizadas entre 13 e 27 de outubro
de 2021. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. (ABr)

A Itaipava acaba de lançar uma novidade
em seu portfólio, a Itaipava 100% Malte. A receita é produzida apenas com água, lúpulo e
maltes provenientes da cevada. A 100% Malte
é uma cerveja saborosa e marcante, que chega para completar a família Itaipava. No estilo American Lager, tem uma coloração amarelo
ouro, límpida e cristalina. O aroma é maltado
e de cereais, e o sabor tem um leve toque frutado da fermentação, que passa uma gostosa
sensação de refrescância. O novo nome se conecta com o conceito de Itaipava de ser uma
cerveja 100% verão, ou seja, vibrante, intensa
e marcante. O lançamento tem o conceito “Itaipava 100% Malte. Tudo que você sempre quis”.
Com a medida certa de cada ingrediente,
a 100% Malte tem o teor alcóolico de 4,8%.
Nas novas embalagens, a cor dourada se
destaca. Ela representa a intensidade do
puro malte e a vibração que Itaipava já possui. Itaipava 100% Malte estará disponível
para o consumidor em uma linha completa de embalagens: retornável de 1 litro,
600 ml e 300 ml, descartáveis de 269ml, 350ml (sleek) e 473 ml, além de long neck.
Para este lançamento, as embalagens 350ml (sleek), 473ml e 600ml retornável já
estarão disponíveis a partir de novembro.

Lançamento

O novo rótulo foi lançado oficialmente no último dia 18, em um evento na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, uma das maiores e mais importantes praças da
marca. No dia do evento, o estádio foi todo iluminado com luzes douradas, remetendo ao sol de verão. Com a presença de influenciadores, imprensa, autoridades e convidados da marca, o evento contou com um grande show de Thiaguinho e Jonas Esticado, ambientação exclusiva com a identidade visual do lançamento e muitos espaços
instagramáveis. Uma projeção especial de filme em 3D apresentou o novo produto.
A novidade poderá ser encontrada em todas as regiões do Brasil até dezembro.

Moda Praia

Marca de moda praia, a Alma Lee, realizou desfile beachwear da sua nova coleção
Nuances, no último dia 11, na loja física localizada no setor Marista. O lançamento de
alto verão tem proposta inovadora, com looks de banho que vão atender do estilo praia
à festa. “Vamos ter muita leveza, sofisticação e ao mesmo tempo sensualidade não medida certa”, enfatizou Tuany Marra proprietária e estilista da marca. Alma significa vida,
sentimento, intuição. Ela abraça Ela Sente Ela Compreende. A alma é livre, é pura intensidade, é dedicação. É beleza que vem de dentro até transbordar. A alma simpatiza,
a alma ama, a alma cria, a alma encanta. É sol. É luz, alegria e afeto. A alma é feminina na essência. Essa é a Alma Lee!

Bretas

Com a pandemia e as necessidades de isolamento social as compras de supermercado
se tornaram virtual. Por isso, muitas redes têm apostado nos deliveries. Além de economizar tempo, o delivery facilita o cotidiano das pessoas. E para auxiliar ainda mais o consumidor, o Bretas agora tem também a opção de clique e retire, que permite que o cliente faça suas compras na comodidade de sua casa e apenas selecione a loja onde quer buscar as suas compras. Sem filas e sem precisar nem descer do carro. A facilidade já está disponível em duas lojas de Goiânia (GO) – Laranjeiras e Goiânia Shopping - e em Uberlândia (MG) – loja da Rondon Pacheco.

“Cooperativa Solidária”

Com o objetivo de disseminar o 7º princípio cooperativista, o “interesse pela comunidade”,
o Sicoob UniCentro Br promove até o dia 17/12 a ação “Cooperativa Solidária”, com o intuito de arrecadar cestas básicas, brinquedos, livros infantis e panetone para doar a instituições parceiras da cooperativa e engajar colaboradores e cooperados em prol de um bem
comum. Para contribuir com a iniciativa e auxiliar na compra de cestas básicas, os cooperados
podem fazer doações, por meio de autorização de débito. Não cooperados também podem
participar da ação por meio de doações em dinheiro. A campanha abrangerá todos os cooperados e colaboradores dos estados onde o Sicoob UniCentro Br está presente, sendo eles:
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

Óticas Motta – Franquia Modelo

Os irmãos e empresários Lais e Henrique Motta receberão convidados na noite de
quinta-feira (25) para a inauguração da unidade “Óticas Motta – Franquia Modelo”. O
evento, nesta que será a 4ª loja da marca, acontecerá na Rua 38, nº 280, St. Marista, e
apresentará o 1º modelo de franquia da ótica pioneira e genuinamente goiana, com suas
grifes próprias e outras
exclusivas. A arquiteta Ju
Bessa assina o projeto da
loja que tem 70 m2 e que
é um marco na história da
empresa que completou
74 anos. O coquetel de
abertura terá o comando
de Dj Thiago Jesus na
discotecagem, o buffet
do Restaurante Ankai Seleto, acompanhado de
espumante e vinhos da
Reserva 35, além das cervejas artesanais Bob
Beer. Mais informações
em @oticasmottafr.

Movimento

A Ademi-GO dá início a um movimento para fortalecer a representatividade e a competitividade do setor em Goiás. Com o objetivo de destacar suas ações em favor da cidade e o comprometimento das empresas associadas com valores ambientais, econômicos
e sociais, a ação ‘Eu faço parte’ vai enfatizar os projetos e iniciativas de suas associadas
que colaboram e incentivam o desenvolvimento urbano, inteligente e econômico da cidade.
Uma das etapas deste movimento é a identificação do selo em tapumes de obras e placas
em apartamentos decorados, entre outras ações.
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Wanderley Tavares, o homem da
Universal que manda na gestão Cruz
Família de
Wanderley Tavares
exerge grande
influência na
igreja evangélica
e política no
Entorno do DF
Yago Sales
Na última reunião antes do
desembarque dos secretários
emedebistas com Rogério Cruz
(Republicanos), em abril, houve silêncio e constrangimento.
Enquanto o prefeito tentava se
desvencilhar de pedidos para
troca de auxiliares indicados
por Daniel Vilela, o grupo que
correu as ruas em prol da campanha eleitoral de Maguito Vilela parecia desanimado. Ou,
desencantados, com o projeto
cada vez mais longe do Plano
de Governo construído baseado no “sonho” de Maguito para
a Goiânia que sucedia Iris Rezende Machado.
Ex-secretários contam que,
dias antes da debandada, um
nome surgiu, onipresente, onipotente e onisciente nos gabinetes: Wanderley Tavares da
Silva. Presidente do Republicanos no Distrito Federal, Tavares passaria a dar as cartas
e, não raramente, atropelaria
decisões do secretariado emedebista. Poucos no Paço o conheciam, nem mesmo de
nome. De repente, Warderley
se tornaria o “homem”. Um
ex-secretário contou que, numa
manhã, prestes a iniciar uma
importante reunião com o prefeito, uma ligação, segundo ele
de Wanderley, pôs fim a toda a
agenda de Cruz naquela manhã. “A prioridade ali, pelo
menos quando estava lá, era o
pessoal de Brasília”, disse. Era
o início de um desgaste que levaria ao rompimento do MDB
com Rogério.
Outro ex-secretário lembra
que tudo começou quando
Wanderley pediu a saída de
Andrey Azeredo - da secretaria
de Governo - para nomear Arthur Bernardes. O atual secretário de Governo, segundo fontes do Paço, é uma voz firme
dentro do Paço. Ao contrário
de Cruz, mais comedido nas
decisões, Bernardes é quem
manda e desmanda de fato.
Claro, sob as ordens de Tavares. Mas há quem afirme que
Cruz sabe de tudo. Concordando, ou não, prevaleceram
as demandas do “povo de Brasília”, como parte dos vereadores, secretários e imprensa
passaram a denominar a influência de Tavares.
Wanderley, por sua vez,
tem fortes ligações com o presidente da sigla nacional, o bispo licenciado da Igreja Universal e deputado federal Marcos Pereira (SP). Outro nome

Wanderley Tavares é visto, com incômodo, como o maior influenciador da gestão de Rogério Cruz, que assumiu após morte de Maguito

Valdirene Tavares

Deputado Jefferson Rodrigues, presidente da silga em Goiás, e o prefeito Rogério Cruz
com trânsito livre ao Paço é o
pastor licenciado da igreja Universal e deputado estadual Jeferson Rodrigues.
Nos bastidores, no entanto,
avulta-se um possível racha,
dentro da Prefeitura, por causa do presidente do Republicanos em Goiás, o deputado federal, delegado e pastor da Assembleia de Deus, João Campos. O motivo seria a composição de chapa e alianças.
Wanderley é filho do casal
de pastores Sebastião Tavares
e Clara Tavares. Sebastião,
conhecido em Brasília por ter
construído 61 templos, teve
cinco filhos. A única mulher
da prole, Valdirene Tavares
dos Santos foi vereadora por
dois mandatos em Luziânia.
Na eleição de 2016, Valdirene
e o pai foram denunciados
pelo Ministério Público Eleitoral por coagirem líderes religiosos a apoiarem ela em
uma reunião na Igreja Assembleia de Deus Ministério

Madureira, em Luziânia. O
caso chegou à mesa do ministro Edson Fachin, que não
acatou o pedido de inelegibilidade de Valdirene.
Do Republicanos da cidade,
ela já foi assessora do ex-governador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, por quase 20
anos. Atuou como secretária
municipal de Cultura em Santo Antônio do Descoberto e secretária de Promoção Social
em Luziânia. Ainda em Luziânia, Valdirene foi titular da
pasta de Relações Institucionais
e a de Turismo, para onde voltou agora na gestão de Diego
Sorgatto (DEM).
Outro irmão de Wanderley, Egmar Tavares Silva, foi
candidato pelo Republicanos
a vice-governador do Distrito
Federal na chapa com Rogério
Rosso contra Ibaneis Rocha
(MDB). A chapa obteve apenas
11,24%, ou seja, 169.785 votos.
Paralelamente a uma forte
influência com a Assembleia

de Deus do Gama, sendo indicado pelo principal nome
da igreja, o bispo Manoel Ferreira. Ele também foi presidente Regional do Partido Social Cristão (PSC).
Egmar e Valdirene formam,
há 25 anos, uma dupla com Cds
com música evangélica. Talvez esteja aí uma compreensão
para o motivo de Egmar ter
abandonado a carreira militar.
Em um relato em que conta sua
história, Egmar afirma que
Deus teria dito para ele deixar
a Polícia Militar para dedicarse completamente às atividades religiosas.
Mais discreto do que os irmão, Vanduir Tavares da Silva
também é pastor. Sargento da
Polícia Militar do Distrito Federal, ele conseguiu um cargo
na Diretoria do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama.
Elias Tavares Silva, o caçula dos Tavares, é o mais discreto. Empresário, já teve contratos com as prefeituras de

João Campos
Trindade e Caldas Novas, na
área de engenharia. Segundo
fontes ouvidas pelo jornal O
Hoje, ficou a Elias Tavares a interlocução para a demissão
de Fabiano Bissoto, que era titular da Secretaria Municipal
de Administração (Semad). “Aí
que está o problema dentro da
gestão”, sugere um servidor
efetivo que acompanhou de
perto a articulação para a
troca do titular. “Tem muitos
interesses. O TCM[Tribunal
de Contas dos Municípios] e
o MP [Ministério Público]
precisam ficar atentos”, disse ele, em um café no Setor
Sul, na semana passada. (Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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Leandro Mazzini |

Desculpa Eco

Parlamentares se debruçam sobre sucessor do Bolsa Família

Senado inicia hoje
debate da PEC
dos precatórios
O Senado promove nesta segunda-feira (22), às 15h,
sessão temática para debater a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 23/2021, conhecida como PEC dos
Precatórios. O debate faz parte do esforço dos senadores para chegar a uma solução de consenso que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil, programa social
sucessor do Bolsa Família, sem que haja adiamento do
pagamento de precatórios ou alteração do teto de gastos, como temem os críticos do texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) é o primeiro signatário do requerimento para a realização da audiência, que também contou com as assinaturas de outros seis senadores e dois líderes de partidos e blocos
parlamentares.
Para a sessão, o requerimento propõe as presenças
de representantes da Instituição Fiscal Independente
(IFI), do Senado Federal; do Ministério da Economia; e
das consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara
dos Deputados. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou aditamento, aprovado pelo Plenário, incluindo na
sessão Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Nos últimos dias, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que também é o relator da PEC, realizou uma série de reuniões com senadores para discutir possíveis aprimoramentos no texto
a ser apreciado na Casa. Entre os interlocutores de Bezerra, estavam os senadores José Aníbal (PSDB-SP),
Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), autores de PECs alternativas.

