
Para o ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-
RJ), a candidatura ao Palácio do Planalto de

Sergio Moro (Podemos), é “inviável”, mas
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mais de R$ 900 milhões de cinco

acordos de leniência.
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O local é Área de Preservação Permanente (APP)
e a sentença deveria, em tese, ser cumprida à épo-
ca pela Agência Municipal do Meio Ambiente
(Amma), passível de multa diária de R$ 2 mil. Di-
versas casas continuam sendo construídas e tem-

plos religiosos mantêm instalações no local, ape-
sar de sentença judicial que condenou desde junho
de 2019 o município de Goiânia a realizar a de-
socupação da área. A Amma deveria ter feitoa
avaliação das famílias ali residentes. Cidades 9

300 mil família
goianas podem
ter Auxílio Gás 
O Vale Gás dos Brasileiros é des-
tinado a famílias inscritas no
Cadastro Único , com renda fa-
miliar mensal per capita menor
ou igual a meio salário mínimo. 
Cidades 10

Atlético recebe
o Juventude em
jogo atrasado
Em partida válida pela 30ª ro-
dada, as duas primeiras equi-
pes fora da zona do rebaixa-
mento se enfrentam.
Esportes 7

Franquias mantém
crescimento 
durante pandemia
Negócios 17

Mesmo que abaixo da média
nacional de aumento, que foi
de 46%, abastecer com gaso-
lina comum em Goiás já está
40% mais caro do que com-
parado ao ano passado.  Em
outubro de 2021, o valor mé-
dio encontrado em revenda
em Goiás foi de R$ 6,749.
Cidades 11

Em um ano,
gasolina sobe
40% e fica
abaixo da
média do país

Diogo Reis | Agif

Invasão no Morro 
do Mendanha avança
sem fiscalização

“Candidatura de Moro
é inviável”, diz Cunha

Arquivo

Goiás está de volta a Série A Equipe esmeraldina vence
Guarani por 2 a 0 e crava sua vaga na Série A de 2022. Elvis e Nicolas marca-
ram em jogo que teve como destaque excelente atuação de Tadeu. Esportes 8



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem
(22) que, em duas semanas, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Precatórios poderá ser votada no plenário
da Casa. Antes de ir ao plenário, o texto ainda precisa ser
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nes-
ta quarta-feira.

"Devemos ter a apreciação nesta quarta-feira na Co-
missão de Constituição e Justiça, e uma vez apreciado, na
sequência, no plenário", disse o senador a jornalistas.

"Obviamente que tentaríamos nesta semana, mas eu
acho difícil, mas vamos buscar fazer até a semana que
vem a apreciação pelo plenário dessa PEC dos Preca-
tórios", acrescentou.

O senador avaliou que, com a aprovação da PEC, há ma-
neiras de indicar fonte de recursos para tornar permanente
o Auxílio Brasil, programa social do governo. A estimati-
va é que a medida permita a abertura de um espaço fiscal
de R$ 90 bilhões, caso seja mantido o texto já aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Pacheco também citou a possibilidade de atualização
dos valores pagos. “Quando há aumento substancial de pre-
ços, especialmente dos itens da cesta básica, é preciso que
haja uma atualização de valores no programa social do Bol-
sa Família, hoje Auxílio Brasil, para atingir mais famílias
e com valor de R$ 400.”

Pacheco afirmou que ainda não encontrou um caminho
consensual para a reforma tributária, classificada por ele
como a mais complexa que existe, porque as propostas
apresentadas são passíveis de crítica.
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Senado espera
votar PEC dos
Precatórios em
duas semanas

Marcelo Mariano

Para o ex-deputado federal
Eduardo Cunha (MDB-RJ), a
candidatura ao Palácio do
Planalto de Sergio Moro (Po-
demos), ex-juiz e ex-ministro
da Justiça e Segurança Públi-
ca, é “inviável” e não será ca-
paz de quebrar a polariza-
ção entre o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) e o
ex-presidente lula (PT).

As declarações de Cunha
foram dadas durante entre-
vista exclusiva ao programa
Face do Poder, do canal O Hoje
News. A íntegra estará dispo-
nível no YouTube a partir das
19 horas de quinta-feira (25).
“Não acredito em terceira via”,
afirma o ex-deputado federal.
“Haverá polarização entre lula
e Bolsonaro até o fim do se-
gundo turno. Não acredito que
nem Moro, nem qualquer outro
vá quebrar essa polarização.”

O emedebista cita uma
pesquisa espontânea em que
Moro aparece com 2% de in-
tenções de voto e 61% de re-
jeição para argumentar que
sua “capacidade de ter suces-
so eleitoral é muito pouco
provável”. Segundo ele, “é
uma candidatura inviável, e é

bom que enfrente esse pro-
cesso e seja derrotado”.

Na avaliação de Cunha,
Moro já atuava como político
enquanto era juiz. “Agora ele
se despiu da toga e está se
apresentando com seu ver-
dadeiro sentido, que sempre
foi a disputa política.”

Cunha diz que é a partici-
pação do ex-juiz na disputa
eleitoral é “boa para que ele pos-
sa ser desmascarado perante a
sociedade para mostrar que
tudo o que ele fez foi no senti-
do político” e que era “chefe, co-
mandante e mentor” de uma
“organização política” respon-
sável por “atos que poderiam
ser considerados criminosos e
mereciam ser julgados”. 

Lançamento
Cunha estará em Goiânia

nesta terça-feira (23) para lançar
o livro “Tchau, querida: o diário
do impeachment” (Matrix Edi-
tora), escrito em parceria com
sua filha Danielle Cunha.

O lançamento está marca-
do para ocorrer na livraria
leitura, localizada no Goiânia
Shopping, a partir das 18h30.
O livro tem mais de 800 pági-
nas e é vendido a R$ 99.

Na obra, o ex-parlamentar,

que presidiu a Câmara dos
Deputados durante o im-
peachment da ex-presidente
Dilma Rousseff (PT), mencio-
na diversos políticos goianos,
como Marconi Perillo (PSDB),
Jovair Arantes (MDB), Henri-
que Meirelles (PSD) e Ale-
xandre Baldy (Progressistas).

“O livro tem um propósito
não só de falar do processo de
impeachment”, de acordo com
Cunha. “É uma construção his-
tórica”, que faz uma análise do
processo político brasileiro des-
de a formação da República até
as recentes eleições presiden-
ciais, passando também pelo
impeachment do ex-presiden-
te Fernando Collor e compa-

rando-o com o de Dilma.
“Busquei inserir detalhes

que protagonizei junto com
outros detalhes que foram de
conhecimento público. Con-
densei isso e apresentei de uma
forma ordenada para que a
sociedade possa conhecer tudo
o que aconteceu sobre as arti-
culações e os fatos que levaram
ao processo de impeachment e
os antecedentes também”, des-
taca. “Há detalhes que eram
desconhecidos, e as pessoas se
assustam um pouco.”

Retorno à política
Para 2022, Cunha é cotado

para disputar mandato de de-
putado federal por São Paulo,

enquanto sua filha Danielle,
também filiada ao MDB, deve
concorrer ao mesmo cargo
pelo Rio de Janeiro.

Com seu mandato cassado
em 2016 e condenado a qua-
se 16 anos de prisão por cor-
rupção passiva e lavagem de
dinheiro, Cunha obteve, no
primeiro semestre de 2021, o
direito de responder às acu-
sações em liberdade.

Juridicamente, ele ainda
não pode disputar as eleições
do ano que vem, mas trabalha
para anular as acusações e está
confiante de que poderá ter
seu nome nas urnas e, assim,
retornar à política em definiti-
vo. (Especial para O Hoje)

“Haverá polarização entre Lula e Bolsonaro até no fim do segundo turno”, aposta Eduardo Cunha

Ex-presidente da Câmara dos Deputados,
que lança seu livro em Goiânia nesta
terça-feira (23), concedeu entrevista
exclusiva ao canal O Hoje News  

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Cunha diz que Moro não terá
sucesso contra Lula e Bolsonaro

PEC deve liberar R$ 106 bilhões em recursos para o governo

Arrecadação do Estado perto
de atingir projeção para 2021

A pouco mais de um mês do final do ano, a
arrecadação do Estado caminhar para bater a
meta projeta na lei orçamentária de 2021, que
é de R$ 30,74 bilhões. No entanto, há uma pre-
visão de déficit de R$ R$ 3,82 bilhões. Até o mês
de outubro, a arrecadação atingiu R$ 26, 65 bi-
lhões, com o iCMS contribuindo com R$ 19 bi-
lhões (71%) do total, de acordo com o de-
monstrativo da arrecadação
estadual. E pela primeira
vez, a gestão do governador
Ronaldo Caiado tem pro-
jeção de superávit para
2022, com receita global de
R$ 39,37 bilhões. A Secre-
taria da Economia
pontua que o resul-
tado primário orça-
mentário foi revisto,
porque partiu de uma
situação deficitária e se al-
cançou um superávit
de R$ 1,56 bilhão. 

Cidadania  
O governador do Rio Grande do Sul, Eduar-

do leite (PSDB) será agraciado com o título de
cidadão goiano, por iniciativa do deputado tu-
cano Gustavo Sebba, que deve votar nele nas
prévias do partido, adiadas por problemas no
aplicativo de votação. 

Propaganda  
Presidente do Podemos em Goiás, o deputa-

do federal José Nelto começa a propagar um dos
compromissos do presidenciável do partido, o
ex-juiz Sérgio Moro, que é o combate à inflação.
É a primeira promessa da pré-campanha. 

Imbróglio  
integrantes da Frente Parlamentar Evangé-

lica no Senado, da qual faz parte luiz do Carmo
(MDB) participaram de jantar, ontem, a convi-
te do ex-ministro André Mendonça, em busca de
apoio para destravar a sua sabatina, como in-
dicado a compor o Supremo Tribunal Federal. 

Discurso afinado 
Em Catalão, em que o anfitrião foi o pre-

feito Adib Elias (Podemos), o ministro da
Educação, Milton Ribeiro, reforçou que o
Enem começa a ter a cara do governo de
Bolsonaro. Mas negou censura de pergun-
tas na prova, por parte do presidente. 

Mutirão  
Depois da capital, Aparecida de Goiânia

vai sediar, no início de dezembro, o se-
gundo mutirão que o governador Ronaldo
Caiado institui para percorrer todo o es-
tado. Daniel Vilela confirmou presença.
Gustavo Mendanha, não. 

Pré-candidato 
Cogitado para ser candidato a sena-

dor pelo Paraná, o empresário bolso-
narista luciano Hang deve receber, no
início do ano que vem, cidadania goia-
na, das mãos do deputado Delegado
Humberto Teófilo (PSl). 

Negativa  
A Comissão Especial de inquérito que

apura irregularidades na prestação de
serviços pela Enel, vai apresentar moção
de repúdio contra a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), por ter se nega-
do a indicar representante para depor na
Câmara de Goiânia. 

Antecipação  
Servidores do Tribunal de Justiça terão

assegurados a possibilidade de pedir a
conversão ao período em que não for
possível tirar férias por necessidade do
serviço. lei atual prevê espera de mais de
dois períodos de férias não usufruídas.
Proposta tramita na Alego. 

2 O novo secretário de Desenvolvi-
mento e Economia Criativa, Michel
Magul (MDB), foi empossado pelo pre-
feito Rogério Cruz, nesta segunda-feira,
no Dia Nacional do líbano.

CURTAS
t
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Como influenciar o
comportamento da equipe

César Augusto Nogueira Jahnecke

A mobilidade elétrica tem sido discutida am-
plamente em várias cidades brasileiras, princi-
palmente quando o assunto é mobilidade urbana.
Pena que a discussão é direcionada erroneamen-
te somente ao transporte público de ônibus. Ou seja,
o erro é conceitual, pois mobilidade é uma carac-
terística de tudo que é capaz de se movimentar.

O fato é que a eletricidade e os chips progra-
máveis computacionais em veículos automotores
têm causado espanto na sociedade pelo advento
da indústria 4.0. O carro voador eVTOl (sigla em
inglês para Electric Vertical Take-Off and landing
— decolagem e aterrissagem na vertical) é pro-
messa da Embraer para 2026. Alguns negócios e
profissões serão destroçados, mas surgirão outros
naturalmente. Assim é no mundo. Ou em Goiâ-
nia seria diferente?

Outros meios de transporte elétricos ocupa-
ram espaço em Goiânia nos últimos anos. As pa-
tinetes elétricas chegaram, sumiram e retorna-
ram. Chegaram e sumiram por brigas entre só-
cios e outras questões burocráticas e de segu-
rança. As patinetes elétricas causaram redução
de lucros para as empresas de transporte por apli-
cativo para corridas curtas e para o transporte co-
letivo de ônibus quando associadas às bicicletas
locadas ou simplesmente por adoção de hábitos
de vida mais saudáveis pela população através
de uma caminhada.

Analisando Goiânia, percebe-se que é uma ci-

dade organizada (planejada deixou de ser há
anos...) para carros e motos à combustão. Os ôni-
bus sofrem em rotas com elevados, curvas acen-
tuadas, ruas estreitas, corredores ineficazes e pon-
tos sem recuo para não atrapalhar o trânsito. in-
felizmente, não se planeja modais facilitadores e
infraestrutura correta para o ônibus. Mesmo
elétricos, sofrerão pela falta de vontade de pla-
nejamento. Pelo lado dos outros meios de trans-
porte elétricos, a infraestrutura do sistema elétrico
da capital teria que ser revisada e melhorada, pois
não suportaria simultaneamente um grande vo-
lume de recargas destes veículos.

Em países desenvolvidos, o transporte público
de ônibus, trens e metrôs e de outros modais inte-
gradores são usados por classes sociais mais altas.
Aqui não. Se for feita uma enquete, a vontade do tra-
balhador que usa o transporte público de ônibus não
é que ele melhore, mas a vontade que ele tem é com-
prar uma moto ou um carro para vencer o martí-
rio de ter que andar no transporte público de ôni-
bus. O desafio não é a mobilidade elétrica, mas sim
como melhorar o trans-
porte público de ma-
neira que o usuário per-
ceba e demova a ideia
de que comprar uma
moto (elétrica) ou um
carro (elétrico e voa-
dor) ou algum meio de
transporte é a melhor
opção. Falta vontade.

Martinelli

Você é um profissional resistente a mudanças?
No mundo corporativo, é bem comum a negação
rápida ao receber esse questionamento, mesmo
que não seja bem assim. O profissional que não
aceita mudanças não é bem-visto pelo RH, pelos
gestores e pelos próprios colegas. Mas essa é uma
mensagem errada, pois a resistência à mudança
é algo instintivo.

A forma como o líder lida com as transfor-
mações, sejam pessoais ou com a equipe, é que
fará a diferença. Ao falar sobre Gestão da Mu-
dança, destacarei a seguir como as atitudes e ha-
bilidades do gestor impactam nos resultados. Há
metodologias específicas sobre esse tipo de ges-
tão, mas não é sob este aspecto técnico que falarei
aqui neste texto.

uma das atribuições feitas ao gestor é a de es-
timular a mudança. Na liderança ambidestra, por
exemplo, destaca-se a habilidade de gerenciar o
hoje enquanto o futuro sustentável é construído.
Para promover transformações é necessário
perceber as necessidades e se antecipar a elas. Po-
rém, como a mudança impacta o nosso conhe-
cimento é um assunto pouco discutido.

Esconder a resistência é um grande equívoco,
pois ao acharmos que estamos errados, utilizamos
mecanismos para não enxergar o que estamos fa-
zendo e, assim, criamos desculpas para “esconder
isso”. E, ao camuflarmos nossos verdadeiros sen-
timentos, não conseguimos fazer a gestão deles.
Para não cair nessa “armadilha emocional”, a pri-
meira coisa que as pessoas precisam sabem é que
elas estão autorizadas a resistir a mudança! Não
por mim, mas pela natureza humana.

Se a pessoa é saudável psicologicamente ela
tem resistência. isso não quer dizer que não vá
mudar. É um instinto, um sentimento que mo-
biliza e impede a fluência, mas não paralisa. As-
sim como as demais reações naturais, é funcio-
nal; serve como uma proteção e é realmente útil
na preparação para situações que de fato podem
ser perigosas. A resistência nos faz tomar cuida-
do e avaliarmos com cautela o contexto. Afinal, o
que seria de nós se decidíssemos pular de uma pon-
te, sair de um carro em movimento ou enfrentar
um leão sem nenhum sentimento de resistência
para nos frear?

Por isso, a resistência a mudança é muito bem-
vinda, é com ela que não negligenciamos o risco que
o desconhecido pode trazer. Mas quando pode ser
um problema? Quando ela de fato paralisa ou faz
postergar a mudança de um jeito que não é possí-
vel mais realizá-la. Assim como todos os nossos sen-
timentos, a resistência deve ser proporcional e
bem dimensionada. E para que seja na proporção
adequada, precisamos saber que ela existe e como
podemos gerenciá-la.

O primeiro passo para o gestor é reconhecer a
resistência em si mesmo, legitimá-la e depois sa-
ber como agir quando se manifestar em sua
equipe. Quando o líder não sabe lidar com isso,

normalmente o time finge que aceita as novas
ideias e cria mecanismos para resistir escondido.
Depois de perceber e validar esse instinto, o se-
gundo passo é criar um ambiente favorável, no
qual os colaboradores possam falar sobre seus me-
dos e inseguranças.

Geralmente, há três razões principais para que
os profissionais resistam e para cada uma delas
há uma maneira de lidar. A primeira é o medo do
desconhecido. Nós somos programados para so-
breviver. Nosso corpo enfrenta ameaças e a psi-
que também, pois não sabe se temos repertório
para lidar com o que acredita ser uma situação
de risco. A segunda é a zona de conforto. Ao rea-
lizamos atividades no automático economizamos
energia. A famosa preguiça! E toda mudança pro-
move um descongelamento do organismo, do cé-
rebro, força um novo aprendizado e gastamos
mais energia para isso. Faz parte de nossa natu-
reza tentarmos automatizar tudo e fazer as coi-
sas sempre da mesma forma. A terceira razão é
que toda mudança implica em uma ou várias per-
das. De alguma forma terá um luto, seja de coisas
concretas ou subjetivas.

