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Desde 2020, prefeitura não
entrega dados sobre folha
de pagamento ao TCM
Sistema criado em 2020 é responsável por coletar
informações sobre férias, aposentadorias, benefícios, nomeações, lotação, afastamento, disposição de servidores do Executivo e Legislativo. Na
contramão de 97% dos municípios goianos, a pre-

feitura de Goiânia não cumpriu as exigências do
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A inadimplência pode travar recursos da prefeitura e,
em casos mais extremos, levar a inelegibilidade do
prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Política 5

Jota Eurípedes

Reinaldo a. MouRa

Colapso das cadeias
de suprimentos
Opinião 3

Secretários de
Goiânia devem
apoiar Mendanha
Contrariando as sinalizações de
apoio de Rogério Cruz (Republicanos) à reeleição de Ronaldo
Caiado (DEM), secretários municipais tendem a apoiar o candidato de oposição Gustavo Mendanha. A maior resistência é por
parte do seu partido, que busca
candidatura própria ao Senado.
Política 2

Guedes diz que
alta do Dólar é
culpa da política

Chuvas multiplicam
buracos nas vias da Capital
China aceitará
carne bovina
com restrição

Negligência na aplicação de sistemas de drenagem dos
solos agrava os problemas das ruas em Goiânia que enchem de buracos no período chuvoso. Cidades 9

Goiás lidera taxa de incidência
de Covid do país em novembro

País deve importar apenas carnes com certificações emitidas
antes de 4 de setembro.

Levantamento do Ministério aponta que o território goiano alcançou
a marca de maior taxa de incidência de casos de Covid-19 do Brasil pela
segunda vez. A incidência no Estado entre os dias 7 e 13 de novembro
foi de 147,7 mil habitantes contra 37,5 da média nacional.

Economia 4

Cidades 10

Multinacionais
e ricos sonegam
US$ 8,2 bilhões
Offshore e transferências de lucros para paraísos fiscais estão
entre as estratégias para a evasão.

treinAdor do

Goiás revela principal
desafio em acesso

Xadrez 2

Antes auxiliar, Glauber Ramos
então teve mais uma oportunidade de mostrar seu trabalho e
conseguiu. Após saída de Cabo,
ele virou treinador interino e
responsável pelo retorno do
Goiás a Série A. Esportes 7

Análise de contestação
de devedor só após
execução de liminar
Jurídica 10

Ministério da Saúde
ignora riscos de uma
quarta onda no país

Atlético-Go ficA
no empate contra
o Juventude

Esplanada 6

Livraria 14

Política 6

Econômica 4

Oposição na Alego
trava projeto que cria
gratificações no TCM

Ás de espadas'denuncia
preconceitos e exalta
luta antirracista

O ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse que a culpa pela alta
do dólar, que superou a casa dos
R$ 5 se deu pela política ou pela
doença, se referindo a Covid-19.
Ele se defendeu dizendo que não
trabalhou para elevar o dólar
para lucrar através da offshore
nas Ilhas Virgens Britânicas.

Inflação sufoca pequenos negócios Combustível, mercadorias, alu-

guel e energia são os principais vilões dos pequenos negócios. Pesquisa mostra que
esses gastos estão comprometendo a viabilidade das empresas. Negócios 17

Dólar: (paralelo) R$ 5,60 | Dólar: (comercial) R$ 5,609 |
Euro: (Comercial) R$ 6,310 | Boi gordo: (Média) R$ 315,90
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 324,05 | Bovespa: +1,50%

Rubro-negro sai na frente do
placar, mas vê ex-atleta empatar
nos minutos finais e soma apenas um ponto na luta contra o rebaixamento. Esportes 8
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Classificados: (62) 3095-8700
Fale O HOJE Leitor: (62) 3095-8772 | editor@ohoje.com.br

Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Oposição na Alego trava projeto
que cria gratificações no TCM
Projeto segue agora para a sanção presidencial

Senado aprova
recriação do
Ministério
do Trabalho
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (23)
a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. A proposta também transfere a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo. A MP, já aprovada pela Câmara dos Deputados, não foi modificada pelo Senado
e segue para sanção presidencial.
Criado em 1930 no governo de Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia, criado pelo presidente Jair Bolsonaro no início de sua gestão. A medida que recria a
pasta está em vigor desde que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, em julho.
O Ministério do Trabalho e Previdência será responsável por definir políticas sobre geração de emprego
e renda, apoio ao trabalhador, fiscalização do trabalho,
política salarial, segurança no trabalho, registro sindical e previdência, entre outras, responsabilizando-se, inclusive, pela previdência complementar.
Ao tramitar na Câmara, os parlamentares incluíram
no texto a possibilidade de que o ministro da pasta,
atualmente comandada por Onyx Lorenzoni, possa definir as hipóteses de substituição de exame pericial presencial por exame remoto, assim como as condições e
as limitações para sua realização.

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa pediu vista do projeto de lei do Tribunal de Contas dos Municípios, que introduz alterações na estrutura organizacional
do órgão, que tramita na Assembleia Legislativa, prevê criação de gratificação ao presidente Joaquim de Castro, de 20% sobre o
seu salário. O benefício também se estende
ao corregedor, do procurador do Ministério Público de Contas e de corregedor. Com 10%, serão
agraciados o vice-presidente, Daniel Goulart, e
ainda o ouvidor do Ministério Público de Contas. A matéria também transforma 26 cargos
efetivos em comissionados. Joaquim de Castro diz que
as alterações não
geram despesas.