Centenas de autoridades do Brasil – governadores, senadores, deputados, prefeitos etc – desembarcaram em Glasgow e lá
ficaram por uma semana ou mais, mesmo
sem saber nada da COP26. Raros foram os
cientistas na comitiva oficial de 466 pessoas
do Brasil. Houve representantes de entidades civis e empresários que pagaram
suas viagens. Mas o cidadão cobriu a conta da grande maioria. Entre eles, os governadores do Amazonas, Pará e Pernambuco, com respectivas damas. O Brasil
não ficou sozinho na vergonha do turismo
estatal. Burkina Faso, um dos menores
países da África, pagou a ida de 109 pessoas. A Bulgária, um dos exemplos de preservação na Europa, enviou apenas 12.

Mistério na Sacristia

Até ontem à noite (a não ser que saia a
operação hoje) seguia o mistério sobre o pedido de prisão pela PF do Pe. Robson, do
Santuário Pai Eterno em Trindade (GO).

Vazou

A investigação no STJ está sob segredo, mas o pedido da PF “vazou” no
sistema de notificação para quem acompanha o processo – como para o advogado, Cleber Lopes.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Refúgios 2

Ao contrário de 2019 e 2020, em que o
Brasil reconheceu 21.541 e 26.653 pessoas
respectivamente, este ano foram somente 2.244 cidadãos com status até agosto.
Desde 2017, conseguiram o status 48.475
venezuelanos, seguidos da Síria (2.060),
República Democrática do Congo (648),
Cuba (471) e Paquistão (246).

Este ano

Em 2021 a Venezuela segue na frente
com 1.814 pessoas reconhecidas, depois
vem Síria (19), República Democrática do
Congo (18) Cuba (255) e Paquistão (19).
Não tão a frente - para surpresa - está o
Afeganistão (03).

Carro leito

A situação é crítica para os fiscais de
estradas da ANTT. Áudios mostram a
instatisfação. Reclamam do baixo valor
da diária (R$ 200) para cobrir hospedagem e refeições. Há dias, um servidor
dormiu na viatura e avisou que vai à Justiça. A ANTT informa que o valor é padrão no Governo e decidido pelo Ministério da Economia.

Pra gaveta

O Art. 40 da Lei 5.700 de 1971 determina que ninguém poderá ser admitido no
serviço público sem que demonstre conhecimento do Hino Nacional. Acredita no
teste? Eu não.

Das 25 petições de impeachment de ministros do STF no Senado, 12 são contra Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos
que cercam Bolsonaro. Aguardam parecer
numa gaveta da Advocacia do Senado. O
ministro Luís Roberto Barroso, alvo da ira
de quem questiona a segurança das urnas,
tem nas costas quatro pedidos.

Refúgios 1

Assédio

Canta aí!

O Brasil continua sendo a porta da esperança para milhares de refugiados
de diferentes países, de 76 nacionalidades, em especial para venezuelanos e cubanos. Nos últimos cinco anos mais de 50
mil pessoas conseguiram status, segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados à Coluna. Desde 2017, são
53.155 autorizações.

O Ministério da Educação e Inep dificultam o acesso às denúncias – de intimidação, assédio, perseguição – feitas
pelos servidores que deixaram os cargos
no órgão às vésperas do ENEM. O conteúdo das denúncias foi solicitado pela Coluna há dias, mas tanto a pasta quanto o
órgão não responderam até o fechamento desta edição.

Câmara pode votar MP
do programa Auxílio Brasil
A MP 1061/21
troca o programa
de distribuição de
renda Bolsa
Família pelo
Auxílio Brasil
A Câmara dos Deputados
pode votar, a partir de terçafeira (23), a medida provisória
que criou o programa de renda Auxílio Brasil (MP 1061/21).
Também na pauta estão
emendas do Senado ao Projeto de Lei Complementar (PLP)
134/19, sobre certificação de
entidades beneficentes. A sessão do Plenário de terça está
marcada para as 13h55.
A MP 1061/21 troca o programa de distribuição de renda Bolsa Família pelo Auxílio
Brasil, mudando alguns critérios para recebimento e criando incentivos adicionais ligados
ao esporte, desempenho no estudo e inserção produtiva.
Os recursos para o pagamento do valor pretendido
pelo governo (R$ 400,00 em
2022) dependem da aprovação da PEC dos Precatórios
(Proposta de Emenda à Constituição 23/21), em tramitação
no Senado. O auxílio começou
a ser pago neste mês de novembro com valor médio de
R$ 217,18.
O texto da MP remete a um

STF, a regulamentação dessa
imunidade deve ser feita por
meio de lei complementar.
Devido à decisão do STF,
que resultou na dispensa do
cumprimento de certas contrapartidas para contar com a
imunidade tributária, o texto
extingue os créditos exigidos
pela União relativos a contribuições sociais e previdenciárias de instituições sem
fins lucrativos que atuam nas
áreas de saúde, educação ou
assistência social.

Lei de Informática

Recursos para o
pagamento do valor
pretendido pelo
Governo dependem
da aprovação da
PEC dos Precatórios
regulamento a definição do
valor e de outros aspectos,
como a forma de cumprimento das condições para receber os benefícios, os valores
para enquadramento nas situações de pobreza e extrema
pobreza, regras sobre a inserção produtiva incentivada e demais detalhes.
Por outro lado, são manti-

das as principais condições
para recebimento do benefício
previstas no Bolsa Família,
como a realização de pré-natal,
o cumprimento do calendário
nacional de vacinação, o acompanhamento do estado nutricional e a frequência escolar
mínima, sem referência ao
acompanhamento da saúde.

Entidades filantrópicas

Quanto às emendas dos
senadores para o PLP 134/19,
que reformula algumas regras para a certificação de
entidades beneficentes, a
principal mudança é a reinserção das comunidades terapêuticas entre as beneficiadas com a certificação, que

garante imunidade tributária. Essas entidades haviam
sido excluídas quando da primeira votação na Câmara.
De autoria do deputado
Bibo Nunes (PSL-RS), o texto
aprovado pela Câmara é um
substitutivo do deputado Antonio Brito (PSD-BA). Apesar
das reformulações, permanecem iguais as principais normas sobre como essas entidades devem oferecer serviços
gratuitos para contarem com a
isenção dessas contribuições.
A apresentação do projeto
decorre de decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que considerou inconstitucionais vários artigos da Lei 12.101/09,
que trata do tema. Segundo o

Outra matéria na pauta é a
PEC 10/21, que mantém incentivos e benefícios fiscais e
tributários para empresas de
tecnologia da informação e
comunicação (TICs) e de semicondutores. Na prática, a
medida exclui esses setores da
política gradual de desonerações instituída pela Emenda
Constitucional 109, em vigor
desde março.
O primeiro signatário da
proposta é o deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG). O relator do texto, deputado Vitor
Lippi (PSDB-SP), ressalta que
504 empresas acessam hoje os
incentivos da Lei de Informática e 19 empresas estão habilitadas junto ao Programa
de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria e Semicondutores (Padis), com fábricas instaladas em 137 municípios de 16 estados.
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Batalha de Campinas
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Goiás enfrenta
Guarani em jogo
direto que pode
colocar equipe na
Série A; equipe
esmeraldina não
contará com
artilheiro
Victor Pimenta
O Goiás terá um importante jogo pela frente na próxima segunda-feira (22). A
equipe esmeraldina viaja
para Campinas para enfrentar o Guarani, às 20 horas, no
estádio Brinco de Ouro da
Princesa. O duelo é um jogo
direto que pode determinar o
acesso da equipe esmeraldina,
que ocupa a 3ª colocação,
uma acima do bugre.

Goiás

A preparação esmeraldina
começou intensa durante a semana e nesta sexta-feira (19), a
diretoria abriu os treinamentos
no estádio Hailé Pinheiro, para
o torcedor motivar e apoiar o
elenco nesse momento tão especial. A entrada para ver os jogadores nos gramados em troca de um quilo de alimento não
perecível.
A partida diante do Guarani é válida pela 37ª rodada, penúltima do campeonato e o
confronto não vale somente
os três pontos no confronto
direto, mas também, para o
Goiás, pode ser o retorno à Série A menos de um ano depois.
(Vale lembrar que a temporada 2020 se encerrou em 2021).
“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

Equipe esmeraldina fez seu último treino, diante dos torcedores na Serrinha, antes de embarcarem rumo à Campinas
como aquele foi surpreendente”, analisou Diego após goleada do Guarani, próximo adversário, diante do Avaí.
No confronto diante do
Bugre, o treinador Gláuber
Ramos terá duas mudanças
no time que iniciará jogando.
O atacante Alef Manga recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Remo, e é ausência nesta segunda-feira. Com
isso o nome mais provável
para começar jogando seja
de Wellinton, mas pode ser
que Dadá Belmonte inicie
como tituar no confronto. Ainda no ataque, o técnico deve
decidir entre Nicolas e Bruno
Mezenga. O primeiro iniciou
jogando diante do Remo, mas
a fase ruim sem balançar as
redes, pode fazer com que o
segundo ganhe essa chance
em solo paulista.
Por outro lado, o Goiás terá
a volta do volante Fellipe Bastos a equipe. Após boas atuações, o jogador chegou a receber o terceiro cartão amarelo
diante do Coritiba e foi ausência na vitória sobre o Remo
por 1 a 0. Com isso, Luan Dias

Guarani

A goleada sobre o Avaí por
4 a 0 na última rodada fez
com que a equipe voltasse a
confiar ainda mais no acesso
que está próximo, mas terão
um duelo direto e difícil contra
o Goiás nesta segunda-feira.
O treinador Daniel Paulista deve repetir a mesma escalação da goleada na última
rodada, porém, um jogador é

dúvida no confronto e simplesmente Bruno Sávio, o artilheiro do time na Série B. O
atacante sentiu dores musculares após balançar as redes, chegou a fazer tratamento e já voltou os treinamentos sem limitações.
Caso o jogador não tenha
condições de entrar em campo
na segunda-feira, o treinador
Daniel Paulista terá outras opções para preencher o ataque
ao lado de Júlio César e Lucão
do Break. O nome mais pro-

vável é de Pablo, jogador que
substituiu o camisa 11 na goleada por 4 a 0 sobre o Avaí. A
outra opção é Allan Victor,
que foi utilizado diante do Vila
Nova, mas acabou perdendo a
posição para Lucão do Break.
Maxwell corre por fora.
Ausências certas são: o
atacante Júnior Todinho, o lateral-direito Diogo Mateus e
o volante Rodrigo Andrade,
que não devem retornar a
equipe nesta temporada. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉcNica
t
Guarani

x

Goiás

Data: 22 de novembro de 2021. Horário e local: 20 horas, estádio Brinco de ouro, campinas. Arbitragem: Bruno arleu de
araujo (FiFa/RJ); Assistentes: Rodrigo Figueiredo henrique correa (FiFa/RJ) e Michael correia (RJ); Quarto árbitro: ilbert estevam da silva (sP)
Guarani: Rafael Martins;
Mateus Ludke, Thales, Ronaldo alves e Bidu; Bruno
silva, Índio e Régis; Júlio césar, Lucão do Break e Bruno
sávio (Pablo)
Técnico: Daniel Paulista