Ao identificar as razões, o gestor pode encon-
trar mecanismos de minimizar a resistência, aju-
dar o grupo a percebê-las e a lidar melhor com
cada uma delas. Na primeira, o medo do desco-
nhecido, o gestor pode começar analisando se é
um medo legítimo, que faz sentido no contexto em
que estão, ou é uma fantasia. É um medo factível?
Vale a pena se preparar para isso? Se acontecer,
como podem lidar com a situação? Deixar as pes-
soas falarem sobre seus medos é importante e, se
for algo que pode vir a se realizar, podem se pre-
parar em conjunto para minimizar os riscos,
preparando-se para as situações futuras.

No segundo caso, o da famosa zona de conforto,
eu adoraria compartilhar uma fórmula mágica,
mas infelizmente não há. A dica aqui é ter disci-
plina para aprender o novo. Esse novo logo mais
será a zona de conforto. A disciplina não prende,
ela liberta. As pessoas disciplinadas têm mais op-
ções que as indisciplinadas. A boa notícia é que a
disciplina pode ser treinada e aprimorada. O
ideal é começar por ações que não sejam muito de-
safiadoras e ir evoluindo aos poucos, com insis-
tência e determinação.

Por fim, o sentimento de perda. Aqui a chave é real-
mente elaborar o luto. Entender que foi uma perda e se
permitir vivê-la. Elaborar a mudança, pensar no que
ficou para trás, mas focar
nos ganhos que ela trou-
xe. Permitir-se olhar para
a perda, falar sobre ela,
mas sempre “tirar a
roupa preta e seguir em
frente”. Depois de um
determinado tempo, se
concentrar nos ganhos e
ajudar os colaborado-
res a fazerem também
essa transição.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Martinelli é consultor com
mais de 30 anos de expe-
riência no desenvolvi-
mento de líderes 

César Augusto Nogueira
Jahnecke é mestre em En-
genharia

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais ca-
sos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a de-
pressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva 
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públi-
cos intensificarem as campanhas de combate, prin-
cipalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não se-
jamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuida-
dos necessários protegem não somente nossa fa-
mília, mas também nossos vizinhos. É um traba-
lho em conjunto. A consciência de mantermos uma
cidade limpa e os cuidados em casa resulta em vi-
das preservadas.

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

{
É a função do
estado manter
aquela tradição,
que foi muito bem
colocada pelo Iris
Rezende, de
proximidade com
o povo, de ouvir a
necessidade da
população e ajuda
O governador Ronaldo Caiado cele-
brou a realização de mais de 70 mil
atendimentos nos dois dias de pro-
gramação da primeira edição do Mu-
tirão Iris Rezende Governo de Goiás.

O desafio é mesmo a
mobilidade elétrica? @jornalohoje

“isso é uma vergonha! e a tendência a
longo prazo é só aumentar”, comentou o
internauta sobre o crescimento do nú-
mero de pessoas vivendo em situação de
rua em goiás.

Gleidson Santos

@ohoje
“Mais a justiça tem condições de resolver
isso muito rápido se teve desvio está em
algum lugar esse dinheiro e olhar se teve
crescimento de patrimônio como padre
não deve ganhar dinheiro só vive para aju-
dar à igreja e os fiéis e isso mesmo”, co-
mentou o internauta.

Iris Nune

@jornalohoje
Primeira parte da prova foi realizada neste
domingo em todo o país. temas políticos
estiveram presentes entre as questões,
que trouxeram Chico Buarque, gonzagui-
nha e a canção "admirável gado novo", de
Zé ramalho. especialistas em educação
elogiaram o teor do exame, que, segundo
o governo, teve 26% de abstenções.
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As taxas de crescimento da arrecadação
bruta no Estado têm superado por larga di-
ferença a variação observada para os três
grandes setores da economia estadual, suge-
rindo certo descasamento entre a atividade
econômica e a tributação. Na mesma linha, os
dados indicam que a alta dos preços tem sido
mais determinante para explicar o desem-
penho das receitas do Estado, o que significa
dizer que esse movimento pode ter fôlego mais
curto e, portanto, não seria suficiente para sus-
tentar tendências de crescimento a prazos
mais longos para a arrecadação.

Entre janeiro e outubro deste ano, a ar-
recadação bruta cresceu 23,66% na com-
paração com os mesmos 10 meses do ano
passado, subindo de R$ 21,627 bilhões para
R$ 26,659 bilhões – um ganho de R$ 5,032
bilhões ou quase 90% mais do que a recei-
ta média mensal realizada neste ano. Seria
como se o Estado estivesse experimentan-
do praticamente um mês a mais de arre-
cadação ao longo do período. Os dados do
instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (iBGE) mostram um cenário menos pro-
missor para os principais setores.

A indústria, por exemplo, completou
em setembro o sexto mês sem crescimento,
com a produção apresentando baixa de
4,4% em relação aos nove meses iniciais de
2020. O volume de vendas no varejo tradi-
cional, em evidente desaquecimento, pas-
sou a crescer apenas 1,8% no acumulado
dos primeiros nove meses deste ano, depois
de avançar a um ritmo de 4,6% até julho. No
conceito de varejo ampliado, incluindo
concessionárias de veículos e motos e lojas
de autopeças e de materiais de construção,
as vendas aumentaram 13,1% (diante de
15,2% no acumulado dos sete meses iniciais

deste ano). No setor de serviços, o nível de
atividade avançou 14,5% em nove meses
deste ano diante dos mesmos nove meses de
2020. Apenas para contextualizar o salto dos
serviços e do varejo amplo, o crescimento
se dá em relação a um período de perdas vi-
gorosas para cada um daqueles setores
em função das medidas de distanciamento
social que estavam em vigor então.

ICMS e perdão fiscal
Ainda assim, as taxas nominais observa-

das para aqueles dois setores ficam distantes
daquelas ostentadas pela arrecadação, so-
bretudo quando se considera que pouco
mais de 90% do aumento acumulado até ou-
tubro veio precisamente do imposto sobre a
Circulação de Bens e Serviços (iCMS), que in-
cide precisamente sobre bens, mercadorias
e outros itens transacionados dentro da eco-
nomia. A variação de volumes, portanto, in-
fluencia seu desempenho, assim como as flu-
tuações de preços, que ajudam a balizar as
bases de incidência do imposto em cada se-
tor da economia. Assim, quando os preços so-
bem – e estes estão em alta, como qualquer
dona de casa sabe –, a arrecadação sofre va-
riações talvez não na mesma intensidade,
mas certamente na mesma direção. Neste
ano, as receitas foram ainda influenciadas
pelo Programa de Regularização Fiscal (Fa-
cilita), que permitiu o pagamento de débitos
fiscais com descontos generosos e vigorou até
o final de junho. Até ali, nos dados da Se-
cretaria de Economia, em torno de 130 mil
contribuintes conseguiram negociar suas
dívidas, que somavam perto de R$ 2,4 bilhões
(dos quais R$ 837,4 milhões haviam sido de
fato arrecadados até o final de junho, em tor-
no de 35% do saldo devido).

2 A arrecadação bruta do
iCMS, ainda sem considerar a
cota parte de 25% destinada
aos municípios, passou de qua-
se R$ 14,484 bilhões entre ja-
neiro e outubro de 2020 para
alguma coisa próxima a R$
19,028 bilhões nos 10 meses
iniciais deste ano, crescendo
31,38% (ou seja, praticamente
R$ 4,545 bilhões a mais).

2 Em termos proporcio-
nais, o maior salto ocorreu
na arrecadação do imposto
sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quais-
quer Bens ou Direitos (iTCD),
que quase dobrou entre um
período e o seguinte, saindo
de R$ 308,271 milhões para
R$ 612,382 milhões (alta de
98,65%). Sua contribuição
para o aumento geral das re-
ceitas, no entanto, ficou li-
mitado a 6,0% (o que não
deixou de ser relevante,
dada a participação de 2,3%
do iTCD sobre a arrecadação
bruta total).

2 A cobrança do imposto
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (iPVA)
rendeu aos cofres do Estado
algo próximo a R$ 1,475 bi-
lhão nos primeiros 10 meses
deste ano, o que se compara
a R$ 1,298 bilhão no mesmo
período de 2020, refletindo
variação de 13,62%. A arre-
cadação nesta área passou a
decrescer desde setembro,
saindo de R$ 327,232 mi-
lhões em agosto para R$
203,644 milhões, e daí para
R$ 197,525 milhões em ou-
tubro, acumulando baixa de
39,6% em dois meses.

2 Ao contrário de 2020, as
transferências da união so-
freram baixa de 11,06% entre
janeiro e outubro deste ano e
igual intervalo do ano passa-
do, recuando de R$ 3,904 bi-
lhões para R$ 3,473 bilhões.
Registrou-se alguma melhoria
na comparação entre outubro
deste ano e o mesmo mês de
2020, com as transferências

avançando de R$ 274,569 mi-
lhões para R$ 324,231 mi-
lhões (mais 18,09%).

2 As receitas recolhidas pe-
las empresas ao Fundo de
Proteção Social do Estado de
Goiás (Protege) experimenta-
ram variação nominal de
28,1% no acumulado até ou-
tubro, chegando a R$ 1,051 bi-
lhão, depois de alcançarem R$
820,713 milhões nos primeiros
10 meses do ano passado.

2 As estatísticas desagre-
gadas por setores de ativi-
dade ainda não estão dispo-
níveis até outubro. Os da-
dos do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz)
dizem respeito ainda a agos-
to, mas permitem algumas
indicações sobre como os
preços têm afetado a arre-
cadação. Entre janeiro e
agosto deste ano, a arreca-
dação do iCMS havia somado
R$ 14,838 bilhões, frente a R$
11,156 bilhões em 2020. 

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Sob impacto dos preços, arrecadação
acumula alta de 23,7% até outubro

A produção industrial ficou estável em outubro, in-
formou a Confederação Nacional da indústria (CNi). Este
é o segundo mês consecutivo de estabilidade na pro-
dução, após quatro meses de alta. Os dados, que cons-
tam do boletim Sondagem industrial, elaborado pela con-
federação, mostram que em outubro, o índice de evo-
lução da produção ficou em 50,1 pontos, ante os 50 re-
gistrados em setembro.

Os números refletem o desempenho de pequenas, mé-
dias e grandes empresas que atuam na indústria em ge-
ral, na indústria extrativista e na de transformação. O
resultado também mostra que, no mês passado, a utili-
zação da capacidade instalada das indústrias caiu um
ponto percentual ao registrado em setembro, ficando em
71%. O resultado é menor do que o registrado em ou-
tubro de 2020, quando a utilização da capacidade in-
dustrial ficou em 74%.

De acordo com a CNi, a redução é explicada em par-
te devido a influência da recuperação da atividade in-
dustrial no último trimestre do ano passado e a neces-
sidade de recomposição de estoques. Por isso, a entida-
de vê o resultado de 2021 como positivo, pois está aci-
ma da média dos mesmos meses de 2011 a 2019, quan-
do ficou em 70,4%.

Já o indicador de utilização da capacidade instalada
efetiva em relacã̧o ao usual registrou 45,4 pontos em ou-
tubro. O resultado representa a terceira queda conse-
cutiva do indicador.

“Apesar de estar abaixo da linha divisória de 50 pon-
tos, que indica que a utilização da capacidade instala-
da está menor que a usual para o mês, o índice se en-
contra acima da med́ia histoŕica de 42,6 pontos. Na com-
paração com outubro de 2020, o índice apresenta re-
dução de 5,7 pontos”, informou a CNi.

A CNi disse ainda que em outubro, os estoques au-
mentaram e atingiram o nível planejado pelas empre-
sas. Com isso, o índice de evolução do nível de estoques
ficou em 50,5 pontos, cinco pontos acima do registrado
em outubro de 2020.

“O índice de nível de estoque efetivo em relacã̧o ao pla-
nejado registrou 50 pontos em outubro, o que significa
que o estoque efetivo atingiu exatamente o nível plane-
jado pelas empresas. O resultado rompeu a sequen̂cia de
meses nos quais os estoques efetivos estavam abaixo do
planejado, o que vinha acontecendo desde dezembro de
2019. Na comparação com outubro de 2020, momento
crítico da falta de estoques no ano passado, o índice mos-
tra aumento de 6,7 pontos”, diz o boletim.

Emprego
No que diz respeito ao emprego, a CNi destaca que

houve crescimento do emprego industrial, mas em rit-
mo bem mais moderado que nos meses anteriores. Em
outubro, o índice de evolução do número de emprega-
dos alcançou 50,4 pontos, o que representa uma queda
de 1,7 ponto na comparação com o mês anterior.

O índice varia de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam
que o número de empregados cresceu na comparacã̧o com
o mês anterior e valores abaixo de 50, que o número de
empregados caiu. Como o índice ficou acima dos 50 pon-
tos, indica que há alta do emprego frente ao meŝ anterior,
mas que criação de vagas está mais restrita.

Confiança do empresário
O boletim mostra ainda que a confiança do empresa-

riado diminuiu, com recuo na projeção das expectativas
para o mês de novembro. A percepção reflete os resultados
dos indicadores relacionados à expectativa de demanda,
de quantidade exportada, de compras de mateŕias-primas
e de número de empregados apresentando.

O índice de expectativa de demanda recuou 2,7 pon-
tos em outubro, na comparação com novembro, atin-
gindo 54,4 pontos. O índice de expectativa de exporta-
ca̧õ registrou 53 pontos, o que representa uma queda de
0,5 ponto em relação a novembro.

Já o índice de número de empregados sofreu dimi-
nuição de 1,3 ponto, alcançando 51,2 pontos em no-
vembro. O índice de expectativa de compras de mateŕias-
primas foi de 52,9 pontos, o que representa um recuo de
1,9 ponto na comparação dos meses de outubro e no-
vembro. Esse resultado foi 5,1 pontos menor do que o re-
gistrado em novembro do ano anterior, quando o índi-
ce ficou em 58 pontos. (ABr)

Índice ficou em 50,1 pontos, ante os 50 em setembro

Intenção de consumo cai pela
primeira vez desde junho

BALANÇO
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Produção industrial
fica estável em
outubro pelo
segundo mês, diz CNI

Após quatro meses conse-
cutivos de alta e estabilidade
em outubro, o índice de in-
tenção de Consumo das Fa-
mílias (iCF), apurado pela
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), apresentou
retração em novembro.

Com queda mensal de 0,9%,
o indicador registrou 73,4 pon-
tos, permanecendo abaixo do
nível de satisfação, de 100 pon-
tos. Apesar disso, o nível é o
maior da série desde março de
2021 (73,8 pontos) e melhor do
que o registrado em novembro
de 2020 (69,8). Na comparação
anual, o indicador apresentou

elevação de 5,1%, mantendo a
tendência positiva dos meses
anteriores.

Entre os itens avaliados
pela pesquisa, Emprego Atual
se destacou como a única taxa
positiva mensal, com cresci-
mento de 0,2% e de 6,2%, na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. Segundo
a CNC, acompanhando essa
recuperação, o patamar atin-
gido pelo item (92,2 pontos) o
manteve como o maior indi-
cador do levantamento em
novembro, sendo também o
maior nível desde maio de
2020 (101,7 pontos).

Mesmo com a melhora da

percepção do mercado de tra-
balho, as famílias mostraram
atenção no que se refere ao
consumo. O item Acesso ao
Crédito obteve a segunda que-
da consecutiva, de 2,3%, apre-
sentando a maior taxa nega-
tiva do mês.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avaliou que
esse recuo foi influenciado
pela trajetória de alta dos juros,
iniciada pelo Banco Central
para conter o aumento dos
preços. “Os números demons-
tram que as incertezas econô-
micas e políticas estão sendo
incorporadas pelos consumi-
dores”, disse, em nota. (ABr)
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Felipe Cardoso

O presidente Jair Bolsona-
ro (Sem partido) disparou,
mais uma vez, contra o siste-
ma de voto eletrônico na úl-
tima segunda-feira (22/11).
Porém, desta vez, o presiden-
te falou subsidiado pela ten-
tativa frustrada do PSDB em
escolher um candidato para
as eleições do ano que vem. 

“Viu a confusão ontem?”,
perguntou Bolsonaro para um
dos apoiadores que o espera-
va em frente ao Palácio do
Planalto na manhã de ontem.
Depois, continuou: “Não vou
falar nisso porque não tenho
nada a ver com outro partido,
mas deu uma confusão em
São Paulo ontem. É o tal do
voto eletrônico”.  

A pane no aplicativo do
PSDB deu munição para uma
pauta antiga defendida pelo
chefe do Poder Executivo: a
adoção do voto impresso para
eleições diretas. A mudança,
almejada pelo presidente es-
pecialmente no primeiro se-
mestre do ano, ganhou ainda
mais musculatura em meados
de agosto quando esteve sob in-
tensa discussão no Congresso.  

O final da história todos
conhecem. Apesar das arti-
culações em prol do texto, a
matéria terminou arquivada
pelo legislativo, não restando
qualquer brecha para rever-
são do quadro e aprovação da
mudança em tempo hábil
para o próximo pleito.  

Vale lembrar que depois
do resultado, o chefe do Exe-
cutivo chegou a criticar du-
ramente o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Na ocasião,
Bolsonaro disse, inclusive,
que as eleições do ano que
vem não serão confiáveis. 

“Números redondos: 450
deputados votaram. Foi di-
vidido, 229 a favor, 218 con-
tra. É sinal que metade não
acredita 100% na lisura dos
trabalhos do TSE. Não acre-
ditam que o resultado ali no
final seja confiável”, decla-
rou o presidente.  

O esperado é que, em
eventuais situações do tipo, o
presidente volte a reforçar
seu discurso acerca da su-
posta ‘inconfiabilidade’ do
sistema eletrônico. Assim
como parte da oposição torce
pelos deslizes do Governo,
Bolsonaro também parece
torcer por situações que com-

provem sua tese. A carta do
“eu avisei” está na manga de
ambos os lados e será usada
sempre que possível. 