Goiás: Tadeu; Diego, David
Duarte, Reynaldo, artur; Rezende, caio vinicius, Fellipe
Bastos, Élvis; Wellinton (Dadá
Belmonte) e Nicolas (Bruno
Mezenga)
Técnico: Gláuber Ramos

VILA NOVA

FÓRMULA 1

Hamilton lidera de ponta a
ponta e diminui distância
para Verstappen
Na terceira corrida em
três finais de semana, mais
um motivo para Lewis Hamilton celebrar. O piloto
britânico que havia triunfado no Brasil, conquistou
também a primeira colocação no GP do Catar, realizado na manhã de ontem,
no horário de Brasília. Além
dele, Max Verstappen chegou na segunda posição e
Fernando Alonso, da Alpine,
completaram o pódio. O espanhol ficou entre os três
primeiros lugares pela primeira vez desde 2014.
Largando na primeira
colocação, Lewis Hamilton
se manteve na ponta durante a largada e se manteve ali até o fim da prova. O
piloto da Mercedes não foi
ameaçado por Max Verstappen e não teve dificuldades em conquistar a sétima vitória na temporada,
contra nove do holandês
que ainda é o líder do mundial de pilotos. A diferença
agora caiu de 14 para oito
pontos. A 21ª e penúltima
etapa da temporada será o
estreante GP da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah.
O campeonato termina em
12 de dezembro com o GP

deve retornar ao banco de reservas. Nas laterais, Gláuber
Ramos deve manter os dois jogadores que vem atuando. Artur ganhou a vaga de Hugo e
fez bons jogos, já Apodi não
chegou a viajar com elenco
para enfrentar o Remo por
conta de problemas pessoais,
mas deve ser relacionado para
o banco, podendo enfrentar a
ex-equipe. Diego deve seguir
entre os onze iniciais.
Pendurados no time esmeraldino para o confronto
são: o zagueiro Iago Mendonça, o volante Rezende, os
meias Élvis e Dieguinho e os
atacantes Bruno Mezenga,
Dadá Belmonte e Wellinton.

de Abu Dhabi.
Horas antes do grande
prêmio começar, a FIA (Federação Internacional de
Automobilismo) anunciou
duas punições que mudaram o grid. Max Verstappen
recebeu cinco posições de
punição, enquanto Bottas
recebeu três. Ambos não
respeitaram a sinalização
da bandeira amarela nos
minutos finais do treino
classificatório. O piloto da
Red Bull fez uma grande largada e rapidamente subiu
para o segundo lugar, mas o
finlandês da Mercedes ficou
grande parte da prova fora
da zona de pontuação e
abandonou antes mesmo
antes do término.
A Mercedes segue líder
no Mundial de Equipes com
546,5 pontos, mas viu a Red
Bull diminuir a diferença
para apenas cinco, anotando 541,5 tentos. Completaram o top-10 do GP do Catar
e estiveram na zona de pontuação: Perez (Red Bull),
Ocon (Alpine), Stroll (Aston
Martin), Sainz (Ferrari), Leclerc (Ferrari), Norris
(McLaren) e Vettel (Aston
Martin). (Felipe André, especial para O Hoje)

Higo se diz aliviado após

manutenção do Vila na Segundona
Na última sexta-feira (19), o
Vila Nova confirmou de vez
sua permanência na Série B do
Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time comandado pelo técnico interino Higo
Magalhães derrotou o Londrina por 2 a 1 e acabou com qualquer chance de voltar à terceira divisão nacional.
Após o triunfo, o comandante colorado, que conquistou
a maior parte dos 48 pontos
que o Tigre somou ao longo da
competição, se emocionou e
não escondeu o alívio por ter
conseguido atingir o principal
objetivo colorado para a temporada de 2021.
“Acredito que (o principal
motivo pela permanência) foi
a mobilização dos atletas e do
clube em confiar que nós tínhamos forças para uma reviravolta dentro da competição.
A partir do momento em que
eu assumi (o comando técnico),
fiz um combinado de que nós
iríamos tentar fazer um returno com pontuação de G4, em
termos de pontuação. E conseguimos essa pontuação. Sempre entendemos a nossa realidade, que era lutar pela permanência. Estou muito aliviado. Sabíamos da importância
desta permanência, para que o
trabalho, que está sendo feito e

Heber Gomes

Alesson marcou um
dos gols que
garantiu a
permanência do
Tigre na Série B

muito bem feito pela diretoria,
continue no ano que vem”,
disse Higo Magalhães.
Mais tranquilo, o Colorado pode mudar seu foco da
Segundona para a Copa Verde, onde terá pela frente o
Nova Mutum, quarta-feira
(24), no jogo de ida das semifinais. De acordo com o
treinador, a intenção é utili-

zar, a partir de agora, os jogadores que são considerados titulares e vinham atuando com mais frequência.
“Agora, é dar uma respirada. Já tinha alguns dias que eu
não conseguia dormir. E isso
incomoda a família, porque os
filhos e a esposa ficam todos à
flor da pele, sentindo tudo que
estamos passando. Mas conseguimos. A partir desta semana,
já vamos ter um pouco mais de
tranquilidade. Agora, a meta é
usar (na Copa Verde) os principais jogadores, que vinham
atuando mais e entrar forte na
semifinal. Sabemos que vai ser
difícil, mas vamos tentar mobilizar todos”, finalizou Higo.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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jejum de
vitórias continua
Atlético Goianiense empata contra o Ceará, no Accioly,
volta a marcar gol, mas completa a sexta partida
consecutiva sem triunfar no Campeonato Brasileiro

Bruno Corsino/ACG

Marcelo Cabo destacou as “finais” que o Atlético-GO vai ter pela frente
Felipe André
O momento delicado que o
Atlético Goianiense está passando neste fim de temporada
não teve um capítulo feliz neste último sábado (20). O rubronegro recebeu o Ceará no estádio Antônio Accioly, saiu
atrás do placar, buscou o empate, mas não conseguiu a virada contra o ‘Vozão’. Os gols
da partida foram marcados
por Vina, que abriu o placar
para os visitantes, enquanto
João Paulo deixou tudo igual
para o Dragão.
O gol que João Paulo marcou, mesmo não sendo o suficiente para a vitória, quebrou
uma sequência que durou cinco partidas sem uma bola na
rede por parte do Atlético-GO.
O camisa 10, que foi criticado
recentemente, principalmente nas redes sociais, por parte
da torcida, optou por não comemorar após empatar o duelo contra o Ceará.
Com o próximo jogo sendo
realizado amanhã, diante do
Juventude, em partida atrasada, o elenco se reapresentou na
tarde de ontem no CT do Dragão. O treinador Marcelo Cabo
tem além desta atividade, uma
hoje para definir a equipe e
realizar os últimos ajustes antes de enfrentar o time gaúcho,
às 19h (horário de Brasília),
no estádio Antônio Accioly.
“Eu classifico o jogo contra
o Juventude valendo 12 pontos,
não é nem seis. Na minha trajetória dentro do Atlético-GO
em um passado recente, é o
jogo mais importante. O que
me deixa convicto que vamos
alcançar o nosso objetivo é o
que a equipe performou diante do Ceará. Tivemos a infelicidade de sofrer um gol no início do segundo tempo, após
um desvio no André Luis. A
equipe teve equilíbrio para
continuar bem organizado, assimilar o golpe, retomar o jogo,
empatar em uma jogada bem
trabalhada e ficamos muito
perto da vitória”, analisou Marcelo Cabo após o empate.
Se o sonho do Atlético Goianiense em um outro momento
era a Libertadores, o rubro-negro agora espera conseguir se
manter na primeira divisão
para 2022. Com o alto número
de vagas para a Sul-Americana,
o time goiano pode conseguir
pela terceira vez uma vaga
nesta competição continental,
mas muito se passa pela sequência dos próximos duelos,
quando enfrentam o Juventude, Chapecoense e Bahia. Sendo que destes, a Chape já está
rebaixada e os outros estão na
briga pela permanência.
“Infelizmente não temos
tempo de treinamento, pois já
vamos jogar nesta terça-feira.
O que vamos fazer é analisar o
que foi este duelo contra o
Ceará, tirar o que teve de positivo e negativo, além de dar
continuidade nesse bom jogo
que fizemos para levar diante
do Juventude. Trazer a confiança para os atletas, como o
caso do Arthur Henrique que
não estava sendo relacionado,
o João Paulo que fez uma grande atuação e eu gosto muito
quando ele vem da esquerda
para dentro. Não são apenas
eles, o André fez boa partida, o
Zé Roberto entrou bem. Temos cinco finais, vamos pensar
jogo a jogo e tenho convicção
que vamos conquistar o nosso
objetivo”, completou Marcelo
Cabo. (Especial para O Hoje)
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Jota Eurípedes
Para Thiago Pereira e Silva, gerente de uma loja de rede de atacarejos de Goiás, a expectativa é de crescimento de vendas em até 25% esse ano, com mercado aquecido

Crise faz consumidor mirar
itens básicos na Black Friday
Data deverá ser marcada pela compra de itens de primeira necessidade, como alimentos

Alzenar Abreu
Saem as redes de eletroeletrônicos, entram os supermercados. Diante da crise financeira, especialistas avaliam que a Black Friday de
2021 deverá ser marcada pela
compra de itens de primeira
necessidade, como alimentos e
produtos de limpeza e higiene
pessoal. Produtos de mercearia, bebidas e frutas desidratadas, também, estão na mira
dos descontos da Black Friday
nos supermercados.
A situação é diferente do
que ocorreu em anos anteriores, quando os consumidores aproveitaram a data
para comprar itens mais caros, especialmente os importados, como celulares e eletrônicos em geral.
Para Thiago Pereira e Silva, gerente de uma loja de
rede de atacarejos de Goiás, a
expectativa é de vender até
25% a mais esse ano, nessa
época. Ele diz que o segmento não teve perdas significativas durante a pandemia porque as pessoas consumiam
muito em casa pois não havia
disponibilidade de sair para
frequentar restaurantes, bares, boates e ambientes de
festas com aglomeração.
Thiago diz que este ano devem ser comercializados 30%
a mais em itens como frutas
secas e castanhas, para o Black
Friday. “Já organizamos descontos especiais porque fize-

mos estimativa de procura.
Este ano, com a liberação dos
estabelecimentos, as vendas
para atacado vão aumentar e
no varejo também. Porque no
Natal e no Ano Novo a grande
maioria se reúne com a família para confraternizar”, diz.

Alimentos de
mercearia e bebidas
também estão na
lista de descontos da
Black Friday nos
supermercados

Ofertas

Itens de bazar, kits de xampu, perfumaria e bebidas diversas e cervejas terão preços
especiais com descontos já
programados. “Esperamos
vender bastante porque o público já adquire com a intenção de fazer a reserva para o
fim do ano”, completa ao dizer

que já estão em preparo as
cartelas típicas para a ‘Black
Festa’ que vai trazer uma boa
movimentação para o comércio goiano. “A decoração já
foi encomendada, mas o cliente quer mesmo é o preço bom
na gôndola”, brinca Thiago.

Os supermercados que
vendem uma pequena parcela de eletroeletrônicos
também pretendem oferecer bons descontos e aproveitar para queimar estoques em produtos como copos, talheres, panelas, baixelas e itens para suprir a
mesa com todos os produtos
para preparar as ceias.
As redes de mercado brasileiras desenvolvem a ação
desde que a Black Friday chegou ao território nacional. A
promoção nasceu nos Estados
Unidos e é realizada um dia
após o feriado americano de
Ação de Graças. A data inau-

gura a temporada de compras natalinas. No Brasil, o
evento chegou em 2010.
Outra grande rede de supermercados entrevistada
pelo O Hoje garante bons
descontos nas seções mais
desejadas, como bazar, carnes, eletro, mercearia e bebidas. Os descontos são personalizados de acordo com o
hábito de compra. O que possibilita economia nos produtos realmente relevantes
para cada cliente.
Mas quem quer encher o
carrinho deve ficar atento porque algumas redes de supermercados e atacarejos pedem
que o cliente se cadastre primeiro em um aplicativo, para
ter direito aos descontos.
Para fazer boas compras
é preciso adiantar-se e pesquisar em sites. Isso porque alguns mercados já estão com descontos na ‘PréBlack Friday’ que chegam a
50% em itens como churrasqueiras e carnes.
Especialistas em consumo
dizem que para aproveitar ao
máximo os bons preços é necessário ter calma e planejamento. Isso para não cair nas
armadilhas do marketing e acabar gastando além da conta.
Quem compra precisa estar
atento porque a Black Friday é
um período com muito apelo
de marketing e de publicidade
que podem levar ao consumidor a gastar sem necessidade.
(Especial para O Hoje)

40% dos consumidores estão animados para comprar
Além de alimentos, o público também busca pela categoria Casa e Construção, assim como Eletroeletrônicos.
Marcada para 26 de novembro, a Black Friday no Brasil
promete descontos muito melhores do que durante outras
épocas do ano.
Para 2021, o varejo deve
movimentar R$ 110 bilhões,
de acordo com um estudo da
E-bit/Nielsen. Porém, é fundamental compreender as
tendências de consumo e a intenção do que eles querem
mesmo levar.

De acordo com a pesquisa
realizada pela Navegg, plataforma conectada ao grupo
Dentsu, a Black Friday deve
ser liderada pelas compras
de Natal, com 40% das intenções de compra, na região
Centro-Oeste do Brasil.

Casa e decoração

Outra categoria que está
em ascensão de consumo são
os produtos de casa e decoração. Afinal, receber as pessoas
em casa vai ser o momento
mais desejado nesse final de
ano. Os itens mais buscados são

utensílios de cozinha, cama,
mesa e banho, revestimentos
como pisos e azulejos e materiais hidráulicos.
Já em terceiro lugar verifica-se interesse por eletroeletrônicos como TVs, computadores, churrasqueiras e ventiladores. O estudo foi baseado
em quesitos como personalidade, experiências pessoais,
região em que nascem, idade,
famílias, poder aquisitivo e
fatores que influenciam na
maneira como os consumidores escolhem, compram e consomem. (Navegg)

Dicas para gastar menos
2 pesquise em casa antes de correr para o mercado. para aproveitar
ofertas reais, é preciso acompanhar o comportamento dos preços
nas semanas que antecedem a Black Friday
2 encher o carrinho virtual. Com o preço dos combustíveis que se mantém em alta, fazer a compra do supermercado pela internet pode
ser uma chance imperdível de economizar
2 Cuidado com os gastos pessoais. Black Friday não pode ser desculpa para entrar estourar o cartão de crédito nem usar o cheque especial para estocar alimentos
2 de olho na validade. É uma prática os supermercados colocarem em
promoção os produtos que estão próximos da validade
2 Compras em atacarejos. a compra de alimentos nesse segmento já foi
absorvida no comportamento em relação às compras do brasileiro
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1,8 mil pessoas em Goiânia
vivem em situação de rua
Jota Eurípedes

Pandemia agravou
quadro de probreza
em 50% com
aumento
galopante do
desemprego e falta
de qualificação
profissional
Ícaro Gonçalves
A pandemia de Covid-19
afetou severamente toda a população brasileira, causando
desemprego em massa, perda
de renda e agravando do estado de vulnerabilidade de milhares de cidadãos. O que já era
possível se ver nas ruas de
Goiânia, agora está contabilizado em números. Segundo
dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social
(SEDHS), nos quase 20 meses
de pandemia, o número de
pessoas que vivem ou trabalhando nas ruas da Capitalcresceu quase 50%, com a 1,8
mil habitantes.
Seus gêneros e as ocupações variam: 30% são homens
que trabalham em semáforos
e vendem desde doces, cantas
e panos de chão para sobrevivência; 20% são mulheres
com crianças que mendigam
ou vendem balas nos sinaleiros, e 10% são casais que trabalham, juntos, nos semáforos
com os filhos. Apesar de trabalharem nas ruas, alguns
possuem lugar fixo para passarem as noites. Ao contrário
dos moradores de rua que
dormem em meio às calçadas
e praças de Goiânia. Estes últimos chegam a 40% do quantitativo total.
Entre os principais fatores
para o crescimento dos desabrigados estão o aumento do
desemprego e falta de qualificação profissional. É o que
aponta o defensor público Philipe Arapian, coordenador do
Núcleo Especializado de Direitos Humanos da Defensoria
Pública do Estado de Goiás
(NUDH/DPE-GO). Segundo o
defensor, a perda de emprego
fez com que muitas pessoas
que moravam de aluguel fossem despejadas e precisas-

Nos quase 20 meses de pandemia o número de pessoas que vivem ou trabalha nas ruas de Goiânia subiu para 1,8 mil. Maioria sem qualificação
sem buscar abrigo nas ruas.
“Muita gente perdeu otrabalaho na pandemia. A Defensoria Pública, por exemplo,
tem atendido e acompanhado
muitos casos de furtos famélicos (para saciar a fome) , quando a pessoa furta para alimentar a si ou a família. Esse mesmo grupo não tem condições
de pagar um aluguel. “Verificamos algumas situações em
que as pessoas passam a morar
em ocupações, abrigos públicos
ou em situação de rua porque
não têm recursos financeiros
para arcar com despesas de
moradia”, afirmou Philipe, em
entrevista ao O Hoje.
Arapian também observa
que a falta de moradia fixa e,
muitas vezes, a dependência
química, dificultam ainda mais
a reinserção social. “Muitos estão em situação de rua, ao tentarem buscar serviços públicos
de saúde, ou por emprego e
não têm endereço fixo. Isso
faz com que estes sejam excluídos e deixem de acessar as
políticas públicas. Além disso,

também temos os casos de pessoas que fazem uso de álcool e
outras drogas. Para esses indivíduos fica ainda mais difícil
restabelecer-se. Porque tratase de uma dupla vulnerabilidade”, destacou Philipe.

de vulnerabilidade e sem direitos garantidos, chegou a
37,1 milhões. O valor representa 41,1% dos 90,2 milhões
de pessoas ocupadas no País.

Desemprego

O decreto federal n°
7.053/2009 instituiu a Política
Nacional para a População em
Situação de Rua e atribuiu
responsabilidades à União, estados e municípios para a criação de políticas que promovam a garantia de direitos básicos para pessoas desabrigadas. A lei sofreu retrocessos
em 2019, quando o Governo
Federal anulou ou alterou seis
de 16 artigos.
Entre as diretrizes definidas
pela lei para combater a extrema pobreza e auxiliar as
pessoas em situação de rua,
está a ampliação das ofertas de
acolhimento institucional e
abrigos de baixa exigência, e a
promoção de assistência social e serviços de saúde.
Em Goiânia, alguns proje-

Indicadores da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, demonstram o impacto negativo
que a pandemia gerou nos
empregos. Durante o primeiro ano da pandemia, uma
média de 377 brasileiros perderam seus trabalhos a cada
hora no Brasil. O pior mês foi
o de agosto de 2020. No qual,
por hora, 1,4 mil brasileiros
perderam seus empregos.
Os dados mais recentes do
IBGE mostram que o Brasil
continua registrando alta taxa
de desocupação (13,2%), com
13,7 milhões de pessoas desempregadas. A informalidade também cresceu. O número daqueles que trabalham
por conta própria, em estado

Projetos sociais e
políticas públicas

A pobreza invade sinaleiros e
ruas de Goiânia, agora,
contabilizada em 1,8 mil pessoas

tos sociais destinam atenção
especial à essa parcela da população, como a Casa de Acolhida, o Centro POP, o Serviço
Especializado em Abordagem
Social (SEAS) e o Consultório
de Rua. No decorrer da pandemia de Covid-19 equipes
do Consultório de Rua vacinaram pessoas desabrigadas.
Elas também fazem visitas às
ocupações e fornecem medicamentos gratuitos.
Já o Centro POP, localizado
na Rua 10 do Setor Sul, e as
unidades Casa da Acolhida
Cidadã I e II, no Setor dos Funcionário e Leste Universitário,
também prestam serviços socioassistenciais de acolhimento temporário a pessoas
em situação de rua. Contudo,
os projetos públicos destinados à reinserção no mercado
de trabalho e conquista de
renda e moradia própria ainda são precários.
“É necessário sairmos unicamente da assistência social e
da saúde. Só isso não contempla as principais demandas
das pessoas em situação de
rua: moradia e trabalho. Eles
almejam tanbém emprego,
para realmente conseguirem a
reinserção social”, comentou o
defensor público Philipe Arapian. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Alunos consideram tranquila
primeira etapa do Enem
Professores aguardam segunda fase a
ser realizada no próximo domingo,28,
com peso maior para definir pontuações
Alzenar Abreu
O primeiro dia de provas do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 reuniu, ontem,
cerca de 30 mil estudantes, em
Goiás. O tema da redação deste ano foi 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso
à cidadania no Brasil'. O tópico
foi considerado pertinente por
especialistas por abarcar informações atualizadas do cotidiano da pandemia no Brasil.
Essa prova e as demais do próximo domingo, 28, terão maior
peso para as áreas de exatas
como medicina, engenharias,
enfermagem e demais relacionadas às ciências biológicas. A
prova de redação vale 1000
pontos e define aprovação.
Para o professor de Química
de Goiânia, Lucas Ghiraldi, que
prepara alunos em todo país, a
análise da prova de hoje será
fundamental para compreender a tônica das questões no que
tange ao sistema de pontuação
do Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que elabora o Enem.
Ele espera que o algoritmo
usado para balizar cada questão do Enem, chamado de TRI
não venha a prejudicar os estudantes: “Isso porque esse
método penaliza, por exemplo,
um aluno que acertou uma
questão de mesmo tipo, mais
difícil, e errou outra mais fácil. No caso ele pode ter pontuação minorada porque o sistema que avalia o aluno pode
considerar que ele “chutou” a
questão. “Eu não acho justo.
Porque a sorte também faz
parte do jogo”, diz.
Lucas já preparou centenas de estudantes que passaram nas melhores universidades do Brasil e garante que a
maior dica é ler com cuidado a
matriz do Enem. “Porque é

nela que estão os itens que darão o norte para o aluno se condicionar ao preparo das questões de maior peso para ele,
em detrimento de outras.” É extremamente necessário fazer
esse check-list. Para o estudante focar nas questões de
maior dificuldade”, pontuou.
Ontem, os candidatos responderam questões de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e
suas tecnologias, além da Redação. No próximo domingo,
a segunda e última etapa do
exame nacional trará mais
perguntas das provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias, além de Matemática
e suas tecnologias.
O jovem violinista Gianmarco Rezende, 16, que pretende uma vaga para o curso
de Economia disse que o momento foi de tranquilidade.
“Estava calmo. Me sentia preparado, mesmo não tendo ao
meu lado um professor para
ajudar”, diz o rapaz que estuda em escola pública em Goiânia e relatou que sentiu muita falta das aulas presenciais.
“Mas não desisti. Fiz a minha
parte”, disse.
Antes da prova, Gianmarco
deu uma palpite muito próximo do que viria a cair na prova de redação. Ele pensou em
assuntos ligados ao meio ambiente e à pandemia.
O Enem 2021 é a garantia
de acesso ao ensino superior.
Isso porque o teste é a porta
de entrada para o ensino superior em instituições brasileiras e algumas universidades de Portugal.
Assim como em 2020, o
Enem 2021 requer uso de máscara facial obrigatória. Caso o
candidato esteja com covid19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem
comparecer ao exame e po-

Professor de Química, Lucas Ghiraldi, diz que alunos devem pautar-se pela matriz curricular do Enem
dem solicitar a reaplicação.
Além da máscara de proteção facial, é obrigatório levar
documento de identificação
original, com foto. Não são
aceitos documentos digitais.
Entre as identificações aceitas
estão a Carteira de Identidade,
a CNH, o passaporte e a Carteira de Trabalho emitida após
27 de janeiro de 1997.
Outro item obrigatório é a
caneta esferográfica de tinta

preta fabricada em material
transparente. Ela é necessária para preencher o cartão
de respostas no Enem impresso e para escrever a redação tanto no Enem impresso quanto no Enem digital. É recomendado ainda
que os participantes levem
lanche e água, já que a prova
tem uma duração longa.
É recomendado, ainda, que
se leve o Cartão de Confirma-