Fica pra depois 
Assim que reveladas e

diagnosticadas as falhas do
sistema tucano, a briga entre
Dória e leite precisou ser
adiada. uma reunião na tarde
de ontem chegou a ser con-
vocada para tratar sobre o as-
sunto, porém, nenhuma de-
cisão foi anunciada.  

Conforme mostrado pela
FolhaPres, o aplicativo custou
à legenda um montante equi-
valente a R$ 1,3 milhões. A
ideia é que o app fosse usado
pelos filiados sem mandato.
As urnas eletrônicas, por sua
vez, estiveram disponíveis
em Brasília e foram usadas
por prefeitos e vices, gover-
nadores e vices, deputados
federais e estaduais , sena-

dores, além do presidente e
ex-presidentes da sigla.  

usuários do sistema re-
portaram que o problema es-
taria relacionado à checagem
da identidade para a votação.
isso porquê o software de-
manda dupla autenticação, ou
seja, verificação por SMS e re-
conhecimento facial. O erro te-
ria ocorrido justamente no
momento do reconhecimento,
impedindo o usuário de pros-
seguir e registrar seu voto.

De volta para o futuro
A PEC 135/19, que previa a

instituição do voto impresso
no Brasil, precisava de, no
mínimo, 308 votos em dois
turnos de votação para ser
aprovada pela Câmara dos
Deputados, em Brasília. Como
rememorado, a matéria não
alcançou o quantitativo mí-
nimo e terminou arquivada. 

O projeto propunha a in-

clusão de um parágrafo na
Constituição para definir a
obrigatoriedade da impres-
são de cédulas físicas confe-
ridas pelo eleitor nos proces-
sos de votação das eleições,
dos plebiscitos e referendos.

Ante ao resultado, o pre-
sidente da Câmara, Arthur
lira (PP-Al), disse: “A demo-
cracia do plenário desta Casa
deu uma resposta a esse as-
sunto e, na Câmara, eu espero
que esse assunto esteja defi-
nitivamente encerrado”.  Res-
ta saber se estará, também,
para além do Parlamento.

Vale lembrar que o presi-
dente ameaçou jogar “fora das
quatro linhas” da Constitui-
ção e considerou, inclusive, a
possibilidade de não realização
das eleições do ano que vem
caso a matéria não terminasse
aprovada pelo legislativo, o
que, como visto, não aconte-
ceu. (Especial para O Hoje)

“Números redondos: 450 deputados votaram. É sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE”, declarou o presidente

Apesar de não citar
partido, presidente
não deixou de
comentar
“confusão” em São
Paulo durante
conversa com
apoiares 

Bolsonaro surfa no desastre
das prévias do PSDB

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.



6 n POLÍTICA
ohoje.com

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

O Ministério da Saúde foi
o principal beneficiado pelas
emendas apresentadas ao Or-
çamento 2022 (PlN 19/21),
recebendo R$ 5,5 bilhões de
emendas individuais e R$ 5,3
bilhões de emendas de ban-
cada. A vantagem é parcial-
mente explicada pela obriga-
ção constitucional que depu-
tados e senadores têm de des-
tinar metade de suas emen-
das para ações e serviços pú-
blicos de saúde.

Ainda há R$ 3,273 bilhões
de emendas individuais com
transferências para estados,
Distrito Federal e municípios.
Essas foram as operações que
mais cresceram em compa-
ração com o Orçamento deste
ano, quando deputados e se-
nadores apresentaram R$ 1,99
bilhão para transferências. O
aumento é de R$ 1,282 bilhão.

Depois da Saúde, os princi-
pais destinos das emendas in-
dividuais foram os ministérios
da Cidadania (R$ 425 milhões),
Desenvolvimento Regional (R$
342 milhões), Educação (R$
305 milhões) e Turismo (R$
152 milhões). Entre as emendas
de bancadas estaduais, foram

mais beneficiados o Desenvol-
vimento Regional (R$ 3,9 bi-
lhões), a Educação (R$ 2,1 bi-
lhões), infraestrutura (R$ 2 bi-
lhões), Agricultura (R$ 1,7 bi-
lhão), Justiça e Segurança Pú-
blica (R$ 865 milhões) e Cida-
dania (R$ 821 milhões).

Programas
Na comparação das emen-

das individuais para 2022
com as apresentadas neste
ano, o programa que mais
ganhou recursos foi a Aten-
ção Primária à Saúde, que
cresceu de R$ 2,8 bilhões para
R$ 3,2 bilhões, uma diferença
de R$ 392 milhões. Em con-
trapartida, a Atenção Espe-
cializada à Saúde caiu de R$
2,4 bilhões, neste ano, para R$
2,2 bilhões nas emendas para
o ano que vem, uma perda de
R$ 226 milhões.

O programa federal que
mais perdeu recursos de
emendas individuais foi o De-
senvolvimento Regional, Ter-
ritorial e urbano, que rece-
beu R$ 623 milhões nas
emendas para 2021 e terá
apenas R$ 199 milhões no
ano que vem. A diferença é

de R$ 425 milhões.
Outros programas que re-

ceberam menos dinheiro das
emendas individuais foram a
Agropecuária Sustentável (me-
nos R$ 114 milhões), o Espor-
te (menos R$ 67 milhões), a
Educação Básica de Qualidade
(menos R$ 47 milhões), a Pro-
teção à Vida, Fortalecimento da
Família, Promoção e Defesa

dos Direitos Humanos para
Todos (menos R$ 38 milhões).

Em contrapartida, o pro-
grama de Mobilidade urbana,
que recebeu somente R$ 3,6
milhões em 2021, terá R$
134,3 milhões em emendas
individuais para 2022. Ou-
tros programas populares en-
tre os parlamentares são a
Proteção Social no âmbito do

Sistema Único de Assistência
Social (SuAS), que recebeu
R$ 200 milhões em emendas
individuais para o ano que
vem, e a Educação Superior,
com R$ R$ 186,6 milhões.

A relação ainda inclui cin-
co programas que foram con-
templados com emendas in-
dividuais neste ano e não re-
ceberam nenhuma dotação
para o ano que vem: Nova
Previdência; Geologia, Mine-
ração e Transformação Mi-
neral; Mudança do Clima; Po-
lítica Nuclear; Defesa Agro-
pecuária; e o Programa Es-
pacial Brasileiro.

Números
O projeto de lei orçamen-

tária para 2022 recebeu no
total 6.688 emendas que
acrescentam ou incluem des-
pesas por apropriação ou re-
manejamento. São 6.096
emendas individuais de de-
putados e senadores, 415 de
bancadas estaduais e 177 de
comissões temáticas mistas,
da Câmara e do Senado.

As emendas individuais
somam R$ 10,478 bilhões; as
de bancada R$ 17,850 bi-
lhões; e as de comissões R$
84,1 bilhões. No entanto, das
emendas coletivas, apenas
R$ 5,7 bilhões de emendas de
bancada têm execução obri-
gatória. O mesmo vale para
as emendas individuais, que
são garantidas pelo orça-
mento impositivo.

Programa que mais recebeu
recursos foi a Atenção Primária 
à Saúde, contemplado com 
R$ 3,2 bilhões em emendas

Matéria é de autoria da governadoria e três deputados

Foi sancionada pelo Poder Executivo e publicada no
Diário Oficial a lei Estadual nº 21.163 (originalmente pro-
jeto de lei nº 8305/21), de autoria da Governadoria e de
três deputados, que trata do Programa Goiano de Dig-
nidade Menstrual. Foram apensados à lei as matérias com
teor semelhante, assinados pelos parlamentares lêda Bor-
ges (PSDB) (processo nº 5000/20); Delegada Adriana Ac-
corsi (PT) (processo nº 7158/21); e Delegado Eduardo Pra-
do (DC) (processo nº 6535/21).

O Programa Goiano de Dignidade Menstrual tem por
objetivo atender cerca de 146 mil mulheres a partir do
fornecimento de absorventes àquelas que sejam ou es-
tejam na rede pública de ensino, bem como adolescen-
tes em cumprimento de medida de privação de liberda-
de, privadas de liberdade em cumprimento de pena nos
regimes fechado e semiaberto do sistema prisional goia-
no, e aquelas em situação de rua e/ou em extrema po-
breza, o que inclui estudantes da rede pública e também
mulheres em situação de rua.

"Agradecemos ao líder do Governo pela sensibilidade
ao reconhecer a importância do projeto", disse a deputa-
da lêda Borges quando da aprovação da matéria na Ale-
go, ressaltando a necessidade de favorecer as mulheres.
"Nós sabemos o quanto o período menstrual é difícil para
a presença das mulheres na escola e no trabalho. O pro-
grama representa mais saúde para a mulher", frisou.

“A matéria visa contribuir com os esforços pela insti-
tuição da Política Estadual 'Menstruação sem Tabu', rom-
pendo o silêncio em torno da menstruação”, encerra.

Sancionado pelo
governo Programa
Dignidade
Menstrual 

Transferências a estados e
municípios crescem R$ 1,3 bi 

Hellenn Reis

EmEndas ao orçamEnto 2022 por ministério (r$ milhõEs)

Órgão Individuais Bancada Comissões
Saúde ..........................................................5.489,9...........5.262,4 ..........12.582,0
Transferências a Estados, 
DF e Municípios ...........................................3.273,2......................-.......................-
Cidadania........................................................425,1...............821,1...........13.513,0
Desenvolvimento Regional............................341,9 ...........3.912,0.............8.116,0
Educação ......................................................3304,9............2.113,7............4.205,0
Turismo ...........................................................151,9 ..............204,7 ............4.104,0
Agricultura......................................................108,8...........1.696,9............2.340,9
Justiça e Segurança Pública ...........................103,8..............865,4.............4.371,5
Mulher, Família e Direiros Humanos...............95,7................30,6 ..........10.633,0
Defesa...............................................................73,2..............532,3............9.893,6
Meio Ambiente.................................................35,4......................- ............1.350,0
Ciência, Tecnologia e Inovações......................24,6...............113,6.............2.657,7
Órgão Genérico Geratriz ..................................17,9 ..............187,3 ............1.447,0
Comunicações...................................................11,9 ..............104,0.............1.013,9
Infraestrutura...................................................10,9 ...........2.005,7.............4.116,0
Economia............................................................3,6......................- ............1.000,0
Trabalho e Previdência ......................................3,0......................-...............280,0
Relações Exteriores............................................2,0......................- .................50,0
Minas e Energia..................................................0,1......................- ...............250,0
Banco Central do Brasil..........................................-......................- .................70,0
Encargos Financeiros.............................................-......................-............2.000,0
Operações de Crédito ............................................-......................- ...............100,0
Presidência da República ......................................-......................- .................15,0
TOTAL .........................................................10.477,8 .........17.849,7 ..........84.108,6

Tesouro
O Tesouro já viu a cor de mais de R$ 900

milhões no caixa em 2021 e tem outros R$ 800
milhões garantidos parcelados, de cinco
acordos de leniência firmados pela CGu e
pela AGu com envolvidas em ilícitos. É o sal-
do positivo apresentado ao Palácio do Pla-
nalto. São elas: Samsung Heavy industries;
SiCPA e CEPTiS; Amec Foster Wheeler; Statk-
raft e Rolls-Royce. Envolvidas na Operação Ví-
cios, da Polícia Federal e do MP Federal, que
desbaratou bilionário esquema de corrupção
na Casa da Moeda, a SiCPA e a CEPTiS ainda
não pagaram os R$ 762.736.310,10.

Em cash
O braço da Samsung fabricante de navios

desembolsou à vista R$ 811.786.743,49 por
malfeitos descobertos em contrato com a Pe-
trobras – onde a lupa do compliance encon-
trou ilícitos da Amec, que também quitou à
vista o acordo de R$ 86.196.063,32.

Grande família
O Senac DF não é apenas o abrigo de an-

tigos amigos do presidente da Fecomércio-
DF, José Aparecido. Como a Coluna informou,
lá ele colocou o ex-secretário do PT Vitor Cor-
rea, processado pelo MPDF, para chefiar or-
çamento de mais de R$ 100 milhões.

Genro
A instituição também emprega outros

próximos. A área de engenharia do sistema
é chefiada por Emanuel Fuscald de Almeida,
genro do vice-presidente da Fecomércio, Éd-
son de Castro. Sob os cuidados de Emanuel
também repousa um orçamento milionário.
Casos de nepotismo no sistema S são fiscali-
zados pelo TCu e pelo MPF.

Outro lado
A Confederação Nacional do Comércio ter-

giversa e diz que as Federações são entidades
autônomas: “A CNC foca sua atuação na re-
presentação dos interesses do comércio de
bens, serviços e turismo, não tendo inge-
rência em decisões administrativas das Fe-
derações”. Procurada, a Fecomércio não se
manifestou até o fechamento da edição.

Consórcios de médicos..
Há um setor que lucra muito e en-

trega tão pouco. A ANS contabiliza,
hoje, 9.986 planos de saúde de copar-
ticipação (o cliente paga a mensalida-
de, e cobre também eventuais consul-
tas, exames e cirurgias). Autorizados
com a desculpa de reduzir preços, es-
tão nas mãos de sociedades de médi-
cos nas pequenas cidades.

..viram uma farra
A maioria deles atende mal – e

nas instalações do SuS. Sem gente
para fiscalizar in loco a máfia, a
ANS depende das denúncias. Foram
3.285 reclamações em 2020 e são
3.128 até esta semana. Desde ja-
neiro de 2020, 180 multas foram
aplicadas e 34 operadoras liquida-
das por irregularidades.

PO ao Senado
Novo presidente do PSD do Distri-

to Federal, com aval de Gilberto Kas-
sab, o empresário e ex-senador Paulo
Octávio vai voltar à política. Apostará
na candidatura ao Senado, na única
vaga aberta para 2022.

Café &amp; Código
Presidente do STM, o General luís

Mattos visitou Arthur lira na resi-
dência oficial do presidente da Câ-
mara para tratar do avanço do Novo
Código de Processo Penal Militar. O Có-
digo vigente é de 1969. O relator é o de-
putado General Peternelli.

Ano perdido
Cerca de 20% dos alunos que cur-

savam o Ensino Médio na rede pública
no Brasil perdeu pelo menos um ano
letivo desde o início da pandemia – o
dobro do percentual registrado na
rede particular, no período de 2020
até julho deste ano. Essa é uma da
conclusões de uma pesquisa divulga-
da pelo instituto de Estudos Socioe-
conômicos (inesc).
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Felipe André

Em duelo atrasado da 30ª
rodada, Atlético Goianiense e
Juventude buscam um alívio
na luta contra o rebaixamen-
to. As duas primeiras equipes
fora do Z4 duelam hoje, às
19h (horário de Brasília), no es-
tádio Antônio Accioly que pro-
mete ter casa cheia, já que a di-
retoria atleticana realizou
uma promoção com a venda
de ingressos por R$ 5 e até o fe-
chamento desta matéria, mais
de 4 mil e 400 ingressos ha-
viam sido comercializados.

Além de ser apenas uma co-
locação que separam as duas
equipes, já que o Atlético-GO
está em 15º e o Juventude em
16º, a diferença é de apenas
um ponto (40x39). uma vitória
para o time goiano resultaria
no salto para a 11ª colocação,
enquanto os gaúchos com o
triunfo pulam para o 12º lugar,
além de aumentar a distância
para a zona do rebaixamento.
Atualmente o Bahia é o 17º co-
locado com 37 pontos, mas
pode ser ultrapassado pelo
Grêmio, que entra em campo
hoje diante do Flamengo.

“É claro que todo jogo a
gente busca a vitória. Desde o
começo nunca faltou vontade
e determinação da parte dos
jogadores. O resultado é con-
sequência do que a gente faz.
Mas nem sempre a gente sai
vitorioso. Às vezes a gente
joga bem e não sai vitorioso,

mas agora nessa reta final
não importa se vai jogar bem
ou mal, o que importa é ven-
cer”, destacou o atacante An-
dré luis antes do confronto.

Para esta partida, o treina-
dor Marcelo Cabo segue sem
contar com o zagueiro Wan-
derson. O atleta realizou ape-
nas um trabalho na academia,
na véspera do confronto, e não
foi relacionado. Quem tam-
bém fica de fora é o lateral-es-
querdo Jefferson, que deixou o
jogo contra o Ceará ainda na
primeira etapa por ter sentido
um incômodo no posterior da
coxa esquerda, realizou exa-
mes na tarde de ontem e ago-
ra aguarda pelo resultado para
saber se há lesão e se sim, qual
a gravidade.

Em compensação, quem re-
torna é o lateral igor Cariús. O
atleta que foi ausência diante
do Ceará por conta de dores na
panturrilha, voltou a treinar na
manhã de ontem e foi relacio-
nado. Justamente essa posição

é a única dúvida na equipe ti-
tular de Marcelo Cabo, pois
igor Cariús vem sendo o titular,
mas Arthur Henrique deu a as-
sistência para o gol de João
Paulo e foi muito elogiado pela
atuação diante do ‘Vozão’.

Nos outros setores, a equipe
será a mesma que empatou
contra o Ceará no último sá-
bado. O time titular não reali-
zou nenhum treinamento táti-
co desde o confronto, apenas
atividades regenerativas no
domingo e ontem. A progra-
mação do Atlético Goianiense
segue apertada, pois o rubro-
negro enfrenta a Chapecoense
na próxima sexta-feira e depois
terá o Bahia pela frente, na se-
gunda da próxima semana.

Juventude
Após ser derrotado para o

Atlético-MG e ser ultrapassa-
do pelo próprio Atlético-GO na
tabela de classificação, o Ju-
ventude também encara como
uma decisão a partida de logo

mais. O treinador Jair Ventu-
ra vai contar com elenco com-
pleto para enfrentar o rubro-
negro. Os meias Bruninho e
Guilherme Castilho e o za-
gueiro Vitor Mendes voltam a
ser relacionados após ficarem
de fora do confronto contra o
Atlético-MG por pertencerem
ao time mineiro.