ção da Inscrição que pode ser
acessado no site no Enem.Pelo
segundo ano consecutivo, o
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai aplicar
o formato digital e o presencial.
Os portões dos locais de prova
abrirão às 12h e fecharão às 13,
sem condição de atraso. O gabarito do Enem 2021 poderá
ser entregue preenchido até as
19h. (Especial para O Hoje)

BRASIL

Goiás está em 3º em mortes por dengue
Boletim epidemiológico Nacional aponta o Estado de Goiás
como o 3º em número de mortes (20) no Brasil por dengue,
até a semana 44 ( ou 10, 1 meses), deste ano. O Monitoramento dos casos de arboviroses
urbanas causadas pelo mosquito Aedes é divulgado pelo
Ministério da Saúde (MS). Estão
em primeiro lugar no ranking,
o Estado de São Paulo, com (53)
casos, Paraná (28), e Goiás (20),
respectivamente.
Até a semana 44 de 2021 foram confirmados 324 casos de
dengue grave (DG) e 3.959 casos de dengue com sinais de
alarme (DSA). Até o momento,
foram confirmados 209 óbitos
por dengue, sendo 174 por critério laboratorial e 35 por clínico-epidemiológico, sendo que
os Estados de São, Paraná,
Goiás, Ceará e Mato Grosso do
Sul representam, juntos, 60,7%
do total de óbitos do País. Com
relação à situação epidemiológica em 2021, o MS destaca
que ocorreram 491.266 casos
prováveis (taxa de incidência
de 230,3 casos por 100 mil
hab.) de dengue no Brasil. Em
comparação com o ano de

Estado de São Paulo registra (53) casos, Paraná (28) e Goiás (20)
2020, houve uma redução de
46,9% de casos registrados para
o mesmo período analisado.
O boletim aponta, ainda,
que a Região Centro-Oeste
apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 513,8
casos a cada 100 mil habitantes. O índice é maior do que o
dobro da segunda Região com
maior taxa de incidência, a
Sul, com 218 casos a cada 100
mil habitantes e maior que o
triplo do que a Região com
menos casos - Norte, com 159,7

casos para cada 100 mil habitantes. No Centro-Oeste, Goiás
é o Estado com a maior taxa
de incidência daenfermidade, seguido por Mato Grosso e
Distrito Federal.

Goiânia

Na Capital, com base no
boletim epidemiológico de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, até a semana 45 deste ano, ocorreram 6.437 casos
prováveis de dengue em Goiâ-

nia, apresentando uma taxa
de incidência de 419,0 casos
por 100 mil habitantes e uma
proporção de casos graves de
1,1 casos/1000 habitantes. Em
comparação com o ano de
2020, houve uma redução de
50,9 % de casos prováveis registrados no mesmo período
analisado. Além disso, há o registro de cinco casos de dengue grave (DG), 169 casos com
sinais de alarme e um óbito
confirmado na Capital. Dois
casos que evoluíram para óbito estão em investigação, até
o momento.
De acordo com a pasta, as
maiores taxas de letalidade
de dengue foram registradas
nos anos de 2012 (78%) e 2014
(57,1%) apresentando um decréscimo significativo nos anos
seguintes. Em 2020, a taxa de
letalidade foi de 30% e em
2021 de 20%, baseada na quantidade de casos graves registrados. O boletim aponta ainda
que a região Noroeste da Capital foi a região que apresentou a maior taxa incidência de
dengue, com 788,6 casos/100
mil habitantes, seguida das regiões Sudoeste (694,3 casos/100

mil hab.) e Oeste (634,3 casos/100 mil hab.).

Alerta

A Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) 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 e visitas dos agentes
de saúde aos domicílios. Essas
rotinas têm que ser intensificadas diante do possível aumento de casos nesse período”,
explica a superintendente de
Vigilância em Saúde, Flúvia
Amorim. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)
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Protestos na Holanda
terminam com 19 detidos
Holanda voltou a
ser palco de
manifestações
violentas pela
segunda noite
consecutiva

A polícia holandesa informou neste domingo (21/11)
que 19 pessoas foram detidas
após uma segunda noite de
protestos violentos contra as
mais recentes medidas sanitárias implementadas pelo
governo para conter a pandemia da covid-19.
No sábado, em Haia, policiais da tropa de choque
avançaram contra grupos de
manifestantes que atiravam
pedras e outros objetos nos
agentes de segurança. Pelo
menos cinco policiais ficaram feridos.
Um dia antes, a violência
na cidade portuária de Roterdã teve um balanço de 51
detidos e três pessoas baleadas. O prefeito de Roterdã, Ahmed Aboutaleb, descreveu os
distúrbios como uma "orgia
de violência".
Também houve atos violentos em Urk, uma pequena
cidade protestante localizada no centro do país, e em várias cidades da província de
Limburg, ao sul.
Na semana passada, a Holanda voltou a impor parcialmente medidas de lockdown
para retardar o ressurgimento
do vírus, num momento em
que os números diários de infecção atingem os níveis mais

Milhares de pessoas
também saíram às
ruas de Bruxelas, na
Bélgica, para
protestar contra
restrições

altos desde o início da pandemia. As medidas incluem o fechamento mais cedo de bares, restaurantes e lojas.

Protestos na Bélgica

Milhares de pessoas também tomaram as ruas de Bruxelas, na Bélgica, contra as res-

Talibã começa a pagar
servidores públicos
do Afeganistão
O governo do Talibã no
Afeganistão informou neste
sábado (20/11) que começou a pagar os servidores públicos que estavam sem receber seus salários desde
que o grupo islâmico tomou
o poder em Cabul, em agosto. A mudança de regime desencadeou uma grande crise financeira no país.
"Vamos começar a pagar
salários a partir de hoje.
Vamos pagar os salários de
três meses", disse Ahmad
Wali Haqmal, porta-voz do
Ministério da Fazenda, em
uma coletiva de imprensa.
O pagamento será feito por meio do sistema
bancário do país, mas
ainda não está claro se os
fundos chegarão ao que
precisam deles.
Desde agosto, o setor
bancário do Afeganistão
entrou em colapso, e as pessoas com dinheiro em conta têm enfrentado dificuldades para ter acesso aos
seus fundos, já que as agências restringem os saques.

Bilhões a mais nos
cofres do estado

Na falta de dinheiro, a
maioria dos funcionários
do governo ainda não voltou ao trabalho. Muitos não
tinham sequer sido pagos
nos meses anteriores à chegada do Talibã ao poder.
Outro porta-voz do Talibã, Inamullah Samangani,
disse no sábado que a ar-

recadação havia aumentado recentemente.
"O Ministério das Finanças diz que, nos últimos
78 dias úteis dos últimos
três meses, geramos uma
receita de cerca de 26,915
bilhões de afeganes (R$ 1,6
bilhão)", afirmou.
"Apenas na quarta-feira
coletamos 557 milhões de
afeganes em receitas", disse Samangani, citando o
Ministério das Finanças, e
acrescentando que o pagamento de aposentadorias também seria retomado em breve.

Talibã pede fundos ao
Congresso dos EUA

A crise financeira do Afeganistão foi agravada desde
que Washington congelou a
ajuda a Cabul e o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional interromperam o acesso do Afeganistão a financiamento.
A situação forçou os
afegãos a vender seus bens
domésticos para arrecadar dinheiro para comprar alimentos e outros
bens essenciais, em meio à
desvalorização da moeda e
à disparada dos preços.
Doadores estrangeiros,
liderados pelos Estados
Unidos, costumavam bancar mais de 75% dos gastos
públicos do governo anterior do Afeganistão, que foi
apoiado por Washington
por 20 anos.

trições impostas pelo Governo
belga para controlar a pandemia, especialmente a adoção do
passe sanitário. Vários manifestantes antivacinas também
se juntaram ao movimento. A
polícia estimou que 35 mil pessoas participaram.
A Bélgica estendeu o uso
obrigatório de máscaras a
partir dos 10 anos e decidiu
que o teletrabalho é obrigatório, na tentativa de controlar uma nova onda de casos
de covid-19 no país.
"Os sinais de alarme estão
agora no vermelho", disse recentemente o primeiro-ministro Alexander De Croo.

As restrições impostas por
vários governos europeus
para conter a nova onda de
covid-19 tem levado, nos últimos dias, milhares de pessoas a protestarem nas ruas
não apenas na Bélgica e Holanda, mas também da Áustria, Irlanda do Norte, Itália,
Suíça e Croácia.
Na áustria, Cerca de 35
mil manifestantes foram às
ruas da Áustria no sábado
protestar contra a adoção de
um lockdown em todo o país
para frear o número de infecções por covid-19. A nação
europeia tem hoje a terceira
maior taxa de incidência de

novos casos do mundo.
A Áustria já havia imposto
um lockdown exclusivo para
os não vacinados no início
da semana passada, mas o
aumento do número de infecções colocou pressão sob o
governo para que agisse rápido para conter a disseminação do vírus.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) já manifestou
grande preocupação com o
aumento de casos de covid19 na Europa e advertiu que
cerca de 500 mil pessoas podem morrer até março de
2022 se não forem tomadas
medidas urgentes.

China reduz relações
diplomáticas com a Lituânia
A China anunciou neste
domingo (21/11) que vai reduzir suas relações diplomáticas com a Lituânia ao nível
de "encarregado de negócios",
um dos mais baixos na escala da diplomacia. A medida
ocorre em protesto contra a
abertura nesta semana de
uma representação de Taiwan na capital do país báltico,
Vilnius, um episódio que irritou o regime de Pequim.
"O governo chinês foi forçado a reduzir as relações diplomáticas entre os dois países
(...) para salvaguardar a soberania e as normas fundamentais das relações internacionais", indicou o Ministério das
Relações Exteriores da China,
em comunicado.
A Lituânia mantém relações diplomáticas com a China desde 1991, pouco depois
de se ter tornado independente da antiga União Soviética. Apesar de não reconhecer oficialmente Taiwan, Vilnius tem estreitado, nos últimos anos, o relacionamento
com o território de 23 milhões de habitantes, governado de forma autônoma desde 1949 e cujo status é contestado pela China.
Pequim ainda instou o país
báltico a "corrigir imediatamente os seus erros" e advertiu que Vilnius "não deve
subestimar a determinação
do povo chinês na defesa da
sua soberania" e que as ações
do país europeu criam "um

Medida foi tomada após Taiwan abrir escritório de representação diplomática

mau precedente".
O governo chinês ainda
acusou as autoridades lituanas
de "ignorarem as declarações
chinesas" e de "não estarem
conscientes das consequências" da decisão de autorizar a
abertura de um gabinete de representação de Taiwan, o que
"mina seriamente a soberania e a integridade territorial
da China", de acordo com o
mesmo comunicado.
Nesta semana, as autoridades de Taiwan indicaram
que a representação em Vilnius visa "expandir as relações com a Europa Central e
Oriental, especialmente com
os países bálticos, e reforçar a
cooperação e o intercâmbio
em vários domínios".
Taiwan possui outros escritórios de representação na
Europa e nos Estados Unidos,
mas eles usando usam o nome
da capital da ilha, Taipé, evi-

tando uma referência à própria ilha, como forma de evitar irritar os chineses. Já o escritório em Vilnius foi aberto,
com aval das autoridades da
Lituânia, com o nome da ilha,
que também já foi conhecida
como Formosa no passado.
Por seu lado, o vice-ministro das Relações Exteriores
da Lituânia, Mantas Adomenas, também anunciou a abertura em Taiwan de uma representação lituana, ainda antes do início do próximo ano.
Neste domingo, o governo
lituano afirmou lamentar a
decisão da China. "A Lituânia
reafirma a adesão à política
'Uma China', mas ao mesmo
tempo tem o direito de alargar
a cooperação com Taiwan",
incluindo através do estabelecimento de missões não diplomáticas, indicou, em comunicado, o Ministério das
Relações Exteriores lituano.
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Em busca de si mesmo
O Turismo Genealógico ganha destaque na procura de suas raízes em meio as histórias vividas por seus antepassados
Lanna Oliveira
Já faz parte das nossas segundas-feiras falar sobre as
belas paisagens que encontramos pelos quatro cantos de
Brasil. Por sermos um País
continental, é possível encontrar aqui praias, cachoeiras,
serras, frio, calor, urbanização, ruralidade, passeios para
todos os gostos. A paixão por
viajar acompanha a maioria
dos brasileiros, e muitos deles,
nutrem o sonho de se aventurar pelo mundo. Ir para o exterior tem sido cada vez mais
acessível, mas já pensou em
aliar a experiência do turismo
com a sua história?
Comtemplar o mundo, conhecer culturas diversas é se
aventurar por um universo de
conhecimento e de possibilidades. E quando esse propósito se une à vontade de se aprofundar na sua própria história,
o passeio tem um gosto mais
doce. Conhecido como Turismo
Genealógico, esse novo modelo de viagem é uma novidade
para quem busca resgatar sua
história. Chamado também de
turismo de raízes, é um segmento do mercado de turismo
que consiste em turistas que
têm conexões ancestrais com
seu destino de férias.
Com as incontáveis misturas culturais que existe no Brasil, esse nicho tem ganhado
força nos últimos anos. Isso
porque os brasileiros buscam
conhecer sua descendência e
querem entender de perto suas
origens. Outro aspecto que essa
experiência proporciona é poder voltar a lugares que você
nasceu ou viveu quando criança. Qualquer pessoa pode desfrutar das férias genealógicas,
mas a população idosa apresenta maior interesse. Para alguns, é uma chance de relembrar o passado e uma oportunidade de aprender mais sobre
quem são e de onde vieram.

A gaúcha Catia Dal Molin tem o desejo de poder fazer os ítalo-descendentes sentir a
emoção que viveu conhecendo as cidades italianas de origem dos seus antepassados
Hoje já existem agências
especializadas em proporcionar esse resgate de origens e
descoberta de laços com antepassados e pessoas que fazem
parte da construção de quem
somos. “A ideia surgiu de uma
demanda de descendentes que
sentem vontade de conhecer
sua terra de origem, sobre a
qual sempre ouviram falar por
meio de histórias de seus pais
e avós. A viagem de retorno é
fundamental para descobrir
essas raízes”, afirma Catia Dal

Molin, Mestre em História e
fundadora do projeto Gens Turismo Genealógico Itália
(www.gens-tg.com).

Lugares mais procurados

Embora qualquer local possa ser o destino de pessoas
que buscam traçar suas raízes,
os locais mais populares são
aqueles que viram uma emigração em massa em algum período da história. Por exemplo,
a Itália, Portugal e Espanha
são locais conhecidos para esse

tipo de viagem. Catia, da Gens
Turismo Genealógico Itália faz
parte do grupo histórico Le
Arti per Via, de Bassano del
Grappa, em Vicenza, na Itália,
e há muitos anos é empenhada
em divulgar a história e a cultura dos seus antepassados.
Segunda ela, o objetivo da
novidade é proporcionar uma
experiência emocionante e
plena de memórias, registros,
fatos e informações que, certamente, surpreenderão os ítalo-descendentes por meio de

um programa único e personalizado que toca todos os
sentidos para fazer da viagem
das origens uma experiência
marcante. A partida ocorre
da cidade onde nasceu o antepassado, vivendo plenamente a cultura local de acordo com as exigências e as expectativas de cada cliente.
“Repercorrendo os lugares
dos nossos nonnos (avós), reconstruímos nossa essência e,
certamente, por meio do Turismo Genealógico, o turista
descobre algo que o pertence,
suas memórias afetivas, suas
raízes e a história da sua família e dos seus antepassados”, completa. Na parceria, a
empresa Ser Italiano, que há
quase 10 anos oferecendo serviços relacionados ao processo de reconhecimento da Cidadania Italiana, fica responsável por fazer a pesquisa sobre os antepassados da família, descobrindo as origens e
costumes da época.
Viajar a turismo será ainda mais emocionante quando
você aliar o desejo ao propósito. O desejo de conhecer a
cultura, arte e gastronomia de
algum lugar, aliado à possibilidade de resgatar a sua
história e da sua família é a
proposta do Turismo Genealógico ou turismo de origens.
Reconhecer-se, fazer um mergulho em sua identidade dá
sentido a quem você é, ao
que você faz e, principalmente, porque faz e para
quem deixará tudo isso. Isso
chama-se legado! “O Turismo Genealógico requer paixão, muita pesquisa, conhecimento do território, além da
experiência e sensibilidade, é
muito além de ver com os
olhos, é sentir com o coração!
E eu quero poder proporcionar a você essa linda experiência”, finaliza Catia Dal
Molin. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Fortes
inspirações
Adrian Jean e MC Du Black estreiam
parceria com mistura de R&B e funk
Elysia Cardoso
O cantor estadunidense
de pop e R&B Adrian Jean
une-se a MC Du Black conhecido no cenário do
funk nacional e dono do
hit 'Gaiola É o Troco' no
lançamento de 'TBT (Várias Como Você)'. A mistura de estilos dos dois artistas rendeu um som com
fortes inspirações do pop e
do funk melody, contando
ainda com melodias inspiradas pelo R&B. A canção
foi produzida pelo próprio
Adrian, ao lado do Los Brasileros, time de super produtores que já assinou trabalhos de grandes nomes.
O videoclipe é cheio de
referências à cultura negra.
O norte-americano e o brasileiro aparecem com diferentes looks e fazem referências retrôs à adolescência, em uma vibe anos
90. "Seguindo o conceito
de throwback thursday, eu
realmente queria fazer algum tipo de flashback no
vídeo. Adorei a ideia de
me vestir com roupas do
passado. Eu quis ir além do
Adrian Jean que as pessoas já conhecem, me permitir incorporar um personagem", acrescenta AJ.
Além disso, no cenário há
diversos elementos que
aludem a ícones da cultura
negra, como Angela Davis
e Martin Luther King.
Essa pauta, inclusive, é
central para Adrian Jean e
Mc Du Black. Os dois fizeram questão de ter uma
equipe 100% negra trabalhando no clipe. "Mesmo
antes desse trabalho, eu
sempre busquei trabalhar
com pessoas pretas, por diversas razões. Quando eu visito os meus bares ou restaurantes preferidos, por
exemplo, sempre me pergunto o porquê de quase
nunca encontrar pessoas
como eu nesses espaços. E
esse desequilíbrio se repete

em muitos outros espaços
da sociedade, principalmente os de prestígio, como
nas grandes universidades.
É por isso que, quando eu tenho essa oportunidade, faço
questão de contratar pessoas pretas, pessoas como
eu, o máximo possível", pontua o estadunidense.
"Eu achei incrível esta
ideia do Adrian, porque
nós brasileiros, pretos e
oriundos da periferia não
temos grandes oportunidades de mostrar nosso potencial. A desigualdade social e racial no nosso país é
absurda, então poder mostrar para o Brasil e o mundo que nós pretos temos talento e capacitação é um
marco muito grande",
acrescenta o funkeiro.
Tick, diretor do videoclipe, aponta que a principal importância de se ter
uma equipe 100% negra é
dar oportunidade e espaço.
"Eu trabalho com audiovisual faz mais ou menos 5
anos e, se estive em 3 ou 4
sets com uma equipe totalmente preta, foi muito.
A importância de ter essas
iniciativas para mim é a
abertura de espaço no
mercado para pessoas que
não têm nenhuma oportunidade. Então, acho que a
principal importância disso, de fato, é a oportunidade e o espaço", conta.
Não é a primeira vez
que Adrian Jean trabalha
com músicos e equipes brasileiras. O fenômeno do
TikTok - com 25 milhões de
visualizações - e apaixonado pelo Brasil já fez parcerias com Carol Biazin, Ebony e YOÚN. Em seu novo
lançamento, aventura-se
em um novo tipo de som e
garante: "Estou super curioso para ver como essa
música será recebida, porque planejo fazer essa mistura de pop com funk mais
muitas vezes ainda". (Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Triunfo de Mercedes Sosa
Biografia de autoria da dinamarquesa Anette Christensen
retoma trajetória de uma das maiores vozes latinas
Considerada a maior intérprete do folclore argentino,
Mercedes Sosa se tornou uma
das principais representantes
da música latina no mundo. A
trajetória artística e pessoal
da cantora, símbolo das lutas
por igualdade e justiça, é contada no livro 'Mercedes Sosa
– A Voz da Esperança'. A biografia é de autoria da escritora dinamarquesa Anette
Christensen.
Publicado originalmente
em inglês, a obra com traduções de Mariana D’Angelo é
fruto de mais de sete mil horas de pesquisa. Além da consulta bibliográfica, a autora
teve acesso a gravações, participações da cantora em
eventos, shows, entrevistas
concedidas, entre outras realizadas por Anette em quase
uma década. Amigos, colegas
e fãs relevam histórias nunca
antes contadas ao público.
Ilustrada com 44 fotos
históricas, a primeira parte
retrata a extraordinária vida
e carreira de Sosa e mostra
como a criação em uma família pobre da classe operária, o ambiente político da
Argentina durante a ditadura militar e as aflições pessoais moldaram sua vida e
carreira. Entre os períodos
marcantes, como as perdas
do pai e do marido, a cantora foi acusada de desobediência civil, chegou e a ser
presa e também exilada.
Na segunda parte, a autora retrata os impactos positivos da conexão com 'La
Negra', como a argentina era
conhecida, que a ajudaram a
superar traumas emocionais
e a fadiga crônica. Através
de princípios da neurobiologia interpessoal, Anette
Christensen explora o im-

pacto terapêutico da vida e
da música de Sosa e usa as
próprias experiências para
mostrar como relações afetivas, música e mindfulness
têm o poder de curar e reformular o cérebro.
O filho da artista e presidente da Fundação Mercedes Sosa, Fabián Matus, endossa o livro, “uma nova e
tocante perspectiva sobre a
nossa amada Mercedes”. Fabián faleceu em 2019, ano de
publicação da versão original do livro. Na ocasião, a
primeira parte da obra foi
publicada em português sob
o título Mercedes Sosa – Uma
Lenda. O retorno positivo

dos leitores brasileiros levou a autora a lançar também a versão completa.

Sobre a autora

Anette Christensen, nascida e criada na Dinamarca,
começou sua carreia ajudando a desenvolver programas beneficentes internacionais. Mais tarde, tornou-se professora de línguas
para estudantes universitários e depois, com seu marido, administrou uma agência de turismo e uma imobiliária. Atualmente, semiaposentada e morando na
Turquia, ela escreve e foca
no crescimento pessoal.

Anette Christensen é
semiaposentada e morando
na Turquia, ela escreve e foca
no crescimento pessoal

Norte-americano e o brasileiro entregam videoclipe feito por
equipe 100% negra

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO De NoveLas
t
Malhação - Sonhos
Lobão tenta convencer cobra, mas o lutador afirma que
não participará da fraude. Marcelo monta seu restaurante sobre rodas. Lucrécia retoma suas
aulas. Duca se recupera e afirma a Gael que vencerá o campeonato contra cobra. Marcelo se despede de Roberta, que
é consolada por Mari. cobra
conta para Jade que desistiu de
perder a luta por dinheiro e os
dois reatam. heideguer decide
usar Quitéria para convencer
cobra a participar de seu esquema. Gael conversa com cobra, que garante que lutará de
forma honesta.

Nos Tempos do Imperador
isabel e Gastão partem para
uma viagem. Pilar sugere a
Dolores que Nélio pode ter
provas contra Tonico. solano
conta a elisa que tomou o controle de Mato Grosso e declarou guerra ao Brasil. augusto
comenta com Leopoldina sobre
Luísa. Diante da esquiva de
Dominique em ver a mãe, Luísa desiste de voltar para a
França. Batista e Lupita se desesperam por não conseguirem se livrar de Lota. Pedro é
informado sobre o domínio de
solano no Mato Grosso e anuncia guerra contra o Paraguai.
Tonico finge ajudar Pedro.