“A gente não tem o direito

de ficar com a cabeça baixa
após essa derrota para o Atlé-
tico-MG. Temos que olhar para
cima e olhar para frente, já
que temos um confronto di-
reto. Vamos fazer dessa par-
tida o jogo da nossa vida”,
destacou Jair Ventura, treina-
dor do Juventude, sobre o
duelo contra o Atlético-GO.
(Especial para O Hoje)

Atlético-GO e
Juventude, as duas
primeiras equipes
fora do Z4, duelam
no estádio Antônio
Accioly buscando
um “alívio” na
classificação

No início da tarde de ontem,
a FiFA divulgou os tão aguar-
dados nomes que concorrem
aos prêmios de melhores da
temporada de 2021 do fute-
bol. Dentre todos os concor-
rentes, apenas dois são brasi-
leiros. Goleiro do liverpool e
da Seleção Brasileira, Alisson
concorre ao posto de melhor
arqueiro do ano. Além dele,
quem também representa o
Brasil na disputa é o atacante
Neymar, do Paris Saint-Ger-
main e também da Seleção
Brasileira, na briga pelo troféu
de melhor jogador do Mundo.
No futebol feminino, não há ne-
nhuma brasileira indicada.

Os ganhadores serão co-
nhecidos apenas no dia 17 de
janeiro de 2022, quando a en-
tidade realizará um evento
para a entrega de todos os tro-
féus. Até aqui, apenas os indi-
cados ao prêmio Puskás, de
gol mais bonito do ano, não fo-
ram revelados. O período de
avaliação para o prêmio é de 8
de outubro de 2020 até 7 de
agosto de 2021. 

Melhor jogador
Além de Neymar, outros

nove nomes foram indicados
ao prêmio de melhor jogador
do ano. Atual campeã mundial,
a França é a seleção que em-
placou mais nomes. Estão entre
os 10 indicados os atacantes Ka-
rim Benzema, do Real Madrid,
e Kylian Mbappé, companhei-

ro de Neymar no Paris Saint-
Germain, e o volante N’Golo
Kanté, do Chelsea. O time in-
glês, campeão da Champions
league da última temporada,
também tem outro volante na
disputa. O ítalo-brasileiro Jor-
ginho, que além da maior com-
petição de clubes, venceu tam-
bém a Eurocopa, com a itália.

Quem também está na cor-
rida pelo troféu é seu atual
dono: Robert lewandowski,
do Bayern de Munique. Como
de costume, ele tem a concor-
rência de Cristiano Ronaldo, do

Manchester united, e lionel
Messi, mais um do Paris Saint-
Germain. Mohamed Salah, do
liverpool, Kevin De Bruyne, do
Manchester City, e Erling Haa-
land, do Borussia Dortmund,
completam a lista.

Outros prêmios
As outras disputas serão

para os prêmios de melhor jo-
gadora, onde a atacante ho-
landesa Vivianne Miedema, do
Arsenal, é uma das favoritas,
de melhor goleiro, com uma
forte disputa entre Gianluigi
Donnarumma, do Paris Saint-
Germain, e Édouard Mendy,
do Chelsea, de melhor goleira,
de melhor treinador de um
clube ou equipe masculina e
outro de um clube ou equipe
feminina. E, por fim, o de gol
mais bonito, único ainda sem
indicados. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Com pouco tempo de descanso, Atlético-GO inicia maratona de jogos contra adversários que estão na parte baixa da tabela

O Atlético Goianiense tem
uma “decisão” pela frente
na noite de hoje, ao menos é
assim que os atletas têm en-
carado essa sequência de jo-
gos pela Série A. Após o em-
pate diante do Ceará, no es-
tádio Antônio Accioly, o ru-
bro-negro encara o Juventu-
de, em duelo atrasado da 30ª
rodada, logo mais às 19h (ho-
rário de Brasília), em Goiânia
e com o direito a uma pro-
moção na venda de ingressos,
que estão custando R$ 5.

Após entrar na disputa
por uma vaga na libertado-
res de 2022, a sequência que
já dura seis partidas sem
vencer, levou o Atlético Goia-
niense para a luta contra o
rebaixamento. O rubro-ne-
gro está na 15ª colocação
com 40 pontos conquista-
dos e terá pela frente o Ju-
ventude, que está na 16ª po-
sição, com 39. Por ser um
duelo direto, o zagueiro Éder
encara a “decisão” para se
aproximar do objetivo inicial
de 45 pontos, mas pode ser
que nessa temporada esse
número aumente, já que a
universidade Federal de Mi-
nas Gerais (uFMG) entende
que 47 é o número ideal
nesta temporada.

“Nós já estamos a duas
rodadas encarando os jogos

como decisão, porque que-
remos o quanto antes atingir
nosso objetivo. Queremos
evitar ao máximo deixar
para o último jogo, por isso
o jogo contra o Juventude se
torna muito importante e
acredito que com a torcida
nos apoiando como foi con-
tra o Ceará nós aumenta-
mos as chances de vencer a
partida”, destacou Éder.

Além do duelo contra o
Juventude, o Atlético encara
a Chapecoense na próxima
sexta-feira e o Bahia na se-
gunda-feira da próxima se-
mana. Os três duelos contra
adversários que estão na
parte baixa da tabela estão
exigindo muito da parte psi-
cológica dos atletas, já que o
tempo será mínimo para
treinamentos. Após estes
confrontos, o Dragão ainda
encara o internacional, fora
de casa, e encerra sua parti-
cipação na Série A de 2021
contra o Flamengo, como
mandante.

“O foco é geral, jogos des-
te tipo geralmente é decidi-
do em pequenos detalhes e
que podem custar muito.
Então pra mim uma parte
muito importante é o poder
de concentração”, completou
o zagueiro Éder. (Felipe An-
dré, especial para O Hoje)

Com “decisão” pela frente,
Éder não quer deixar
disputa pela permanência
para última rodada

ATLÉTICO-GO

FIFA anuncia lista dos concorrentes
do prêmio “The Best”

FUTEBOL

Bruno Corsino/ACG

decisão em jogo atrasado

FIFA

O polonês
Lewandowski é o
atual dono do
prêmio de melhor
jogador

Data: 23 de novembro, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local:
estádio antônio accioly, em goiânia-go; Árbitro: Flavio rodrigues
de souza (Fifa/sP); Assistentes: Daniel luis Marques (sP) e evan-
dro de Melo lima (sP); VAR: rodrigo guarizo Ferreira do ama-
ral (Var-Fifa/sP)

t
téCNiCa

Atlético-GO: Fernando Miguel;
Dudu, éder, Pedro Henrique e
arthur Henrique (igor Cariús);
Willian Maranhão, Marlon Frei-
tas e João Paulo; Janderson,
andré luis e Brian Montenegro
Técnico: Marcelo Cabo

Juventude: Douglas; Michel
Macedo, Vitor Mendes, ra-
fael Forster e William Mat-
heus; Jadson, Dawhan, gui-
lherme Castilho e Wescley;
sorriso e ricardo Bueno
Técnico: Jair Ventura

xAtlético-GO Juventude

FICHA



VILA NOVA

Titular em 36 dos 37 jogos
que o Vila Nova disputou até
aqui na Série B, o zagueiro Re-
nato é um dos jogadores que
contribuíram ativamente para
que o Colorado garantisse sua
permanência na segunda divi-
são nacional para a temporada
de 2022. Mais tranquilo após a
vitória contra o londrina, na
última sexta-feira (19), o de-
fensor comemora a manuten-
ção, mas lamenta o primeiro
turno do Tigre, que foi muito
instável.

“Estamos todos felizes. Era
um peso que a gente vinha
carregando, porque era uma
responsabilidade muito grande
usar a camisa do Vila Nova na
Série B, que foi uma das mais
difíceis da história. Na verdade,
ficou até um gostinho de que
dava para ter conseguido algo
a mais. Sabemos que oscilamos
demais e que, se a gente tives-

se caprichado um pouco no
primeiro turno, talvez pudés-
semos ter brigado por uma
coisa melhor dentro da com-
petição”, analisou Renato.

Enquanto concedia coleti-
va, Renato possuía contrato
apenas até o fim do mês de no-
vembro. Porém, ao fim do dia,
o nome do zagueiro apareceu
no Boletim informativo Diário
(BiD) da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) com um
novo vínculo, válido até o fim de
2023. Enquanto a extensão não
era confirmada, o defensor re-
vela seu desejo de permanecer
no clube, que foi realizado.

“Tenho um carinho imenso
pelo Vila Nova, que me abriu as
portas novamente para o ce-
nário nacional. Creio que con-
segui manter uma sequência
de jogos. Ainda vamos conver-
sar. Tenho interesse (em per-
manecer), mas ainda vamos

alinhar algumas coisas. A prin-
cípio, precisamos focar nessa
reta final da Copa Verde, por-
que queremos ser campeões”,
comentou o zagueiro.

Sobre a Copa Verde, onde o
Vila Nova enfrenta o Nova Mu-
tum, pelo jogo de ida das se-
mifinais, na quarta-feira (24),
Renato cita a motivação do
grupo vilanovense em fechar o
ano de 2021 com título, da
mesma maneira que o Colora-
do o iniciou, comemorando a
conquista da Série C.

“Estamos muito motiva-
dos. Sabemos da nossa res-
ponsabilidade. Todos querem
fechar o ano com um título. E
eu acho que o Vila Nova me-
rece isso. (O Vila Nova) foi
campeão (da Série C) no ano
passado e merece terminar
esse ano com outro título”, fi-
nalizou Renato. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)
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O zagueiro Renato atuou em 36 dos 37 jogos do Tigre na Segundona

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Victor Pimenta

Noite de Tadeu, noite de
Goiás Esporte Clube. A equi-
pe esmeraldina está de volta
a Série A e isso após vencer o
Guarani, na noite desta se-
gunda-feira (22), por 2 a 0, no
estádio Brinco de Ouro da
Princesa. Os gols foram mar-
cados ainda no primeiro tem-
po com Élvis e Nicolas. Tadeu
foi o destaque após fazer
grandes defesas. O atacante
Nicolas acabou sendo expul-
so no final da partida e não
enfrente o Brusque, assim
como Dieguinho.

Primeiro tempo
Duelo decisivo e emoção

desde o primeiro minuto de
jogo. O Guarani colocando
pressão em cima do time es-
meraldino e Régis achou Pablo
que quase balançou as redes,
mas o jogador estava em po-
sição irregular. Aos seis mi-
nutos, Dadá foi para a jogada
individual e fez ludke come-
ter falta e receber amarelo. Na
cobrança, o meia Élvis bateu
com perfeição e no canto para
abrir o placar. Após sofrer o
gol, o time bugrino não se in-
timidou e partiu para cima do
Goiás e foram três finalizações
perigosas na direção de Ta-

deu. Pablo de cabeça, lucão
do Break e Régis tentaram,
mas o goleiro saiu bem nos
lances. O camisa 10 Régis foi o
jogador mais perigoso para o
clube goiano, seja no passe,
quanto na finalização.

Mesmo com tanta pressão,
o Goiás soube defender e ata-
car na hora certa. Em contra-
ataque, Artur cruzou na me-

dida para Nicolas que subiu
alto para cabecear, balançar
as redes e sair da seca de dez
jogos sem marcar. Precisando
então correr atrás, o Guarani
seguiu atacando e Bidu emen-
dou de fora da área, quase fa-
zendo um golaço em Campi-
nas. Tadeu ainda salvou o
time mais duas vezes em dois
chutes perigosos de fora da
área, tendo Pablo e lucão pa-
rando na defesa segura do
goleiro esmeraldino.

Segundo tempo
Sem alterações nas duas

equipes, o Guarani voltou do in-
tervalo do mesmo jeito que jo-
gou o primeiro, pressão a todo
momento. Daniel Paulista então
trocou seus jogadores que mos-
traram bastante cansados após
um primeiro tempo intenso.

No lado do Goiás, Élvis também
foi substituído e o time goiano
seguiu defendendo e atacando
nos contra-ataques rápidos pu-
xados por Dadá.

O atacante que teve a chan-

ce de decretar a vitória e o aces-
so em uma bela largada. Ele ba-
teu bem, mas o goleiro Rafael
Martins fez uma linda defesa
mandando para escanteio. Na
cobrança, Artur quase fez de
cabeça, sendo então as duas
chances mais perigosas do
Goiás até os trinta minutos.
Tadeu voltou a mostrar o por-
quê de ser um excelente golei-
ro, ainda mais após defender
um cabeceio de lucão e na se-
quência, o próprio atacante fi-
nalizando. A partida ainda teve
uma confusão após a saída de
Nicolas. O mesmo saiu pelo
outro lado do campo e passou
na frente dos jogadores reser-
vas que não gostaram. O ata-
cante então entrou na briga e
acabou sendo expulso após
sua substituição. Dieguinho
ainda arriscou de longe para
ver se deixada o seu na parti-
da, mas Rafael defendeu.

Após os sete minutos de
acréscimos, os times pouco ata-
caram e com o apito final, o
Goiás garantiu sua vaga na Sé-
rie A, retornando a ela menos
de um ano após o rebaixa-
mento. (Especial para O Hoje)

Goiás vence
Guarani fora de
casa com gols de
Élvis e Nicolas e
retorna à primeira
divisão do
Brasileiro

Alô Série A, voltAmos 
Diogo Reis / Agifs

Feliz após permanência, Renato
quer fechar 2021 com título

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

Botafogo

Coritiba

Goiás

avaí

CrB

Csa

Guarani

náutico

Vasco

Vila nova

Brusque

sampaio Corrêa

Cruzeiro

ponte preta

operário-pr

remo

londrina

Vitória

Confiança

Brasil de pelotas

série B
TIMES P J V E D GP GC SG AP%

69 37 20 9 8 54 29 25 62.2

64 37 18 10 9 47 32 15 57.7

64 37 17 13 7 46 29 17 57.7

61 37 17 10 10 42 34 8 55

60 37 16 12 9 46 37 9 54.1

59 37 17 8 12 44 33 11 53.2

59 37 16 11 10 52 39 13 53.2

52 37 14 10 13 50 50 0 46.8

49 37 13 10 14 43 49 -6 44.1

48 37 11 15 11 34 36 -2 43.2

47 37 13 8 16 42 54 -12 42.3

47 37 12 11 14 40 40 0 42.3

47 37 10 17 10 42 44 -2 42.3

46 37 11 13 13 36 38 -2 41.4

45 37 12 9 16 33 45 -12 40.5

42 37 11 9 17 31 42 -11 37.8

41 37 10 11 16 28 41 -13 36.9

40 37 8 16 13 31 31 0 36

36 37 9 9 19 35 48 -13 32.4

23 37 4 11 22 23 48 -25 20.7

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

atlético-mG

Flamengo

palmeiras

Corinthians

Fortaleza

Bragantino

Fluminense

internacional

Ceará

américa-mG

Cuiabá

santos

athletico-pr

são paulo

atlético-Go

Juventude

Bahia

Grêmio

sport

Chapecoense

série a
TIMES P J V E D GP GC SG AP%

74 33 23 5 5 53 22 31 74.7

66 33 20 6 7 64 29 35 66.7

58 34 18 4 12 52 40 12 56.9

53 34 14 11 9 37 32 5 52

52 34 15 7 12 41 41 0 51

52 34 13 13 8 50 40 10 51

48 34 13 9 12 33 34 -1 47.1

47 34 12 11 11 42 37 5 46.1

46 34 10 16 8 36 34 2 45.1

45 34 11 12 11 35 36 -1 44.1

43 34 9 16 9 31 32 -1 42.2

42 34 10 12 12 30 38 -8 41.2

41 33 12 5 16 39 43 -4 41.4

41 33 9 14 10 26 33 -7 41.4

40 33 9 13 11 25 33 -8 40.4

39 33 9 12 12 32 39 -7 39.4

37 33 9 10 14 33 43 -10 37.4

35 33 10 5 18 33 42 -9 35.4

33 34 8 9 17 21 33 -12 32.4

15 34 1 12 21 27 59 -32 14.7

David Duarte e
Tadeu comemoram
retorno para a elite
do Brasileirão;
goleiro foi o
destaque da partida

téCNiCa

Guarani 0x2 Goiás

t
FICHA

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).
Vermelho: 38’2t (goiás). Gols: élvis 7’1t, Nicolas 28’1t (goiás)

Guarani: rafael Martins; Ma-
teus ludke (andrigo), thales,
ronaldo alves e Bidu; Bruno sil-
va, Índio (allan Victor) e régis;
Júlio César (renanzinho), lu-
cão do Break e Pablo. 
Técnico: Daniel Paulista.

Goiás: tadeu; Diego, David
Duarte, reynaldo, artur; re-
zende, Caio Vinicius, Fellipe
Bastos, élvis (luan Dias); Dadá
Belmonte (apodi) e Nicolas
(Bruno Mezenga). 
Técnico: gláuber ramos.
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Alzenar Abreu

A ocupação irregular do
Morro do Mendanha segue
sem controle conforme fla-
grantes realizados pela re-
portagem de O Hoje. Diversas
casas continuam sendo cons-
truídas e templos religiosos
mantêm instalações na área
apesar de sentença judicial
que condenou desde junho
de 2019 o município de Goiâ-
nia a realizar a desocupação
do morro..

O local é Área de Preser-
vação Permanente (APP) e a
sentença deveria, em tese, ter
sido cumprida, à época, pela
Agência Municipal do Meio
Ambiente (Amma), passível
de multa diária de R$ 2 mil.

As áreas de APPs são pro-
tegidas pela lei 12.651/2012
coberta ou não por vegetação
nativa, com a função am-
biental de preservar os re-
cursos hídricos. Além da pai-
sagem, estabilidade geológi-
ca e biodiversidade. O obje-
tivo é facilitar o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas que
vivem adjacentes.

Ao ser questionada so-
bre o caso, a assessoria de
Comunicação Social da
Amma, apesar de reitera-
dos pedidos de resposta,
não deu o posicionamento
do órgão frente à medida.

Em declaração ao O Hoje a
81ª Promotoria de Justiça do
Ministério Público de Goiás (
MP (GO) disse que o caso do
Morro do Mendanha passará
pela fase mais difícil, que é a
de fazer-se cumprir a efetiva
desocupação. Apesar da sen-
tença ter sido definitiva há
mais de um ano, ainda existem
fases para serem executadas e
que o devido cumprimento,
nessa altura, é mais compli-
cado porque requer resposta
para dar prosseguimento ao
caso, por parte da Amma.

A 81ª promotoria de Justi-
ça do Ministério Público
aguarda que a Justiça reenvie
o processo para dar nova mo-
vimentação ao caso.

A Amma deveria ter feito,
desde a fase de cumprimento
da sentença, a análise topo-ca-
dastral (verificar a lista de
qual área está ocupada irre-
gularmente) e avaliação das
famílias ali residentes em des-
conformidade com a lei. O
crivo final é para conhecer
quais delas podem ser consi-

deradas hipossuficientes (com
poucos recursos) que care-
çam de uma ação integrada
para atendimento social.

Entenda o caso
O Ministério Público de

Goiás exigiu na Justiça o cum-
primento de sentença que ob-
rigava desde junho de 2019
que o município de Goiânia fi-
zesse a desocupação e recupe-
ração do topo e encostas do
Morro do Mendanha. A sen-
tença não cabia mais recurso.

No pedido, o MP reque-
reu ao Município e à Amma
que cumprissem, solidaria-
mente, a obrigação de elabo-

rar levantamento das áreas
de preservação permanente
do Morro do Mendanha.

O prazo máximo era de 90
dias sob pena de multa diária
de R$ 2 mil. A medida a ser
cumprida pela prefeitura ver-
sava sobre efetivar a desocu-
pação e retirada de todas as edi-
ficações e demais ocupações e
equipamentos urbanísticos ir-
regulares inseridos na APP.

A ordem também previa a
elaboração de projeto técnico
visando à preservação e re-
cuperação das áreas degra-
dadas. A proposta é antiga e é
datada de 2012, pelo promo-
tor de Justiça Marcelo Fer-

nandes de Melo.
A ação civil pública apontou

que desde 2001 o Morro do
Mendanha vem sendo alvo de
constante degradação e polui-
ção ambiental. Já ocupado por
moradias irregulares com ins-
talações improvisadas. Apesar
de, desde 2005, o Ministério Pú-
blico tente a desocupação e
recuperação do local, o pro-
motor sustentou que tanto o
município quanto a Amma per-
maneceram inertes frente aos
danos ambientais causados.
Ele acrescentou, ainda, que,
além de ser considerada área
de preservação permanente,
ela também é classificada como

unidade de conservação.

Impedir edificações
Marcelo Fernandes susten-

tou, também, que o município
deixou de adotar medidas efi-
cazes para impedir as ocupa-
ções e edificações na APP e
corroborou para o processo de
abandono por parte dos pro-
prietários das glebas particu-
lares, ao não adotar as medidas
fiscais cabíveis contra os inva-
sores. Assim, para o promotor,
se tornou imprescindível a re-
moção das invasões irregulares
no topo e nas encostas do mor-
ro. isso para dar à área a devi-
da destinação legal, que é uma
unidade de conservação de uso
sustentável e área de preser-
vação permanente.

A ação tinha como réus,
além do município de Goiânia
e a Amma e, à epoca,  diversa-
sas igrejas como Assembleia de
Deus - Tenda dos Milagres, As-
sembleia de Deus do Ministé-
rio Pentecostal, Tabernáculo
da Assembleia dos Santos, As-
sembleia de Deus - igreja Mi-
nistério Palavra da Vida, As-
sembleia de Deus - Ministério
Chama Viva, Assembleia de
Deus, Assembleia de Deus -
Ministério Fonte da Vida, igre-
ja Assembleia de Deus, As-
sembleia de Deus Filadélfia
da Fé, Assembleia de Deus - Mi-
nistério Dorcas, além das fa-
mílias de Paulo César Rodri-
gues Rosa e Dirce Santos Paiva.
(Especial para O Hoje)

Ministério Público aguarda processo da Justiça para dar nova movimentação ao caso

Ação civil pública aponta que desde 2001 o Morro do Mendanha é vítima de constante degradação com invasões e construções precárias que deterioram o meio ambiente

Diversas casas continuam em construção como se não houvesse impedimento legal. O meio ambiente degradado piora nas imediações

Ocupações irregulares
invadem Morro do Mendanha
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Alheios à decisão judicial, denominações religiosas permanencem por ocupar o local, irregularmente
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Como irá FunCionar o ValE Gás

Beneficiários poderão se inscrever?
Não. O Vale-Gás usará a base de dados do Cadastro Único e do
BPC para fazer o pagamento do benefício

Como o beneficiário saberá que tem direito ao Vale-Gás?
O Ministério da Cidadania deverá disponibilizar um link especí-
fico para consulta

Quantas pessoas devem ser beneficiadas?
A previsão é de atender até 19 milhões de famílias – 14,6 mi-
lhões de famílias que estão no CadÚnico e recebem o Bolsa Fa-
mília e 4,7 milhões que são contempladas pelo BPC.

Quando começa o pagamento?
Ainda não há data, pois depende da liberação de recursos
do Orçamento. O Executivo, no entanto, deve regulamen-
tar, em até 60 dias após a publicação da lei, os critérios
sobre quais famílias terão acesso ao benefício, bem como
sua periodicidade. As parcelas, porém, não podem ser
pagas com intervalo maior de 60 dias.

Por quanto tempo esse auxílio será pago?
O programa terá duração de 5 anos. Assim, como o paga-
mento será a cada dois meses, a previsão é de que sejam
pagas 30 parcelas.

Daniell Alves

Cerca de 300 mil famílias de Goiás podem receber o
Auxílio Gás, programa com objetivo de subsidiar o pre-
ço do gás de cozinha a famílias de baixa renda. Estas fa-
mílias estão no Cadastro Único (CadÚnico), mas preci-
sam ter renda de até R$ 550 por pessoa. O Vale Gás dos
Brasileiros é destinado a famílias inscritas no Cadastro
Único do Governo Federal, com renda familiar mensal
per capita menor ou igual a meio salário mínimo na-
cional, ou famílias que tenham entre seus integrantes
quem receba o benefício de prestação continuada (BPC).

Com o projeto, cada família elegível recebe, a cada
dois meses, um valor correspondente a uma parcela de,
no mínimo, 50% da média do preço nacional de refe-
rência do botijão de 13 kg de GlP, estabelecido pelo Sis-
tema de levantamento de Preços (SlP) da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), conforme regras a serem definidas em decreto.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o auxílio
será pago, preferencialmente, à mulher responsável pela
família. Para viabilizar o programa, o Governo utiliza-
rá a estrutura do Auxílio Brasil a fim de operacionalizar
os pagamentos dos benefícios. Segundo o texto, a pre-
visão é de que a lei vigore por cinco anos.

O objetivo do programa é dar um alívio ao bolso da
população mais pobre já que, desde o início do ano, o pre-
ço médio do gás de cozinha já subiu quase 30% e é um
dos itens que mais tem pesado na inflação. Atualmen-
te, o preço médio do botijão de gás de cozinha é de R$
102,52, de acordo com última pesquisa semanal divul-
gada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). “As famílias já estão tendo que
suportar um aumento brutal no preço dos alimentos, e
não podem ser impedidas de utilizar o gás para cozi-
nhar”, argumenta o autor da proposta, o deputado
Carlos Zarattini (PT-SP).

Segundo o relator do projeto, deputado Christino
Áureo (PP-RJ), é "praticamente impossível às famílias
em situação de extrema pobreza ter acesso ao gás de
cozinha no valor atualmente comercializado". (Es-
pecial para O Hoje)

O Vale Gás é destinado à famílias de baixa renda

A superintendente de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde (SES-GO),
Flúvia Amorim, confirmou que
Goiás aguarda a chegada de
nova remessa da vacina Jans-
sen para iniciar a aplicação
da segunda dose. O Brasil vai
adotar a mesma lógica dos ou-
tros imunizantes na campa-
nha contra o coronavírus, com
recebimento de três doses.

Com a nova diretriz de imu-
nização contra a Covid-19 para
a Janssen, o imunizante da
Johnson & Johnson passa a se-
guir o que já é feito no Brasil
com a Pfizer, AstraZeneca e Co-
ronaVac: a aplicação de três
doses da vacina, duas para
completar o ciclo de imuniza-
ção e uma terceira de reforço.
A diferença é que, no caso da
Janssen, após a segunda dose,
a terceira ou de reforço deve-
rá ser de outra marca.

Em Goiânia, por exemplo,
a aplicação da terceira dose

já começou na semana pas-
sada. um dos pré-requisitos é
que a pessoa respeite um in-
tervalo de cinco meses em re-
lação à última aplicação. Ago-
ra são atendidas pessoas en-
tre 30 e 39 anos.

De acordo com Flúvia, o Mi-
nistério da Saúde ainda não
mandou o novo lote de doses
da Janssen para Goiás. Segun-
do o anúncio mais recente do
ministro Marcelo Queiroga
em relação ao imunizante da
Johnson & Johnson, o interva-
lo entre a primeira e a segun-
da doses será de dois meses.
Como a primeira remessa aos
Estados foi enviada em junho
e julho, quem tomou o imuni-
zante Janssen já pode rece-
ber a segunda aplicação.

"Será um intervalo de dois
meses da primeira dose. O
foco é a aplicação da segunda
dose com a Janssen. Depois, a
terceira dose será aplicada
cinco meses depois com outra

marca de vacina", explicou a
superintendente de Vigilância
em Saúde de Goiás.

O Ministério da Saúde com-
prou 38 milhões de doses da
vacina Janssen contra a co-
vid-19. Até o momento, foram
enviadas a Goiás 151 mil doses,
das quais 27.178 foram utili-
zadas em Goiânia, 16.710 em
Aparecida de Goiânia e o res-
tante distribuído para outros
municípios goianos. Flúvia
Amorim afirmou ao AR que a
previsão é de chegada da nova
remessa do imunizante até o fi-
nal de dezembro.

Novas doses
Na quinta-feira (18/11), o

Ministério da Saúde anun-
ciou que chegaram ao Brasil
mais 1 milhão de doses da
Janssen para ser aplicada con-
tra a covid-19. "Nos próximos
dias, Estados e Distrito Fede-
ral receberão as remessas", in-
formou a pasta. 

Segunda dose da Janssen
depende de chegada da vacina

Cerca de 300 mil
famílias goianas
podem receber
Auxílio Gás

tRÁPIDAS

Para STJ, cabe MS contra falta de
intimação de terceiro interessado

A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) considerou possível o uso de
mandado de segurança (MS) contra decisão
que não apreciou alegação de nulidade por
falta de intimação de terceiro interessado
previamente cadastrado nos autos. O cole-
giado deu provimento a recurso em man-
dado de segurança para anular despacho
que considerou incabível a análise de pedido
apresentado por terceiro interessado, o
qual, por não ter sido devidamente intima-
do de decisão anterior, requereu a des-
constituição de seu trânsito em julgado nos
autos de uma ação de reintegração de pos-
se de imóvel. Da publicação da decisão, não
constou o nome do terceiro nem o de sua ad-
vogada. Relator do recurso no STJ, o minis-

tro Marco Aurélio Bellizze observou que,
apesar das vedações do artigo 5º da lei
12.016/2009, no caso dos autos, não houve
propriamente uma decisão passível de im-
pugnação por recurso. Ele também destacou
que o prazo para a interposição de eventual
recurso já havia se esgotado quando a par-
te tomou ciência da decisão. O ministro lem-
brou que é indispensável que o nome da
parte e de seus advogados constem da pu-
blicação de atos processuais (artigo 272, pa-
rágrafo 2º, do Código de Processo Civil); por-
tanto, a intimação é direito líquido e certo
da parte de ser devidamente cientificada dos
atos e termos do processo (artigo 269 do
CPC), de modo que sua ausência causa a nu-
lidade do ato (artigo 280 do CPC). 

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

A Quarta Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho
determinou a uma empresa
o pagamento de 5% de mul-
ta em razão do atraso de
um dia na quitação de par-
cela de acordo judicial cele-
brado com um motorista.
De acordo com a decisão,
não se pode excluir por com-
pleto a cláusula penal, mas a

sua aplicação de forma in-
tegral não se mostra razoá-
vel nem proporcional dian-
te do atraso ínfimo. Para a
Quarta Turma do TST, no en-
tanto, não se pode excluir
por completo a multa pre-
vista no acordo, mas é pos-
sível a redução proporcional
do seu valor, sem que isso
gere ofensa à coisa julgada.

Cláusula penal de acordo

Direitos iguais

A 5ª Turma do TRF1
confirmou a sentença do
Juízo Federal da 5ª Vara da
Seção Judiciária do Pará
que determinou o cancela-
mento do decreto que de-
terminou a expulsou de
um cidadão de origem por-
tuguesa do território na-
cional, bem como impedir
o repatriamento do autor
ou qualquer ato que obje-
tive restringir a liberdade

de locomoção do autor.
Para o desembargador fe-
deral Souza Prudente, “con-
quanto o caput do art. 5º da
CF se refira apenas a es-
trangeiros residentes, a
compreensão do STF é de
que mesmo os não resi-
dentes podem ser titulares
de direitos fundamentais,
notadamente de garantias
penais e o direito de liber-
dade de locomoção”.

2 TJ/GO - O desembargador
Gilberto Marques Filho e o
juiz substituto em segundo
grau Sérgio Mendonça de
Araújo são os responsáveis
pelo plantão judiciário em se-
gundo grau até o dia 29 de no-
vembro.
2 TJ/SP – Réu não pode ser
forçado a responder perguntas
do promotor e do juiz.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) irá decidir se é
possível estender o benefí-
cio da licença-maternidade
de 180 dias a servidores pú-
blicos que sejam pais sol-
teiros e se a extensão desse
benefício aos homens está
condicionada a indicação
prévia (por meio de lei) de
fonte de custeio. A contro-
vérsia é objeto de um Re-
curso Extraordinário (RE
1348854) que teve repercus-
são geral reconhecida pelo
Tribunal (Tema 1.182).

Servidor público
que for pai
solteiro pode
ter à licença-
maternidade

Sancionada lei que cria o
Estatuto da Pessoa com Câncer

O presidente  Jair Bolso-
naro sancionou, com um
veto, a lei que institui o Esta-
tuto da Pessoa com Câncer. A
lei 14.238/21 foi publicada
no Diário Oficial da união do
último dia 22 e tem o objeti-
vo de promover condições de
igualdade no acesso ao tra-
tamento da pessoa com cân-
cer. O texto é oriundo do
Projeto de lei 1605/19, do
ex-deputado Eduardo Braide

(MA), que foi aprovado pela
Câmara dos Deputados em
outubro. Segundo a lei, é ob-
rigatório o atendimento in-
tegral à saúde da pessoa com
câncer por intermédio do
SuS, na forma de regula-
mento. O atendimento inte-
gral inclui assistência médi-
ca e de fármacos, assistência
psicológica, atendimentos es-
pecializados e atendimento e
internação domiciliares. 



Desde quando foi deflagra-
da em maio deste ano pelo Go-
verno de Goiás, por meio do
Departamento Estadual de
Trânsito de Goiás (Detran-GO),
a Operação limpeza de Pátios
já removeu mais de 15 mil veí-
culos que estavam esquecidos
pelos proprietários em pátios
do Estado. Até o momento, fo-
ram retirados veículos em
mais de 50 municípios como
Rio Verde, Jataí, itumbiara,
luziânia, Nova Crixás, São Mi-
guel do Araguaia, Mozarlân-
dia, Mundo Novo, Porangatu e
Abadia de Goiás, que ocupa-
vam grande parte do pátio do
Detran, na  Região Metropoli-
tana de Goiânia (RMG).

Nesta primeira etapa, foi
esvaziada a maioria dos pá-
tios do Detran, Polícia Militar
e postos do Batalhão Rodo-
viário. A meta é retirar todos
até o final do ano. A ação bus-
ca reduzir focos de prolife-
ração de vetores de doenças
(como o aedes aegypti), di-
minuir impactos ambientais
e zerar o estoque de auto-
móveis e motocicletas aptos
para leilões. Os automóveis e
motos que podem ser leiloa-

dos são  os apreendidos há
mais de 60 dias. Eles foram
removidos para empresas
credenciadas, que deram se-
quência aos procedimentos
necessários para o leilão.

A operação já resultou na
realização de dois leilões nes-
te ano. Neles foram comer-
cializados 12.357 veículos, en-
tre inservíveis e recuperá-
veis, totalizando arrecadação

de R$ 12,9 milhões. Os recur-
sos servem para quitar débi-
tos do veículo com o Estado e
órgãos autuadores de trânsi-
to, como secretarias munici-
pais de Trânsito e Polícia Ro-
doviária Federal (PRF).

Leilões em dezembro
Segundo o diretor de Ope-

rações do Detran-GO, Juliano
Bezerra, está programada a

realização de outros dois leilões.
O próximo será em dezembro.
A previsão é que sejam comer-
cializados mais de nove mil
veículos recuperáveis e sucatas.
Juliano detalha que muitos veí-
culos apreendidos chegaram a
ficar no pátio por mais de 10
anos. “A ação do tempo, além de
deteriorar o bem, reduz o valor
venal e gera prejuízos ambien-
tais. Os veículos danificados li-
beram resíduos que acabam
por poluir o lençol freático, na
incidência de chuvas e atraem
sujeira e mofo.

Antes de enviar um veí-
culo para leilão, o Detran-
GO notifica o responsável le-
gal pelo carro ou motocicleta
para que tenha a oportuni-
dade de reaver o bem. So-
mente quando são esgotadas
as tentativas previstas em le-
gislação, é aberto o processo
de venda. Até o dia do leilão,
o proprietário legal do veí-
culo pode reivindicá-lo, sa-
nando o problema que oca-
sionou a retenção e fazendo
a retirada do mesmo. A lim-
peza dos pátios deverá ser
contínua.  (Maiara Dal Bos-
co, especial para O Hoje)

Mais de 15 mil veículos são retirados de pátios do Detran
LIMPA PARA LEILÃO

Maiara Dal Bosco

Goiânia é a segunda Capital
com a gasolina mais cara do
Brasil, segundo dados da Agên-
cia Nacional de Petróleo (ANP),
ficando atrás somente de Te-
resina. Mesmo que abaixo da
média nacional de aumento,
que foi de 46%, abastecer com
gasolina comum em Goiás já
está 40% mais caro do que
comparado ao ano passado.
Segundo dados da Fiquem Sa-
bendo, da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), em outu-
bro de 2020, o valor médio de
revenda do combustível era
de R$ 4,825. um ano depois, em
outubro de 2021, o valor médio
encontrado em revenda em
Goiás foi de R$ 6,749.