Prova de Amor
Daniel está lendo uma bíblia na cadeia quando Gibi
aparece. Daniel pede para Gibi
avisar para todo mundo que
ele paga para ficar em paz. elza
sai do quarto com um guardachuva na mão. Joãozinho percebe e pega a boneca. crianças
correm para o quarto para
procurar as chaves. Dudu acha
a chave. Diana e Júlio se preparam para voltar à boate de
casca-Grossa. Diana diz para
Júlio que vai fazer casca-Grossa confessar todos seus crimes. ela explica que vai aceitar
sair com casca-Grossa para
gravar a confissão.

Coração Indomável
alvaro decide investigar a
situação de Maricruz para saber se pode ajudá-la. Perico se
surpreende ao saber que Maricruz está na cadeia. em sua
cela, carol reconhece Maricruz. Nilda promete a Mudinha que ajudará Maricruz a se
livrar da cadeia, pois sabe que
ela é inocente. Maricruz pede
a carol que não lhe dirija a palavra, porque não deseja ter
trato com ela. Na fazenda de
simone, José antonio cai do
cavalo e é arrastado, santa e
amador veêm a cena e decidem leva-lo a sua casa. carol
adverte Maricruz.

Um Lugar ao Sol
Noca confidencia a Dalva
que está preocupada com a
neta. Ruth e Túlio comemoram
a negociação de christian/Renato na venda do mercado de
Brás de Pina. Ruth consegue o
endereço do restaurante que
Túlio vai jantar com Rebeca, ilana e Breno. Rebeca flagra Túlio e Ruth discutindo. Breno cobra a ilana o projeto de ter filhos. Mateus propõe a Lara
que ambos deixem o passado
de lado e comecem uma vida
nova. o filho de Manoel agride
christian/Renato, acusando o
rapaz de não ter cumprido sua
promessa ao pai.
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AGENDA cULTURaL
t
Fenasul
a Fenasul terá nova edição em Goiânia, a partir de
hoje (22), no Goiânia arena.
o ingresso poderá ser comprado no local e custará
R$8. Menores de 10 anos de
idade não pagarão. o evento é conhecido por trazer
um pedacinho da cultura
gaúcha para os goianos. a
feira reunirá atrações culturais, artigos de moda, produtos típicos e de alimentação do sul do País. Quando: até 28 de novembro.
onde: avenida Fued José
sebba - Jardim Goiás - Goiânia. horário: segunda a
quinta das 16h às 22h / sexta das 16h às 23h /sábados
e domingos das 12h às 23h.
80 anos da
Mulher-Maravilha
o canal Like (530, da claro) exibe nesta segunda-feira (22), às 22h, um programa
especial completamente vol-

Fenasul 2021 ocorre no Goiânia Arena em novembro
Lançamento em
streaming
Nazistas africanos do
Kung-fu estreia na próxima
segunda-feira (22), no Petra
Belas artes à la carte. Longa dirigido por sebastian
stein e samuel K. Nkansah, se tornou um cult nas
redes sociais graças à sua
sagaz combinação de gêneros e sátira política. subvertendo a história oficial,
o filme, que tem roteiro
assinado por stein, imagina

Vozes negras
hoje (22), estreia a série
original do YouTube creators spotlight, com seis minidocumentários estrelados por criadores negros
apoiados em 2021 pelo
Fundo vozes Negras do
YouTube, uma iniciativa
para valorizar e ampliar vozes e perspectivas negras
no YouTube. cada um dos
episódios vai mergulhar no
processo criativo desses
criadores, apresentando as
suas raízes, seus desafios
diários, inspirações e, principalmente, seu talento infinito para criar e se conectar ao seu público.
Quando: segunda-feira (22).
onde: (YouTube.com.br).

Trupe de palhaços goianos realiza espetáculos

de circulação nacional e internacional
'Amo Palhaço: Clowns-tôfolia' e 'Cartas de Amor' são
as peças teatrais que integram a turnê do Grupo Imagem, que se inicia em 24 de
novembro (quarta), pela cidade de Gurupi/TO. Os espetáculos foram gravados e serão transmitidos, pelo Youtube, para plateias reunidas
por centros culturais no Brasil, no México e na Colômbia.
O Projeto Amor Palhaço de
circulação nacional e internacional foi premiado pelo
Fundo de Arte e Cultura e
conta com apoio do Studio
Inovarte e da FETEG (Federação de Teatro de Goiás).
Para o diretor, ‘Cartas de
Amor’ é um diálogo contemporâneo da cultura popular
francesa e da cultura popular
brasileira. A Commedia
dell’arte é a origem estética do
trabalho, mas, para esta turnê, a linguagem audiovisual
impacta na estrutura narrativa, aproximando o público

Layza Vasconcelos

Grupo Imagem pesquisa o regionalismo
e o Palhaço como linguagem cênica
do século 21. Os musicais da
Broadway foram o ponto de
partida para a concepção do
espetáculo filmado, revelando
para os espectadores o trabalho técnico por detrás da cena.
A história, no entanto, ainda
é a mesma: uma jovem romântica, um poeta e seu amigo soldado envolvidos nas
tramas do amor platônico dos
padrões medievais. “Apesar

do final trágico, todo o espetáculo é uma comédia”, arremata João Bosco.
“A experiência internacional nos fez olhar e ressignificar nossas raízes. Ela tem
modificado profundamente
quem somos como pessoas e
como artistas”, relata o grupo,
composto pela atriz Cristyane
Leal e pelos atores Everaldo
Miranda, Mário Leal, e Rafael

Martins. Como ‘embaixadores
do goianês’ para a América
Latina, a trupe de palhaços
criada em Inhumas/GO, teve
a oportunidade refletir sobre
identidade artística: “Diante
das fronteiras, da diferença,
tivemos mais clareza sobre
que tipo de teatro queremos
fazer, sobre afirmar nossa
linguagem e isso nos levou à
busca de alguma singularidade no trabalho”.
A simplicidade dos personagens é o elemento cativante que estabelece o vínculo entre o teatro e a plateia. A peça
já circulou por várias cidades,
participando de muitos festivais de teatro pelo Brasil. Escolhidas pelo grupo para compor ‘Amo Palhaço: Clownstô-folia’, estas narrativas encontradas no cotidiano têm
sua poética descortinada
quando apropriadas pelo Palhaço e são deslocadas do automatismo diário que toma
conta das relações humanas.

CELEBRIDADES
Wesley Safadão gera polêmica ao confirmar gravação de música de DJ Ivis
Wesley safadão confirmou
em comunicado da assessoria
de imprensa que vai, sim, gravar música de DJ ivis em seu
novo DvD. o cantor teria deixado claro, no entanto, que o
artista, preso depois de agredir a ex-mulher, Pamella holanda, não estará presente
em nenhuma das gravações.
vale lembrar que o DJ foi solto no último dia 22 de outubro. as informações são do
portal ‘G1’. Quando retomou
a liberdade, ivis chegou a publicar uma foto em branco
nas redes sociais e escreveu
um longo texto. em meio a
pedido de desculpas, escreveu: "Quero recomeçar a partir de onde me perdi. Não é
possível apagar o passado. sei
que errei. Mas também sei
que posso ser uma pessoa
melhor", escreveu ivis. (igraínne Marques, Purepeople)
Simone, da dupla com Simaria, chama romance de
Dynho e Sthe Matos de
"amizade colorida"
a cantora simone, da dupla com simaria, classificou o
romance de Dynho e sthefane Matos no reality ‘a Fazenda’ como "amizade colorida".
a artista, que já bateu boca

disse, dando a entender que,
se estivesse na pele dos dois,
causaria uma cena nas redes. (igraínne Marques, Purepeople)

Ivete Sangalo ignora boatos de
separação e faz viagem com a irmã
Ivete Sangalo está ignorando os boatos envolvendo o suposto fim
de seu casamento com o
nutricionista Daniel Cady.
A cantora, que raramente faz publicações sobre a
vida pessoal, sequer tem
feito stories. Mas internautas descobriram que
a mãe de Marcelo, Helena e Marina está, na verdade, curtindo uma viagem com a irmã, Cynthia
Sangalo, que também é
por causa de religião, explicou
que queria comentar bem
mais sobre o suposto casal,
mas preferia se manter em si-
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HORÓSCOPO
t
o que teria acontecido se
hitler (sebastian stein), ao
invés de se matar, fugisse
de submarino para Gana.
Quando: segunda-feira
(22). onde: (www.belasartesalacarte.com.br).

tado aos 80 anos da MulherMaravilha. a atração vai fazer
um passeio por essa personagem icônica, contando um
pouco sobre a sua história e
trajetória até os dias de hoje.
através de fotos e trailers
antigos e atuais, o telespectador vai conhecer mais a
fundo quem é afinal essa heroína que atravessa gerações e encanta as pessoas de
todas as idades. Quando: segunda-feira (22). onde: canal
Like. horário: 22h.

n

sua produtora. As duas
apareceram no Instagram de Cynthia, abraçadas em meio a árvores
na cor laranja. Na publicação anterior, a produtora tinha escrito a palavra outono em inglês, o
que levou os seguidores a
deduzirem que as duas
estão nos Estados Unidos, já que o hemisfério
norte vive a estação
atualmente. (Igraínne
Marques, Purepeople)
lêncio. Na sequência, ela ainda acrescentou: "só posso dizer uma coisa: Mirella é muito plena e victor também",

Virgínia Fonseca e Zé Felipe
geram confusão em Patos
de Minas (MG) e são seguidos por carreata
virgínia e Zé Felipe causaram confusão neste sábado (20) ao desembarcarem
em Patos de Minas (MG), cidade onde o cantor fez um
de seus shows. a influenciadora e o artista, no entanto,
tiveram que lidar com os fãs
muito antes da apresentação, já que um enorme público os aguardava não apenas do caminho do avião até
o carro, como também na estrada. o casal já tinha lidado
com uma situação semelhante quando viajou a Gramado (Rs). os pais de Maria
alice, que vem tentando falar
algumas palavras, geraram
uma verdadeira caravana pelas ruas da cidade, com direito a autoridades seguindo
o veículo, sirene e mais. os
carros que passavam ao lado
da van de virgínia e Zé Felipe
abaixavam a janela e tentavam enxergá-los. até cachorros se envolveram na
‘perseguição’. (igraínne Marques, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje suas emoções falarão
mais alto. inclusive, você pode
estar com mais criatividade ou
com um saudosismo latente, então tome cuidado com a tendência a ficar remoendo o passado. você pode se tornar reativo e impaciente com as decisões das pessoas à sua volta.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia pode trazer realizações importantes, que podem
ser motivos de comemorações.
Use sua flexibilidade. Pode ser
importante ter uma postura mais
abrangente e buscar consenso,
principalmente no trabalho, senão você não avançará.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
hoje o dia pode trazer inúmeros desejos e uma imensa dificuldade de realizá-los, o que
pode acabar gerando um tédio
ou uma frustração. Tome cuidado com o desânimo de avançar.
obrigações podem ficar acumuladas se você procrastinar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode trazer uma necessidade de ser mais humilde e de se
manter em uma postura de aprendiz: existem novas atividades em
curso ou situações novas se apresentando, então é importante
manter a sinceridade e a mente
aberta. as relações estão em foco.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje você pode ser surpreendido por boas novas. saiba se
manter aberto e motivado. sua
criatividade pode ir além, então
não perca seu foco e use sua
energia para avançar. o desafio
será não se perder em meio a tantas tarefas e atividades.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje é preciso tomar cuidado
com pessoas que podem querer
apenas te bajular por causa de algum interesse obscuro. saiba se
manter atento e tome cuidado
com a vaidade. suas ideias podem ser positivas, mas é preciso
planejamento prévio.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
hoje o dia pode trazer muitas
tarefas e responsabilidades, mas
existe também uma falta de ânimo
e motivação. você pode estar sonhador demais, idealizando tudo
e vendo as coisas por uma ótica
exagerada ou romantizada. Tome
cuidado com essa tendência.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia pode trazer lentidão e necessidade de repensar e
refletir sobre uma decisão já tomada. você pode voltar atrás
em uma situação. Tome cuidado
com a teimosia e o orgulho. Muitas vezes é importante dar um
passo atrás. hoje sua mente
pode estar mais clara.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje o dia é propício para o
autocuidado. Mantenha seu foco
em si mesmo e saiba colocar limites nas situações para preservar sua integridade. Bons ganhos ou alguma nova possibilidade de trabalho podem surgir,
trazendo alegria e alívio.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje o dia traz a necessidade
de dar um passo à frente, portanto
ter coragem se faz necessária,
assim como há necessidade de ser
resiliente. Tome cuidado com brigas e desentendimentos. existem
alguns empecilhos ou alguém que
pode tirar você do seu eixo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia é propício para planejamento e estratégia. Momento de
pensar bem antes de agir e tomar
a liderança das situações, colocando ordem, portanto pode ser
um dia de grande magnetismo,
em que você buscará melhores soluções não apenas para si.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje o dia pode ser caótico ou
cheio de interrupções. sua mente
pode estar confusa e sem foco, o
que atrapalhará muito as escolhas
ou resoluções. Tome cuidado com
a falação e com o excesso de julgamentos. Tudo pode parecer estranho hoje, então não tome decisões definitivas.
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EsPECiAl 20 Anos