Ao fazer uma conta simples
deve-se considerar um tanque
com capacidade para 50 li-
tros.A reportagem concluiu que
o consumidor gastou, em ou-
tubro de 2020, o valor médio de
R$ 241,25 para completar o
tanque com gasolina comum
em Goiás. um ano depois, este
valor médio chegou a R$ 337,45.
O que representa R$ 96,20 a
menos no bolso dos goianos.

Em nível nacional, o preço
médio da gasolina comum sal-
tou de R$ 4,358 em outubro de
2020 para R$ 6,341 em outubro
de 2021. De acordo com a ANP,
as variações registradas aci-
ma da média nacional de 46%
foram encontradas nos Estados
da Bahia (57%), Piauí (56%),
Amazonas e Espírito Santo
(55%), Rio Grande do Sul (50%),
Paraná e Amapá (49%), segui-
dos por Rio Grande do Norte,
Minas Gerais e Distrito Federal
(47%). Já as menores varia-
ções registradas em um ano fo-

ram  nos Estados do Acre e To-
cantins, com 34%.

Goiânia
De acordo com o último

levantamento da ANP, reali-
zado entre os dias 07 e 13 de
novembro, o valor médio da
gasolina comum encontrada
na Capital goianiense foi de R$
7,217. Com isso, abastecer to-
talmente um tanque de 50 li-
tros custa hoje, em média, R$
360,85. O valor total é R$ 2,90
a mais do que o registrado
imediatamente no mês ante-
rior, quando encher o tanque
custava ao consumidor R$
357,95, e R$ 115,90 a mais do
que em janeiro. isso quando o

valor médio da gasolina co-
mum era de R$ 4,899.

Já com relação ao etanol, a
média de valor encontrado em
Goiânia, na semana correspon-
dente entre 07 e 13 de novembro
foi de R$ 5,247.  Com isso, abas-
tecer totalmente o tanque custa
ao goianiense a quantia de R$
262,35, ou seja, R$ 3,45 a mais por
litro de etanol. Valor que regis-
trado em outubro era de R$
87,40 a mais do que no compa-
rativo com o mês de janeiro,
quando o etanol era encontrado,
em média, com o valor de R$
3,499 por litro na Capital.

Alterações
Também neste mês, fo-

ram aprovadas pela ANP al-
terações em regras relativas
à comercialização de com-
bustíveis.  O novo regula-
mento modifica as resolu-
ções que tratam da atividade
de revenda varejista de com-
bustíveis automotivos e que
estabelece os requisitos para
o exercício da atividade de
transportador, revendedor,
retalhista, e, ainda, a que
normatiza a atividade de dis-
tribuição de combustíveis.

As medidas aprovadas que
foram submetidas à consulta
e audiências públicas, vêm
sendo discutidas pela ANP
desde 2018, com o início da
greve dos caminhoneiros. Na

ocasião, a Agência adotou um
conjunto de medidas de fle-
xibilização, excepcionais e
temporárias, no intuito de
garantir o abastecimento.  En-
tre as principais alterações es-
tão  os preços dos combustí-
veis que serão expressos com
duas casas decimais, ao invés
de três casas decimais, no
painel de preços, e, nas bom-
bas medidoras. isso com o
objetivo de facilitar o enten-
dimento dos consumidores e
a alteração na “tutela de fi-
delidade a bandeira”. Esta
última determina que o re-
vendedor varejista informe,
em cada bomba medidora,
de forma destacada e de fá-
cil visualização, o CNPJ, a ra-
zão social ou o nome fanta-
sia do distribuidor fornece-
dor do respectivo combustí-
vel automotivo. (Especial
para O Hoje)

Valor gasto a mais,
anualmente, é de
R$ 96,20  para
encher o tanque
com gasolina

Em um tanque com 50 litros, o consumidor gasta atualmente, R$ 337,45 para encher com gasolina. Ano passado, pagava R$ 241,25

Em um ano, gasolina fica
40% mais cara em Goiás

A meta é retirar
todos os veículos
aptos para leilões
até o final do ano

Mesmo abaixo da média nacional de 46%,
combustível segue em alta nas bombas 
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O Equador e a Colôm-
bia concordaram no do-
mingo (21) com a reaber-
tura bilateral da fronteira
comum no início de de-
zembro, após ter sido fe-
chada em meio à pande-
mia da covid-19, e se com-
prometeram a trabalhar
juntos para combater o
tráfico de drogas.

A fronteira entre os
dois países foi fechada em
março de 2020, conforme
ambos os governos procu-
ravam conter a dissemi-
nação do novo coronaví-
rus. A reabertura contro-
lada, acompanhada de me-
didas epidemiológicas, tra-
rá maior segurança e ati-
vidade econômica à zona.

"A abertura das fron-
teiras significa que ne-
nhuma família equatoria-
na ou colombiana terá que

pagar grupos criminosos
que cobram para cruzar
por rotas alternativas, em
vez das oficiais, que serão
abertas em 1º de dezem-
bro", disse o presidente do
Equador, Guillermo las-
so, em Quito, após um en-
contro com o presidente
colombiano, iván Duque.

Durante a reunião, a
Colômbia ofereceu apoio
ao Equador na luta contra
o narcotráfico.

O Equador tem sido as-
solado por uma onda de
crimes que aumentou os
homicídios, e que as au-
toridades do país vincu-
lam ao tráfico e consumo
de drogas.

"O Equador receberá
da Colômbia tudo o que
precisa para lutar contra o
crime organizado", disse
iván Duque. (ABr)

Equador e Colômbia
abrirão fronteira comum
a partir de dezembro

DROGAS

Governos de vários países
da Europa retomaram hoje
(22) medidas restritivas e con-
finamentos, numa altura em
que a pandemia de covid-19
está, mais uma vez, descon-
trolada. Áustria, Países Baixos,
Bélgica e Croácia são apenas
alguns dos países onde o fim
de semana foi marcado por
protestos, muitas vezes vio-
lentos, contra as restrições.

Entre as novas medidas
está a imposição de certifica-
do digital, a vacinação obri-
gatória ou o encerramento
de setores e atividades.

A Áustria foi a primeira a
voltar a impor, com início
nesta segunda-feira, o confi-
namento de toda a população
para travar o aumento de in-
fecções pelo novo coronaví-
rus. O chanceler Alexander
Schallenberg decidiu, ainda,
tornar a vacinação obrigatória
a partir de 1º de fevereiro.

O governo austríaco esta-
beleceu uma duração inicial
de dez dias para o novo con-
finamento, período durante
o qual a maioria das lojas terá
de fechar, os eventos culturais
serão cancelados e os alunos
voltarão a ter aulas online.
Este período poderá ser re-
novado para um máximo de
20 dias, caso dez dias não se-
jam suficientes para diminuir
os novos casos de infeção.

O confinamento na Áustria
implica que as pessoas apenas
saiam de casa por um núme-
ro limitado de razões, como ir
trabalhar ou comprar bens es-
senciais. Os encontros entre
pessoas de agregados fami-
liares diferentes estão limita-
dos a dois participantes.

O ministro da Saúde aus-
tríaco, Wolfgang Mueckstein,
explicou que as escolas per-
manecerão abertas para
aqueles que precisarem  ir,

mas apelou a todos os pais
para, se possível, manterem
os seus filhos em casa.

Temos de “enfrentar a
realidade”, afirmou o chan-
celer Schallenberg numa en-
trevista. “Apesar de meses
de persuasão, não consegui-
mos convencer um número
suficiente de pessoas a se va-
cinar”, disse ele.

Protestos em Viena
As notícias não foram bem

recebidas pela população. Nas
vésperas do regresso daquele
que é o quarto confinamento
no país, milhares de mani-
festantes, incluindo membros
de grupos de extrema-direita,
marcharam em Viena contra
o confinamento nacional.

Segundo as autoridades,
foram 35 mil os participantes
em diferentes marchas pela
capital, sendo que a maioria
não usava máscara.

Num país onde menos de
66% da população está vaci-
nada - uma das taxas mais
baixas da Europa Ocidental -
, o número de mortes diárias
triplicou nas últimas semanas
e os hospitais dos estados
mais atingidos estão atingin-
do o limite da capacidade.

Países Baixos sob tensão
Os protestos do fim de

semana não se restringem à
Áustria. Também nos Países
Baixos, onde o governo de-
cretou um confinamento
parcial durante três sema-
nas, o encerramento da res-
tauração às 20h e a proibi-
ção da entrada de pessoas
não vacinadas em espaços
públicos, milhares de habi-
tantes caminharam pela ter-
ceira noite consecutiva con-
tra as medidas.

Nas ruas de Amsterdã os
protestos decorreram sem
incidentes, mas isso não se
verificou em outras cidades
holandesas. Depois de, na
sexta-feira, a polícia de Ro-
terdã ter disparado para aca-
bar com motins e sete pes-
soas terem ficado feridas, o
fim de semana em Haia foi

marcado por momentos de
grande tensão nas ruas.

Manifestantes atacaram as
autoridades com pedras e fo-
gos de artifício e incendia-
ram bicicletas. Cinco agentes
ficaram feridos e dezenas de
pessoas foram detidas.

O primeiro-ministro ho-
landês, Mark Rutte, denun-
ciou hoje a “violência pura”
por parte de pessoas “idiotas”.

Algumas centenas de pes-
soas também se manifestaram
nas ruas da cidade de Breda, no
sul dos Países Baixos, contra as
restrições. Em Rosendaal, per-
to da fronteira com a Bélgica, 15
pessoas foram presas depois
de terem iniciado um incêndio
numa escola primária.

França
Na França, o ministro do in-

terior, Gerald Darmanin, con-
denou os violentos protestos
na ilha caribenha de Guada-
lupe, um dos territórios ultra-
marinos do país, onde 29 pes-
soas foram detidas pela polícia
quando protestavam contra a
decisão de impor um recolher
noturno (das 18h às 5h) a par-
tir desta terça-feira (23).

Naquela que foi a terceira

noite consecutiva de motins,
com lojas  vandalizadas e car-
ros incendiados, a polícia
prendeu pelo menos 38 pes-
soas. Segundo a imprensa lo-
cal, houve tiros disparados
contra as autoridades.

O governo francês deci-
diu, no domingo, enviar para
Guadalupe  50 membros das
forças de elite para restaurar
a ordem. O primeiro-ministro
Jean Castex irá se reunir hoje,
em Paris, com os líderes da
ilha para discutir a situação.

Os sindicatos guadalupen-
ses começaram esta manhã
uma greve por tempo indefi-
nido para protestar contra a
imposição de passes sanitá-
rios e a vacinação obrigatória
dos trabalhadores de saúde
contra a covid-19.

OMS teme mais mortes
A Organização Mundial de

Saúde já manifestou preocu-
pação com o aumento de ca-
sos de covid-19 na Europa e
advertiu que cerca de 500 mil
pessoas podem morrer até
março de 2022 se não forem
tomadas medidas urgentes
para conter o avanço da pan-
demia. (ABr)

Entre as medidas
está a imposição
de certificado de
vacinação
obrigatória ou
restrições

Europa retoma medidas
restritivas em meio a protestos

Pelo menos cinco pessoas
morreram e mais de 40 fica-
ram feridas, entre as quais
crianças, quando um veículo
atravessou um desfile de Na-
tal em Waukesha, no estado
norte-americano do Wiscon-
sin, no domingo (21) à tarde.

Até o momento, as autori-
dades dos Estados unidos não
classificaram o atropelamen-
to como um ato de terrorismo.
O atropelamento ocorreu às
16h39, no horário local.

“Neste momento, podemos
confirmar que cinco pessoas
morreram e mais de 40 estão
feridas”, informou uma publi-
cação na conta da câmara da ci-
dade, na qual se ressalva que os
números “podem mudar” à
medida em que mais informa-
ções são recolhidas. O veículo
utilizado no ataque, um SuV de
cor vermelha, foi recuperado e
uma pessoa foi detida.

Vários vídeos publicados
nas redes sociais mostram um

carro atravessando o local do
desfile em alta velocidade.

O chefe da polícia local,
Daniel P. Thompson, afirmou
que os seus investigadores
ainda trabalham para identi-
ficar as vítimas. De acordo
com Thompson, há neste mo-
mento "uma pessoa de inte-
resse sob custódia”. Todavia,
não foi confirmado se se tra-
ta do condutor do veículo.

“Esta é ainda uma investi-

gação em curso”, acrescentou,
em declarações a jornalistas.

Disparos da polícia
um policial de Waukesha

disparou contra o veículo,
numa tentativa de detê-lo,
mas ninguém teria sido atin-
gido, ainda segundo as auto-
ridades norte-americanas.

O local “encontra-se agora
a salvo e seguro”, afirmou o
chefe da polícia. (ABr)

Cinco pessoas morrem e mais de
40 ficam feridas em atropelamento

EUA

Veículo atropelou público que assistia a um desfile de Natal

Manifestações
foram violentas em
alguns países
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Elysia Cardoso

O show híbrido da banda
Blowdrivers acontece nesta terça-
feira (23) às 20h, pelo projeto
Terça no Teatro. As pessoas que
quiserem assistir ao show no Tea-
tro SESi terão que trocar o in-
gresso por 1kg de alimento não
perecível e seguir todo o protocolo
de segurança contra a Covid-19.
Simultaneamente, a apresenta-
ção será transmitida pelo canal:
(www.youtube.com/teatrosesigo).

Blowdrivers está no cenário
rock'n'roll goiano, desde 2016.
Sem subgênero definido, usa
riffs marcantes e pegada alto as-
tral para criar uma identidade
própria. Com influências do rock
clássico dos anos 70, do funk
rock dos 90, além de pitadas do
country e do blues, a banda tem
no DNA um som versátil e ori-
ginal. Em 2018, lançou o seu
primeiro álbum ‘You gonna en-
joy the feeling’ reconhecido pela
crítica como um dos melhores
álbuns daquele ano. 

A banda é formada pelo Art-
hur Benaglia (vocalista), Felipe
Camargo (Baixista), Guilherme
Gonçalves (Guitarrista) e Wen-
dell Will (Baterista). Neste show
do Terça no Teatro, Blowdri-
vers irá interpretar músicas iné-
ditas e também algumas do pri-
meiro álbum e do último EP
‘Cooking Something New’, lan-
çado em 2020. Com dinâmicas
bem definidas e instrumentais
com solos e riffs marcantes, esse
último EP ressalta um trabalho
mais maduro e coeso.

Será a primeira vez que a
banda Blowdrivers tocará em
um teatro como o do SESi. Du-
rante esse período de pandemia
a banda fez duas lives e na con-
cepção dos músicos trouxe uma
emoção diferente se comparado
ao show presencial. “Quando te-
mos a interação com o público,
sentimos uma troca de energia
muito grande, o que torna o show
mais visceral”, afirma o guitar-
rista Guilherme Gonçalves.

Banda Blowdrivers sobe pela primeira vez no palco do Teatro SESi nesta terça-feira (23) 

Com influências do rock clássico banda Blowdrivers tem no DNA um som versátil e original 

Essência

Versátil e original

‘Terça no Teatro’ é um programa perma-
nente do Teatro SESi – o braço cultural da Fe-
deração das indústrias do Estado de Goiás –
FiEG. O projeto realiza apresentações de
dança, teatro e música às terças. Essa tem-
porada 2021 é viabilizada pela lei de incen-
tivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultu-
ra e Ministério do Turismo, com o patrocínio
do instituto Cultural Vale.

Em parceria com a FiEG+Solidária estão sen-
do arrecadados alimentos para artistas e traba-
lhadores da cultura que ainda enfrentam difi-
culdades, nesse período pandêmico. Portanto,
caso queira fazer uma contribuição de alimentos

não perecíveis, pode levar a sede do Teatro SESi,
no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Como ain-
da fazer a troca do ingresso para assistir ao show
presencialmente. Todas as doações serão enca-
minhadas para a classe artística, no final do mês
de novembro. (Especial para O Hoje)

SERVIÇO
Show: Blowdrivers
Quando: terça-feira (23), às 20h 
Ingresso: 1kg de alimento não perecível
Endereço: Avenida João leite, Nº 1.013, Setor
Santa Genoveva - Goiânia
Online: (www.youtube.com/teatrosesigo)

Terça no Teatro

Alana Moura
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uma série de livros é o
que conecta os três protago-
nistas de ‘Nosso lugar entre
cometas’, lançamento da es-
critora e ilustradora Fernan-
da Nia pela Plataforma21. A
nova obra da autora de ‘Men-
sageiro da Sorte’ prestigia e
aquece o coração de cada jo-
vem apaixonado pela leitura
que já fez uma amizade por
meio dos livros.

A história é apresentada
sob o ponto de vista de três
adolescentes: uma menina
destemida, um garoto inse-
guro e uma jovem fugindo de
si mesma. lorena, Gabriel e
Stefana, narradores-perso-
nagens, são apaixonados pela
série literária ‘Cometas da
Galáxia’ e se aproximam em
busca do mesmo objetivo:
conseguir encontrar a autora
Cassarola Star durante a pas-
sagem dela pelo Brasil.

Só que nem o plano mais
mirabolante para encontrá-
la vai funcionar enquanto
cada um não vencer os pró-
prios desafios. lorena acha
que todo mundo é seu inimi-
go, especialmente o Gabriel.
Gabriel tem dificuldade de se
abrir para as pessoas e assu-
mir os próprios gostos e so-
nhos, principalmente para
amigos e familiares. E Stefa-
na sonha em vestir seu tão
amado cosplay, mas morre de
vergonha de chamar aten-
ção, além da insegurança que
tem com o corpo.

No fim das contas, o que
verdadeiramente está em
jogo no enredo de ‘Nosso lu-
gar entre cometas’ é a mu-
dança mais significativa que
poderia acontecer em 24 ho-
ras na vida dos personagens:
a coragem de entender quem
são e do que gostam. um
grande exemplo para jovens
leitores que, mais uma vez,
serão transformados pelo
poder dos livros.

A autora
Fernanda Nia é uma publi-

citária e ilustradora carioca afi-
cionada desde cedo por livros
e histórias em quadrinhos. Co-
meçou seu trabalho autoral
em 2011, ao criar o site de tiri-
nhas e pequenos textos ‘Como
eu realmente’, que em 2014
conquistou uma série de li-
vros publicados pela Edito-
ra Nemo. Em 2018, estreou
na prosa com seu pri-
meiro romance jovem,

‘Mensageira da sorte’, e em
2019 publicou o conto ‘O herói
na sala 307’ na coletânea ‘Todo
mundo tem uma
primeira vez’,
ambos pela
editora Plata-
f o r m a 2 1 .
Além das
aventuras
de seus

próprios personagens, Fer-
nanda Nia ilustra e cria con-
teúdo para os mercados edito-
rial e publicitário.
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Malhação - Sonhos 
Heideguer convence Qui-

téria a viajar com ele para o
rio de Janeiro. ernesto cobra
uma explicação de Karina so-
bre sua ausência no encontro.
gael treina com Duca, que
sente dores no pé. Cobra liga
para Quitéria, que não atende
a pedido de Heideguer, e o lu-
tador desconfia. lobão pren-
de Karina em seu quarto. Ka-
rina consegue gravar uma
mensagem para ernesto e
pede que ele procure gael.

nos Tempos do imperador 
tonico finge ajudar Pedro,

que convoca esforços e in-
vestimentos no exército bra-
sileiro. leopoldina se frustra
por ter de adiar sua viagem
com augusto. luísa e teresa
decidem uma trégua entre
as duas, para apoiar Pedro e
o Brasil. Nélio afirma a Dolo-
res que conseguirá provas
contra tonico. Mauá anuncia
a samuel que as obras da
barragem estão suspensas
por conta da guerra.

Coração indomável 
Doris, de fora da cadeia,

vê otávio chegar e diz esperar
que Maricruz não aceite vê-lo.
o doutor guerra diz a esther
que, em consequência do gol-
pe sofrido, José antonio pode
ficar em uma cadeira de rodas.
Maricruz pede a teresa que
diga a otávio que não vá mais
vê-la. otávio diz a Doris que
Maricruz não o recebeu, e que
certamente segue o odiando.
No refeitório da cadeia, tentam
provocar Maricruz. 

Prova de Amor 
Crianças tentam pegar o

elevador, que não funciona.
as crianças correm na direção
da escada. Dudu pára e en-
frenta elza enquanto os ou-
tros fogem. elza pega Dudu e
o tranca em casa. ela sai para
buscar as outras crianças,
que descem correndo as es-
cadas. Crianças ouvem os gri-
tos de elza. lopo chega em
casa apavorado. ele diz para
gerião e Murilo que precisa
fugir. Pati chora. 

um Lugar ao Sol 
avany passa mal ao ver

Christian/renato, e luzia ex-
plica a avany que o rapaz é ir-
mão gêmeo de Christian.
Christian/renato pede para
visitar romero. a diretora da
escola comunica a Noca e
Dalva que elas não poderão
mais assistir as aulas. Joy re-
solve sair para se divertir, en-
quanto ravi cuida de Francis-
co. ilana comenta com rebe-
ca que pensa em descongelar
seus óvulos.

RESUMO
t

De NoVelas

Encontro de
almas nordestinas
O cantor e compositor Jorge Du Peixe sobe
aos palcos com o disco ‘Baião Ganfino’,
homenagem ao Rei do Baião Luiz Gonzaga

Lanna Oliveira

A banda Nação Zumbi é
uma das maiores referências
da música brasileira. Ela traz
Jorge Du Peixe como vocalis-
ta, mas o cantor e compositor,
depois de ter feito história
com o grupo, agora apresen-
ta uma nova versão. Mesmo
carregado de suas experiên-
cias como zumbizeiro, Jorge
Du Peixe agora encara os pal-
cos sozinho.  De 26 a 28 de no-
vembro, ele estreia em São
Paulo o show do álbum ‘Baião
Granfino’, no Sesc Vila Ma-
riana. No dia 28, domingo, o
show também é transmitido
na íntegra pelo canal da ins-
tituição no YouTube.

Ao som de baião, forró,
xaxado e maxixe, passando
pelo maracatu, ska e bolero,
Jorge Du Peixe mistura tudo
em um show vibrante e dan-
çante, com músicas de várias
fases da carreira do Rei do
Baião luiz Gonzaga, além
de algumas surpresas. Ao
lado de Jorge Du Peixe (voz),
a banda que o acompanha é
formada por músicos que
participaram da gravação
do disco ‘Baião Granfino’,
como Bruno Buarque (bate-
ria), lello Bezerra (guitar-
ra), Sthe Araújo (percussão e
voz), Victória dos Santos
(percussão e voz) e Fábio
Pinczowski (baixo), além de
Nanda Guedes (sanfona).  

No repertório do show,
entram clássicos como ‘O
Fole Roncou’, ‘Sabiá’, ‘Pagode
Russo’, ‘Qui Nem Jiló’ e ‘San-
fona Sentida’, raridades
como ‘Acácia Amarela’ e
‘Baião Granfino’, e até músi-
cas pouco conhecidas, como
a maracatu-canção ‘Rei Ban-
tu’, ‘Orélia’ e ‘Assum Preto’.
Além das faixas do disco, o
artista compilou outras can-
ções do mesmo universo
como ‘Maria, Minha Maria’
(Siba e Fuloresta), ‘Erva Ras-
teira’ e ‘Festa’ (Gonzaguinha)
e ‘Pau de Arara’ (luiz Gon-
zaga/Guio de Moraes).  

‘Baião Granfino’ é um ál-
bum que Jorge Du Peixe lan-
çou em setembro, com ver-
sões das músicas de luiz
Gonzaga. O disco tem 11 fai-
xas que tem a pretensão de
apresentar novas propostas
sonoras e arranjos sofistica-

dos de músicas consagradas.
Para o cantor e compositor,
que tem uma trajetória na
música de 28 anos, é uma
honra e um desejo antigo se
concretizando: “Faz parte da
minha memória afetiva.
Quem é do nordeste cresce
ouvindo as melodias de luiz
Gonzaga”, diz. 

No texto de apresentação
de ‘Baião Granfino’, o jorna-
lista e escritor xico Sá co-
menta a importância da obra:
“Jorge Du Peixe, o homem
da Nação Zumbi, bota no
mundo mais do que uma ho-
menagem ou um projeto pa-
ralelo na carreira. O que acon-
tece neste álbum é um en-
contro espiritual entre ele e
luiz Gonzaga no jardim dos
caminhos que se bifurcam.
Bem ali no meio da viagem
entre os sertões e os mares; os
mares e os sertões”. Afir-
mando assim, a exuberância
dessa mistura de gênios.

Quem é Jorge Du Peixe?
Jorge Du Peixe começou a

sua carreira na música em
1993. O cantor e compositor
pernambucano é vocalista
da Nação Zumbi, uma das
bandas mais importantes da
música brasileira. Nascida
no início da década de 1990,
a banda originalmente se
chamava Chico Science e Na-
ção Zumbi e era liderada por
Chico Science, cantor, com-
positor e um dos principais
representantes do movi-
mento manguebeat. Depois
da morte precoce de Chico,
Du Peixe, que já era membro
da banda, assumiu os vocais.  

Com a banda Nação Zum-
bi lançou 13 discos, fez par-
cerias com diversos artistas
e shows em vários países. Al-
gumas de suas músicas en-
traram em trilhas sonoras de
filmes e novelas. O artista
também integra outros pro-
jetos musicais, como a ban-
da los Sebosos Postizos, com
quem lançou o disco ‘los
Sebosos Postizos interpre-
tam Jorge Ben Jor’ (Deck),
produzido por Mário Calda-
to Jr., e o grupo Afrobombas,
que tem como vocalista,
além de Du Peixe, lula lira,
filha de Chico Science.  (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

O show de Jorge Du Peixe é transmitido no domingo (28) via YouTube 

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Uma história para aqueles
que já fizeram amigos 
por causa de um livro
Lançamento da escritora e ilustradora Fernanda Nia,
publicado pela Plataforma21, é uma homenagem 
a cada jovem leitor transformado pela literatura

A escritora Fernanda Nia busca no ‘Nosso lugar
entre cometas’ estimular os jovens leitors a terem

coragem de entender quem são e do que gostam

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



A Rádio MEC lança perfil
no Spotify e no Youtube com
uma programação especial
para embalar o Dia da Músi-
ca, celebrado em 22 de no-
vembro. A data também mar-
ca a reinauguração dos estú-
dios da emissora no Rio de Ja-
neiro. Referência em progra-
mação de música clássica, a
Rádio MEC oferece o melhor
do gênero para os ouvintes e
busca ampliar o alcance do es-
tilo para novos públicos nas
plataformas digitais. Para
isso, estreia no Spotify com
cinco playlists segmentadas
e cinco podcasts, além de
conteúdos inéditos e de acer-
vo no Youtube.

As playlists incluem lan-
çamentos da programação
de música clássica da emis-
sora, seleção de clássicos do
compositor alemão Beetho-
ven, do pianista brasileiro
Nelson Freire, composições
participantes do Festival de
Música Rádio MEC e canções
infantis executadas no pro-
grama Rádio Animada.

Entre os podcasts, desta-
cam-se conteúdos dos pro-
gramas ‘Blim-Blem-Blom’,
concebido pelo produtor mu-

sical, compositor e pianista
Tim Rescala; ‘Arte Clube’, com
edição especial apresentada
pelo jornalista Jansem Cam-
pos; ‘Sala de Concerto’, gra-
vado às sextas, às 17h; e uma
versão mais pop do ‘Jazz li-
vre’. Também ganham visibi-
lidade as produções da faixa
‘Originais Rádio MEC’, sobre
Zé Keti e Elizeth Cardoso.

"A proposta de concen-
trar os lançamentos em uma
mesma data é fortalecer as
ações e potencializar a re-
percussão das novidades com
a interação cada vez maior
do público pelas redes so-

ciais. Além de fidelizar os
fãs da música clássica, a ideia
é apresentar a diversidade do
gênero para quem ainda não
conhece", explica Thiago Re-
gotto, gerente da Rádio MEC.

A emissora também busca
engajamento no YouTube
onde disponibilizará trans-
missões ao vivo e concertos;
entrevistas especiais; perfor-
mances do Festival de Músi-
ca Rádio MEC; obras do Selo
Rádio MEC, que contemplam
centenas de CDs e lPs; além
de materiais históricos do
acervo da emissora.

Modernidade e tecnolo-

gia dão o tom aos estúdios da
Rádio MEC. As melhorias in-
cluem um aprimoramento
da acústica, além do trata-
mento visual, telas com ani-
mações e estúdio multimídia
ainda mais preparado e atual.

A programação especial
para comemorar o Dia da
Música inicia às 8h, com a
‘Maratona da Manhã’, uma
faixa com sequência de
obras de um artista escolhi-
do pelo público para acom-
panhar na faixa matinal. Às
13h, durante o programa
‘Clássicos do Ouvintes’, ocor-
re o lançamento do perfil
da Rádio MEC no Spotify
com playlists e podcasts.

A ‘Maratona da Tarde’ co-
meça às 14h com a escolha
das obras de um intérprete
pelo público para as compo-
sições da programação ves-
pertina. A festividade sonora
segue às 17h com o lança-
mento do canal da Rádio MEC
no Youtube com uma live com
o compositor Tim Rescala. O
músico comemora os seus 60
anos, completados na véspera,
e uma década no ar do pro-
grama ‘Blim-Blem-Blom’, mar-
ca alcançada em 2021.
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novembro Azul
esta terça-feira (23) é toda

dedicada à saúde do homem
no Hospital estadual alberto
rassi - Hgg. as ações fazem
parte do Dia a, goiás Veste
azul, em celebração ao No-
vembro azul, campanha que
visa conscientizar homens a
se preocuparem com a saú-
de e realizarem exames de
rotina. a partir das 8h, o hos-
pital oferece um circuito de
atendimento médico e de
multiprofissionais a colabo-
radores, preferencialmente
do sexo masculino, organi-
zado pela equipe de urologia,
Diretoria de enfermagem e
Diretoria Multidisciplinar. o
atendimento segue até às
17h.  Já entre as 10h e 12h
são distribuídas balas per-
sonalizadas nas clínicas do
hospital, ressaltando o intui-
to da campanha. Quando:
terça-feira (23). onde: av.
anhanguera, Nº 6479, setor
oeste – goiânia. Horário: 8h.

Mostra de curtas
a abertura oficial da 20ª

goiânia Mostra Curtas, aber-
ta ao público, é nesta terça-

feira (23), a partir das 20h,
pelo canal do icumam no
Youtube. a transmissão tem
início com a homenagem à
diretora, atriz e dramaturga
grace Passô, em reconheci-
mento a sua relevância no se-
tor do audiovisual. são exibi-
dos três filmes dela pela pla-
taforma digital innsaei.tv
(play.innsaei.tv): ‘república’,
‘sem asas’ e ‘Vaga carne’. a
programação segue com
bate-papo com a homena-
geada, mediado pela profes-
sora e pesquisadora tatiana
Carvalho Costa. o encerra-
mento da noite é abrilhanta-
do pelo pocket show intimis-
ta de violão e piano: ‘Cida Mo-
reira convida arthur Noguei-

ra para o show é Preciso Can-
tar’. Quando: terça-feira (23).
onde: youtube.com/icumam.
Horário: 20h.

Empório e buffet
inaugura nesta terça-feira

(23) a loja Maison Florency
empório e Buffet, localizada
no setor Bueno. Na loja você
encontra queijos, pães, foc-
cacias, pastas, compotas de
berinjela, salada de lagarto,
tortas salgadas e doces, san-
duíches, biscoitos amantei-
gados, sorvetes Bacio di lat-
te, vinhos, cervejas especiais
como a Colombina, diversas
opções de ‘grab and go’ e
muito mais. um café especial
é servido aos sábados. o em-

pório dispõe de um espaço
confortável para atender ce-
lebrações intimistas, e o buf-
fet continua oferecendo tam-
bém o serviço de delivery.
Quando: terça-feira (23).
onde: av. t-5, Nº 1.312, setor
Bueno – goiânia. Horário: 9h.

Austrália selvagem
Nesta terça (23), a tV Bra-

sil leva ao ar às 21h30 o se-
gundo episódio inédito da sé-
rie ‘segredos da austrália sel-
vagem’. Durante o documen-
tário, o programa revela como
vivem os dingos, animais que
parecem cachorros de esti-
mação mas são considerados
os maiores predadores ter-
restres do País. a atração exi-
bida pela emissora pública
mostra que, como predadores,
os dingos mantêm o número
de animais selvagens sob con-
trole, mas a introdução de
ovelhas e gado não-nativos
lhes causou problemas na re-
gião. ainda durante a edição
de terça, o seriado documen-
tal destaca o complexo código
social da matilha e os segredos
destes astutos canídeos.
Quando: terça-feira (23). onde:
tV Brasil. Horário: 21h30.

Grace Passô é a homenageada da 20ª Goiânia Mostra Curtas 

AGENDA
t

Cultural HORÓSCOPO
t

A Fazenda: Equipe de
Sthefane Matos se mani-
festa contra ameaças e
difamações

a equipe de sthefane Ma-
tos resolveu se manifestar,
nesta segunda feira (22), sobre
as ameaças e mensagens de
ódio que a influenciadora vem
recebendo.  a peoa, que vem
sendo acusada de infidelidade
por sua proximidade com Dy-
nho alves em 'a Fazenda 13',
tem recebido muitas mensa-
gens difamatórias. Por meio
do instagram, a time de sthe
afirmou que tomará medidas
legais contra pessoas que pro-
moverem tais discursos. (an-
tonio g. gelpi, ofuxico)

Grazi Massafera surge em
estúdio e namorado, Ale-
xandre Machafer, reage

está cada vez mais sério o
romance de grazi Massafera
com alexandre Machafer. a
atriz apareceu em um estúdio

em foto publicada no insta-
gram e chamou atenção do
diretor. "Brincando", escre-
veu ao posar gravando um
novo trabalho. ao ver a ima-
gem, alexandre não se con-
teve e elogiou grazi. "Voz lin-
da", afirmou. a artista, então,
enviou um emoji de coração
ao produtor, com quem foi
flagrada no rio de Janeiro

voltando de viagem. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Anitta volta ao Brasil e anun-
cia 'promoção': 'Vagas limi-
tadas para novos bofes'

anitta voltou ao Brasil e
afirmou que quer conhecer
'novos bofes'. a Poderosa afir-
mou que vai checar as men-
sagens dos homens em sua

rede social, mas avisou que
não quer se envolver com no-
mes conhecidos. Vou checar
minhas DMs esses dias, pou-
quíssimas vagas e é por pou-
quíssimo tempo porque eu te-
nho que voltar a trabalhar lá
fora. então corram porque
essa oportunidade está novi-
nha", divertiu-se a cantora.
(Carmen Moreira, Purepeople)

CELEBRIDADES

A separação de MC Mirella e Dynho ainda vai
dar muito pano pra manga. De acordo com o co-
lunista léo Dias, ao ouvir o comentário do rapaz
em ‘A Fazenda’, sobre a formação de um possível
trisal (três pessoas em um relacionamento), entre
o dançarino, a MC e Sthe Matos, ela tomou mais
uma séria decisão: sair de casa. De acordo com o
jornalista, Mirella ficou irritada com a fala do, até
então marido, e quer evitar qualquer tipo de en-
contro com ele. (Ará Rocha, Ofuxico) 

MC Mirella sai de casa pra não encontrar 
com Dynho e ele nem sabe sobre o divórcio