Para celebrar as
duas décadas da
Goiânia Mostra
Curtas, festival
será lançado
amanhã (23), com
diversas atrações
Elysia Cardoso

A edição que celebra os 20
anos do festival Goiânia Mostra Curtas começa nos próximos dias e o público já pode se
preparar para uma programação intensa de seis dias,
com exibição de 86 filmes, divididos em seis mostras diferentes. Tem também homenagens, bate-papo, debate, oficina, masterclass, aula, palestra e pocket show. O guia com
a programação completa está
disponível em goianiamostracurtas.com.br.
Além do formato online, a
novidade neste ano é que o
festival será exibido em todos
os países de língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Timor-Leste, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e
Príncipe. “Buscamos trazer
um público mais amplo e disseminar projetos audiovisuais
brasileiros em outros países,
fomentando nossa cultura”,
explica a diretora geral e produtora da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla.
A abertura oficial será no dia
23 de novembro (terça-feira), às
20h, pelo canal do Icumam no
Youtube (youtube.com/icumam). O momento terá início
com a homenagem a diretora,
atriz e dramaturga Grace Passô, em reconhecimento a sua
relevância no setor do audiovisual. Serão exibidos três filmes dela pela plataforma digital InnSaei.tv (play.innsaei.tv): “República”, “Sem

Público dos países de
língua portuguesa
poderá conferir
ﬁlmes e outras
atividades, tudo
online e gratuito

pesquisadora, Tatiana Carvalho
Costa. O tema será “Transfigurações de um corpo-escritura”. O encerramento da noite
será abrilhantado pelo pocket
show intimista de violão e piano, com a atriz e pianista Cida
Moreira e o cantor e compositor Arthur Nogueira.

Programação – 20 Anos

asas” e “Vaga carne”.
A programação segue com
bate-papo com a homenageada, mediado pela professora e

Para celebrar as duas décadas da Goiânia Mostra Curtas, a partir do dia 24 de novembro (quarta-feira), o público poderá conferir as mostras comemorativas de 20
anos: Filmes Premiados da
Curta Mostra Goiás, Filmes
Premiados da Curta Mostra
Brasil e 19ª Mostrinha – Filmes Premiados pelo Júri Popular Infantil.
Em seguida, tem a edição
especial da Curta Mostra Brasil

– Os Caminhos do Brasil, com
filmes contemporâneos que
apresentam um período em
que as produções se tornaram
mais difíceis, mas que trouxeram curiosas descobertas. Será
um programa a cada dia.
A Curta Mostra Especial –
Nós Somos a Guerra será exibida no dia 25 de novembro
(quinta-feira) com curtas-metragens brasileiros produzidos
entre 1968 e 2021, em diversas
regiões e abordando realidades
étnicas, sociais, e culturais de
enfrentamento face às opressões. Ela será dividida em dois
programas: “Dissonâncias e
Ecos Subterrâneos” e “Corpos
em Transe e em Colisões”.
Todas as mostras serão
transmitidas pela plataforma
digital InnSaei.TV e ficam disponíveis até 28 de novembro
(domingo). As informações

completas podem ser consultadas no site do festival.
No dia 28 de novembro (domingo), às 17h, pelo YouTube
tem o debate da Mostra Especial com o tema “Coletivo, anarco, marginal: alianças e conspirações partilhadas nos cinemas em guerra”. A mediação é
da curadora da Mostra, Kênia
Freitas, que terá como convidados Gilmar Galache (Ascuri
Brasil), Lorran Dias (Anarca
Filmes), Liv Costa e Sunny
Maia, Esaque Mendes e Nikson
Junior (Cine Leblon).
O encerramento do festival
será marcado pela homenagem à saudosa cineasta Adriana Rodrigues também pelo canal do Icumam. A confraternização será através da plataforma Zoom, para participantes, com a DJ Pry Loyola. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
ESTREIAS

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

Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: afterlife, 2021,
eUa). Duração: 2h04min. Direção: Jason Reitman. elenco:
carrie coon, Finn Wolfhard,
Mckenna Grace. Gênero: aventura, ação, comédia.cinemark
Flamboyant: 12h10, 13h, 15h,
15h05, 16h, 18h, 19h, 21h, 22h.
cinemark Passeio das Águas:
12h, 13h15, 15h, 16h15, 18h,
19h15, 21h, 22h15. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 15h50, 18h30,
18h55, 21h10. cineflix aparecida: 14h, 15h30, 16h35, 19h10,
21h45. cineflix Buriti: 15h10,
16h30, 19h, 20h10, 21h30.
Noite Passada em Soho (Last
Night in soho, 2021, eUa). Duração: 1h57min. Direção: edgar Wright. elenco: Thomasin
McKenzie, anya Taylor-Joy,
Matt smith (Xi). Gênero: suspense, terror. cinemark Passeio das Águas: 15h10, 18h,
20h50. Kinoplex Goiânia:
14h15, 21h30. cineflix aparecida: 19h20, 21h55. cineflix
Buriti: 17h40, 21h45.
Chernobyl - O Filme (Kogda padali aisty, 2021, Russia). Duração: 2h16min. Direção: Danila
Kozlovsky. elenco: Danila Kozlovsky, oksana akinshina, Filipp avdeyev. Gênero: Drama,
histórico, ação. cinemark Passeio das Águas: 18h40, 21h50.
cineflix aparecida: 16h10,
21h10.
EM CARTAZ
A Profissional (The Protégé,

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.

Longa Metragem
'Chernobyl: O Filme'
retrata missão para
conter os efeitos do
acidente

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.

Venom - Tempo de Carnificina
(venom: Let There Be carnage,
2021, eUa). Duração: 1h30min.
Direção: andy serkis. elenco:
Tom hardy, stephen Graham,
Woody harrelson. Gêneo: ação,
fantasia. cinemark Flamboyant:
19h40, 22h05. cinemark Passeio das Águas: 16h10, 19h40,
21h30, 22h10. cineflix aparecida: 19h. cineflix Buriti: 17h50.
Harry Potter e a Pedra Filosofal (harry Potter and the
Philosopher's stone, 2001,
eUa). Duração: 2h32min. Direção: chris columbus. elenco:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
emma Watson. Gênero: Fantasia, aventura, família. cinemark Flamboyant: 14h30, 18h.
cinemark Passeio das Águas:
14h30, 18h. cineflix aparecida:
14h30, 17h30, 20h30.
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Negócios
Empresas,
organizações e
instituições que são
engajadas com
causas
socioambientais
têm melhor
aceitação no
mercado

sustentabilidade empresarial é
tendência para os próximos anos
Estudo revela que
empresas, organizações e instituições
engajadas com causas socioambientais
tem melhor aceitação no mercado
Almeida Mariano
Com pautas ambientais
cada vez mais em destaque, as
pequenas, médias e grandes
empresas devem adotar um
estratégia de sustentabilidade
não apenas de uma forma superficial, mas sim de maneira
que tenha o meio ambiente
no centro de suas ações e posicionamentos. A ascensão de
clientes que cobram um posicionamento ambiental por
parte das empresas fez da
sustentabilidade empresarial
uma tendencia para os próximos anos.
Empresas, organizações e
instituições que são engajadas
com causas socioambientais
têm melhor aceitação no mercado. O resultado de uma pesquisa, a Edelman Trust Barometer, aponta que 97% dos
entrevistados esperam que
as empresas solucionem algum problema social, em destaque as que se preocupam
com questões ambientais.
Pode se denominar como
sustentabilidade empresarial
o conjunto de ações e políticas
adotadas por empresas que
visam minimizar os impactos
ambientais e sociais de suas
atuações, agindo de uma forma mais consciente na gestão

dos negócios, com a elaboração de planos táticos e operacionais desde o planejamento até a execução.
Para Bob Sternfels, sóciogerente da global da McKinsey
& Co, empresa de consultoria
empresarial americana, a sustentabilidade vem se tornando fundamental para o sucesso de uma empresa. Segundo
ele, os clientes estão cada dia
mais estão dispostos em pagar
um valor maior por produtos
que fornecem uma boa relação com o meio ambiente.
Sternfels explica que nos últi-

mos anos o fluxo de capital
para tecnologias sustentáveis
tem sido cada vez maior.
De maneira que essas tecnologias que estão por vir podem atrair cerca de US$ 1,5 trilhão a US$ 2 trilhões de capital
de investimento anualmente
nos próximos três anos. Seguindo essa linha de raciocínio,
para ele, uma estratégia de sustentabilidade separada de uma
estratégia central é algo que
está deixando de existir.
As principais atitudes de
uma sustentabilidade empresarial estão associadas à

redução, ou até mesmo a abolição, do uso de descartáveis,
principalmente de plástico.
A criação de campanhas de
preservação ao meio ambiente, voltadas para a economia de papel, água e energia. O investimento em reciclagem de resíduos sólidos,
como papel, plástico, metal e
vidro. Efetuar treinamentos,
workshops e palestras sobre
tópicos de sustentabilidade
no ambiente de trabalho,
além propor e incentivar que
os colaboradores se voluntariem em algum projeto focado em preservação ambiental.
O tema também já se tornou popular no Brasil, com o
enfoque “Tempos pandêmicos
e a previsão pós pandemia”, o
‘Guia de Tendências 2022-2023’
para empreendedores das micro e pequenas empresas disponibilizado pelo Sebrae PR
apresenta a sustentabilidade e
a inclusão como principais
transformações de mercado
no pós-pandemia.

Por que a sustentabilidade
chama a atenção dos
investidores?

"Os investidores perceberam que num mundo cada
vez mais complexo e acelerado, é fundamental compreender como as empresas lidam
com os fatores sociais e ambientais... Isso porque inúmeros estudos indicam que em-

presas com fortes atributos
de sustentabilidade levam a
uma performance superior
ao longo do tempo. Sem contar que cada vez mais cresce
a consciência de que ao investir estamos moldando a
realidade, e com isso, a busca
por investimentos que gerem
rentabilidade associada à impacto positivo no mundo cresce.”, explica a especialista Marina Cançado, sócia da XP Inc.

Quais a vantagens de
uma gestão sustentável?

Uma gestão sustentável
bem aplicada pode trazer diversos benefícios, tanto para
a empresa como também para
os colaborados e população
em geral. Além da redução dos
impactos ambientais, os valores significativos dessas causas aplicadas nas estratégias
podem criar um ambiente
mais favorável para o estabelecimento e a manutenção do
relacionamento da empresa
com o consumidor do produto ou serviço, melhorando assim a imagem e a reputação
da marca. Um benefício institucional é o fato de manter
um clima organizacional engajado em uma causa, o que
acaba por motivar os colaboradores. E de modo geral, a expansão de oportunidades de
negócios e aumento da competitividade no mercado. (Especial para O Hoje)