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia te desafia a criar uma
realidade nova, que coloque você
e as pessoas à sua volta em se-
gurança. Você pode ser muito as-
sertivo e autocontrolado a pon-
to de não deixar que as pessoas
percebam isso, fazendo de tudo
para que todos tenham seus
problemas solucionados.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia traz confiança para
avançar. Você pode receber novas
atribuições no trabalho ou ter
pessoas à sua volta que confiam
em você, e isso traz notoriedade e
fama, portanto é importante se-
guir com fé e certeza de que fará
o seu melhor o tempo todo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje você pode ser uma pes-
soa capaz de ser generosa. sua
criatividade está grande e sua co-
municação poderosa, pois esta-
rá agindo com confiança e gen-
tileza. tome cuidado apenas com
os excessos; inclusive, pode ser
um dia mais preguiçoso.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia traz a oportunidade de
ser reconhecido no trabalho ou
na vida pessoal; seja como for, o
dia te incentiva a ser melhor e a
se aperfeiçoar, por isso mesmo
pode se interessar em buscar se
conhecer mais ou ter mais co-
nhecimento. Cursos ou terapias
estão no horizonte.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia te desafia a aban-
donar excessos e ilusões. Você
pode ter uma decepção com al-
guém próximo e precisará ter co-
ragem para buscar uma mudan-
ça real e definitiva. Caso contrário,
poderá apenas seguir com as es-
colhas do passado por medo.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz a necessidade de
colocar a mão na massa e de não
deixar para depois. Portanto hoje
o dia pode ser agitado, mas pro-
dutivo. Novidades estão a cami-
nho. use seu dinheiro com cons-
ciência, especialmente para dar
início a um sonho antigo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia te desafia a usar
sua capacidade estratégia para li-
derar as pessoas à sua volta.
Você pode ter muita consciência
do que quer e ter disciplina para
tal. apenas tome cuidado com au-
toritarismo ao lidar com as pes-
soas, manipulando-as para que
tudo seja conforme deseja. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia te desafia a mudar,
a fazer uma autoanálise ou a re-
fletir sobre decisões que precisa
tomar. existe uma renovação
acontecendo, um despertar, por-
tanto você pode ter um insight ou
perceber uma situação de perigo
ou ilusão que estava vivendo.
seja como for, encare este dia. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia te desafia a fazer
coisas diferentes do que vinha fa-
zendo até então. o momento
pede mudança nas atitudes ou
mudança nos hábitos, até para
que haja uma melhora da saúde.
renovação! o passado fica no
passado. tome cuidado com ape-
gos e mágoas.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

é dia de renovar as ideias e
você pode ter conversas com
amigos ou colegas que tragam
uma nova visão. além disso, você
pode solucionar problemas com
vigor e coragem. sua saúde pode
ser resgatada e suas ações serão
cheias de atitude e motivação.
Cultive o bom humor.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia te desafia a soltar
e liberar espaço para que coisas
novas aconteçam na sua vida.
Pode ser um dia cansativo, em
que você percebe que precisa pa-
rar um pouco para cuidar mais
da sua saúde, por exemplo. exis-
te algo finalizando para algo
novo começar. alegre-se.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Dia de manter sua dedicação
e seu esforço para que o resul-
tado que espera aconteça. a fal-
ta de foco ou o desânimo podem
ser tiros no pé, portanto persis-
ta. Momento de concentrar suas
forças em prol de um objetivo,
pois crescer demanda tempo e
intenção. sustente sua fé.

A Rádio MEC busca ampliar o alcance do estilo 
para novos públicos nas plataformas digitais

Rádio MEC lança perfil 
no Spotify e Youtube

Lucas Ávila
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Lanna Oliveira

É perceptível que o mundo
moderno é regido pelo uni-
verso digital. Estar rodeado,
seja no trabalho ou na vida so-
cial, pelos smartphones trou-
xe instantaneidade, porém
apresenta alguns malefícios. A
popularização das redes so-
ciais é um fator importante
nessa mudança da rotina, ge-
rando assim, um excesso que
afeta a saúde física. De acordo
com a pesquisa do App Annie
intelligence, os brasileiros pas-
sam, em média, 5,4 horas por
dia olhando para a tela do ce-
lular, é o maior consumo diá-
rio do mundo.

A ampliação do uso dos
smartphones pode ser perce-
bida em escala global na roti-
na da vida contemporânea.
Nitidamente o telefone celular
é uma ferramenta quase in-
dispensável para o dia a dia da
maioria das pessoas. O médi-
co Felipe Carvalho, ortopedis-
ta e especialista em medicina
regenerativa, alerta para o ex-
cesso de tempo no mundo vir-
tual. Entre os diversos prejuí-
zos, está o desenvolvimento de
problemas de coluna, pescoço,
ombros e punhos, por exem-
plo, devido a postura.

Também conhecida como
‘text neck’, a síndrome do pes-
coço de texto ou pescoço tec-
nológico é uma nova doença
da coluna vertebral, causada
principalmente pelo uso ex-
cessivo de dispositivos mó-
veis. De acordo com o médico,
existem países em que diver-
sas pessoas já são acometidas
por doenças relacionadas ao
uso do celular como Japão e

China. “lá, o Estado investe
em prevenção, fizeram traba-
lhos sobre isso e constataram
que, tanto a posição, quanto o
tempo que se fica olhando
para a tela do celular e do
computador são prejudiciais”. 

É necessário repensar o
tempo que se gasta nos eletrô-
nicos, porque quando um de-
terminado tempo é atingido, os
olhos cansam e há uma ten-
dência de aproximação das
telas, fazendo com que o peso
sobre a coluna fique desba-
lanceado. “A cada 3 centíme-
tros ou 15 graus, a sua cabeça
pode dobrar, triplicar ou quin-
tuplicar de peso. isso pode dar
problemas na coluna, no om-
bro e na periescapular”, deta-
lha. Os principais sintomas
são dores nessas regiões, tan-
to por tração ligamentar, quan-
to por contratura muscular. 

“isso acaba dando proble-
ma na hora de dormir porque
há um estímulo de dor e a me-
dida regenerativa mais eficaz
é o sono, então é muito impor-
tante que seja dada a atenção
necessária para esses proble-
mas”. De acordo com Carvalho,

é possível prevenir tais ques-
tões mantendo uma postura
reta, de cabeça ereta, de forma
que o meio da tela fique na al-
tura dos olhos. “Quando você
está em um aparelho, melhore
sua posição e preste atenção
nos seus hábitos. Pode parecer
algo pequeno, mas, se você
não mudar, você não vai me-
lhorar”, aconselha.

Pois bem, alongue-se de
duas a três vezes por dia, for-
taleça seus ombros com exer-
cícios de pilates e ioga, cami-
nhe, corra ou faça outras ati-
vidades aeróbicas com fre-
quência, ajudam a melhorar a
postura. Enfim, liberte-se! é
inegável que o celular é fan-
tástico, mas que tal usá-lo sem
excesso? Prestar mais atenção
ao seu redor, conversar mais
com os amigos e com a famí-
lia é algo insubstituível. Viver

a vida com mais responsabi-
lidade consigo mesmo, além
de trazer benefícios, evita pro-
blemas futuros.

O médico luiz Felipe Car-
valho já tratou grandes atletas
como o tenista uruguaio Pablo
Cuevas, o jogador de futebol
Rodrigo Dourado e o Ferreiri-
nha do Grêmio. O Gaúcho,
possui um profundo conheci-
mento sobre os modernos pro-
cedimentos cirúrgicos da co-
luna vertebral e também tra-
balha com técnicas minima-
mente invasivas. Trabalhando
no time ucraniano ucsa, onde
está montando um departa-
mento médico de medicina
regenerativa com biotecnolo-
gia de ponta, ele aconselha a
procurar um especialista em
caso de algum incomodo.
(Lanna Oliveira é estagiá-
ria do jornal O Hoje)

Em um mundo
globalizado o
celular se faz
indispensável,
mas nem tudo
são flores

Os malefícios do mundo digital

ESTREiAS

Ghostbusters – Mais Além
(ghostbusters: afterlife, 2021,
eua). Duração: 2h04min. Dire-
ção: Jason reitman. elenco:
Carrie Coon, Finn Wolfhard,
Mckenna grace. gênero: aven-
tura, 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 apare-
cida: 14h, 15h30, 16h35, 19h10,
21h45. Cineflix Buriti: 15h10,
16h30, 19h, 20h10, 21h30.

Noite Passada em Soho (last
Night in soho, 2021, eua). Du-
ração: 1h57min. Direção: ed-
gar Wright. elenco: thomasin
McKenzie, anya taylor-Joy,
Matt smith (Xi). gênero: sus-
pense, terror. Cinemark Pas-
seio das Águas: 15h10, 18h,
20h50. Kinoplex goiânia:
14h15, 21h30. Cineflix apare-
cida: 19h20, 21h55. Cineflix
Buriti: 17h40, 21h45.

Chernobyl - O Filme (Kogda pa-
dali aisty, 2021, russia). Dura-
ção: 2h16min. Direção: Danila
Kozlovsky. elenco: Danila Koz-
lovsky, oksana akinshina, Fi-
lipp avdeyev. gênero: Drama,
histórico, ação. Cinemark Pas-
seio das Águas: 18h40, 21h50.
Cineflix aparecida: 16h10,
21h10. 

EM CARTAZ
A Profissional (the Proté-

gé, 2021, eua). Duração:
1h41min. Direção: Martin
Campbell. elenco: Maggie Q,
samuel l. Jackson, Michael
Keaton. gênero: ação, sus-
pense. Cinemark Flam-
boyant: 14h40. 

Deus Não Está Morto - Próxi-
mo Capítulo (god's Not Dead:
We the People, 2021, eua). Du-
ração: 1h50min. Direção: Vance
Null. elenco: William Forsythe,
David a.r. White, isaiah Was-
hington. gênero: Drama. Cine-
mark Flamboyant: 20h. Cine-
mark Passeio das Águas: 14h,
16h50. Kinoplex goiânia: 16h50.
Cineflix aparecida: 17h10. 

Querido Evan Hansen (Dear
evan Hansen, 2021, eua). Du-
ração: 2h17min. Direção: step-

hen Chbosky. elenco: Ben
Platt, Julianne Moore, Kaitlyn
Dever. gênero: Comédia mu-
sical, drama. Cineflix apareci-
da: 14h05.

Eternos (eternals, 2021,
eua). Duração: 2h37min. Di-
reção: Chloé Zhao. elenco:
gemma Chan, richard Mad-
den, 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. Kino-
plex goiânia: 14h, 14h30,
16h40, 17h10, 17h40, 19h50,
20h20, 20h50. Cineflix apa-
recida: 15h20, 18h30, 18h50,
21h40, 22h. Cineflix Buriti:
14h40, 16h10, 17h30, 18h40,
19h20, 20h, 20h40.

Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). Duração: 2h35min. Di-
reção: Wagner Moura. elenco:
seu Jorge, adriana esteves,
Bruno gagliasso. gênero: Dra-
ma, biografia, histórico. Cine-
mark Flamboyant: 16h35,
17h20, 21h30. Cinemark Pas-
seio das Águas: 12h40, 12h45. 

A Família Addams 2 - Pé na Es-
trada (the addams Family 2,
2021, eua). Duração: 1h33min. Di-
reção: greg tiernan, Conrad Ver-
non. elenco: oscar isaac, Charli-
ze theron, Chloë grace Moretz.
gênero: animação, família, co-
média. Cinemark Flamboyant:
12h40, 14h30, 15h, 17h20. Cine-
mark Passeio das Águas: 12h30,
13h50, 16h15. Kinoplex goiânia:
16h, 18h20. Cineflix aparecida:
14h10. Cineflix Buriti: 16h40.

Duna (Dune, 2021, eua). Dura-
ção: 2h36min. Direção: Denis
Villeneuve. elenco: timothée
Chalamet, rebecca Ferguson,
oscar isaac. gênero: Ficção
científica, drama. Cinemark
Flamboyant: 13h10, 20h50. Ki-
noplex goiânia: 20h30. 

Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: let there Be Carnage,
2021, eua). Duração: 1h30min.
Direção: andy serkis. elenco:
tom Hardy, stephen graham,
Woody Harrelson. gêneo: ação,
fantasia. Cinemark Flamboyant:
19h40, 22h05. Cinemark Pas-
seio das Águas: 16h10, 19h40,
21h30, 22h10. Cineflix apareci-
da: 19h. Cineflix Buriti: 17h50.

Harry Potter e a Pedra Filoso-
fal (Harry Potter and the Philo-
sopher's stone, 2001, eua). Du-
ração: 2h32min. Direção: Chris
Columbus. elenco: Daniel rad-
cliffe, rupert grint, emma Wat-
son. gênero: Fantasia, aventura,
família. Cinemark Flamboyant:
14h30, 18h. Cinemark Passeio
das Águas: 14h30, 18h. Cineflix
aparecida: 14h30, 17h30, 20h30. 

tCINEMA

'Eternos' narra
ficção de uma raça
de seres imortais
que viveram na
Terra e moldaram
sua história 

Entre os diversos
prejuízos do excesso
de smartphones,
está o
desenvolvimento de
problemas de
coluna, pescoço,
ombros e punhos



Alice Orth

Nesta última semana, cer-
ca de 200 marcas foram reu-
nidas na Expo Franchising
ABF, no Rio de Janeiro, ofe-
recendo oportunidades para
empreendedores com inves-
timento inicial que varia de
R$ 4 mil a um pouco mais de
R$ 2 milhões. O mercado de
franchising se firmou na du-
rante a pandemia, mostrando
crescimento apesar do cená-
rio econômico brasileiro. 

Entre as marcas estrean-
tes desta edição, apareceram a
love Gifts, My Cookies, Pru-
dential do Brasil, le BonTon,
Clínica da Cidade, limpeza
com Zelo, Mané, e outras. Ou-
tras com mais tempo de mer-
cado também participaram,
como Billy The Grill, iGui, Ma-
ple Bear, Spoleto, Espetto Ca-
rioca e Yes! Curso de idiomas.

"Temos uma demanda re-
primida que quer investir. O
mercado está reagindo e está
animado com a retomada da
economia.  Teremos diversas
novidades positivas para os
visitantes, com modelos de
negócios diferenciados para
todos os perfis. Somos a úni-
ca edição de feira física oficial
do sistema de franquias no
Brasil em 2021, portanto, te-
mos uma grande responsa-
bilidade", destacou Beto Filho,
presidente da Associação Bra-

sileira de Franchising (ABF)
Seccional Rio de Janeiro.

No acumulado dos últimos
12 meses, uma pesquisa da
ABF mostra que o setor de
franquias apresentou uma
variação positiva de 8,4% em
sua receita, com um avanço
de R$ 168,177 bilhões para R$
182,381 bilhões – próximo aos
R$ 182,657 bilhões registrados
no mesmo período em 2019. O
setor totalizou ainda 1.388.560
trabalhadores diretos nos me-
ses de julho, agosto e setem-
bro deste ano.

O segmento com maior va-
riação no 3º trimestre foi o de
Turismo e Hotelaria, que

apresentou uma recuperação
de 53,1%. A retomada das via-
gens com o sentimento de
amenização da Covid-19 é o
principal impulsionador, de-
vido à grande demanda re-
primida e mudanças que o se-
tor precisou fazer para se
adequar ao novo momento
durante o ano passado.

Em seguida, vêm Casa e
Construção; e Saúde, Beleza e
Bem-Estar com crescimentos
de 10,8% e 9,1% respectiva-
mente, sendo que, nos últi-
mos 12 meses, no período de
outubro de 2020 a setembro de
2021, o primeiro acumula uma
variação positiva de 26,2%. A

alimentação fora de casa, que
teve um papel significativo
com delivery, apresentou um
aumento de 7,9% e Moda
7,25%, também no 3º trimestre.
Ambos os segmentos se bene-
ficiaram do aumento do mo-
vimento nos shoppings e da re-
tomada do convívio social.

Potencial
“O setor gerou mais de

120 mil postos de trabalho di-
retos, mostrando a impor-
tância das franquias nesta
área, principalmente para jo-
vens. Com acesso mais fácil a
crédito, menos burocracia e
um sistema tributário mais
equilibrado, estou seguro de
que o setor poderia gerar
ainda mais vagas, tendo um
peso ainda maior na reto-
mada da economia”, afirmou
o presidente da ABF, André
Friedheim. Ele atribui a evo-
lução à retomada econômica,
avanço da vacinação e o fim
das restrições. De outro lado,
investidores e profissionais
vêm buscando opções de in-
vestimento e ocupação.

“O franchising permite ao
empreendedor trabalhar em
rede, em um ambiente cola-
borativo, adotar soluções ino-
vadoras e identificar tendên-
cias, novos formatos, além
de criar canais próprios
de vendas e de conectar suas

marcas a marketplaces”, dis-
se Friedheim. “A forma como
redes e franqueados reagi-
ram à crise, para manter em-
pregos e lojas abertas, foi e é
fundamental para a retoma-
da dos negócios e abre pers-
pectivas positivas para 2021.”

Para Beto Filho, a entrada
de jovens no empreendedo-
rismo também é um fator de-
cisivo para o aumento na pro-
cura por franquias. “Nos últi-
mos anos, surgiram muitas
franquias digitais, no merca-
do geek, de entretenimento e
até em alimentação, com lan-
chonetes temáticas e/ou par-
cerias com personagens fa-
mosos, que têm um fit grande
com este público”, contou.

O franchising está presen-
te em cerca de 50% dos mu-
nicípios, o que mostra seu po-
tencial para crescer. “O forta-
lecimento das cidades meno-
res já é uma realidade e mos-
trou que podemos elevar a
qualidade de vida morando
no interior sem sacrificar a
profissão. isto vem chamando
a atenção das redes, pois é
uma oportunidade de expan-
são, tirando o peso da con-
centração, até de concorren-
tes”, diz Maurício Hiromi Mat-
sumoto, consultor do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Pesquisa mostra
variação positiva de
8,4% na receita,
com destaque para
o setor de Turismo
e Hotelaria

Franquias mantém
crescimento durante pandemia

O setor gerou mais
de 120 mil postos
de trabalho diretos,
mostrando a
importância das
franquias nesta
área