Improbidade

O Ministério Público descobriu que o ex-prefeito de Goiatuba, Fernando Vasconcelos tentou
burlar concurso público, usando a Associação
Legionárias do Bem-Estar Social para contratar
pessoas que exerciam funções típicas de comissionados. Por isso, propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Consenso

O PSD do senador Vanderlan Cardoso condiciona a votação de PEC a auxilia e R$ 400 e
Precatórios do Fundef. A matéria ainda não tem
data para ser votada em plenário.

Digitais

Aliado de Ronaldo Caiado, o presidente da Câmara de Senador Canedo, Carpegiane Silvestre
(DEM), vai condecorar o eventual adversário do
governador, em 2022, Gustavo Mendanha, com
título de cidadania canedense.

xadrez@ohoje.com.br

Fora do MDB

Fora das articulações do MDB para disputar a reeleição, o senador Luz do Carmo,
que não esconde sua mágoa com a direção
do partido, presidido por Daniel Vilela,
vai se desfiliar da legenda. Já recebeu convites de várias siglas.

Santa Casa

O deputado tucano Gustavo Sebba vai
insistir na instalação de uma CPI para
apuar irregularidades na gestão da diretoria da Santa Casa de Goiânia. Já começou
a colher assinatura.

Alegações

Membros da diretoria do Detran reforçaram, em audiência pública na Alego, a necessidade de aprovação de projeto de lei que
cria três novas taxas. O argumento é de que
o usuário não será penalizado, mas apenas
empresas credenciadas.

Fora de hora

Recado da Confederação Nacional dos Municípios, com base em pesquisa, aos prefeitos
que suspenderam o uso de máscara em locais
abertos: redução de morte por Covid-19 não
pode desobrigar o uso do equipamento. Em
Goiás, Cachoeira Alta, São Luís de Montes Belos e Caçu estão na lista.

Pressão

A defesa do padre Robson de Oliveira tenta de todas as maneiras evitar a prisão dele. Na
pressão, procurou o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, responsável por relatar o pedido de prisão feito pela
Polícia Federal, por suposto pagamento de
propina a desembargadores.

CURTAS
t

2 O governo vai alterar a lei que trata de

contratação por tempo determinado, para
assegurar que os editais de processo seletivo
simplificado reservem parte das vagas de
formação superior aos profissionais com até
três anos de conclusão da graduação.

Secretários de Goiânia contrariam
Cruz e devem apoiar Mendanha
Prefeito demonstra
uma preferência
pelo governador
Ronaldo Caiado,
mas alguns de
seus auxiliares
tendem a seguir
outro caminho
Marcelo Mariano
O prefeito de Aparecida
de Goiânia e pré-candidato a
governador em 2022, Gustavo
Mendanha (sem partido),
marcou presença na posse
de Michel Magul (MDB) como
titular da Secretaria de Desenvolvimento e Economia
Criativa (Sedec) da Prefeitura
de Goiânia.
Magul tem um histórico de
parceria com Mendanha na
área social em Aparecida de
Goiânia e o conhece já há alguns anos, mas, conforme apurou a reportagem, o convite
para sua posse não quer dizer
necessariamente que vai apoiálo na disputa do ano que vem.
Convites para a posse do
novo titular da Sedec foram
feitos a outros políticos de
destaque em Goiás, inclusive
ao próprio governador Ronaldo Caiado (DEM/União
Brasil), que esteve representado pelo secretário de Indústria e Comércio, Joel
Sant'Anna Braga.

A maior resistência é por parte do seu partido, que busca candidatura própria ao Senado
O apoio de Magul no ano
que vem tende a depender do
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos). Por uma
questão de lealdade, o secretário de Desenvolvimento e
Economia Criativa estaria disposto a seguir o mesmo caminho de Cruz.
Para 2022, o prefeito de
Goiânia demonstra publicamente uma preferência por
Caiado. Cruz tem repetido, em
diversas entrevistas, que o
nome do governador, na sua
avaliação, é o melhor para seguir no comando do estado.
Embora tenha evitado
comparecer a eventos recentes ao lado de Caiado, a opinião de Cruz não teria muda-

do, de acordo com uma pessoa próxima a ele. No entanto, o prefeito de Goiânia pode
enfrentar resistências sobre o
apoio ao governador em pelo
menos duas frentes.
Primeiro, dentro de seu próprio partido, o Republicanos,
que, como o jornal O Hoje tem
mostrado, está rachado. O deputado federal e presidente
estadual da legenda, João Campos, precisa de uma chapa
para viabilizar seu objetivo
de ser candidato a senador e,
apesar de afirmar que mantém diálogo com todos os précandidatos ao Palácio das Esmeraldas, possui mais afinidade com Mendanha.
Por outro lado, assim como

Cruz, prefeitos do Republicanos no interior e o presidente do partido do Distrito Federal, Wanderley Tavares,
que supostamente exerce influência na Prefeitura de
Goiânia, veem Caiado como
uma aposta mais segura. Devido à sua ligação com veículos de comunicação, a cúpula
nacional da legenda estaria de
olho em contratos publicitários do governo estadual.
A outra frente de resistência
a Cruz está dentro de sua própria equipe de secretários. Muitos são de outros estados. Outros, mais técnicos e, portanto,
dificilmente tomarão lado nas
eleições do ano que vem.
Porém, dos secretários com

perfil mais político, há quem já
tenha sinalizado voto em Mendanha, como o presidente da
Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, Valdery
Júnior, próximo da deputada
federal Magda Mofatto (PL).
Na live em que o prefeito
de Aparecida de Goiânia
anunciou sua saída do MDB,
em razão da aliança do partido com Caiado, Valdery fez
questão de deixar um comentário de apoio ao précandidato a governador.
Outro caso é o do secretário
de Desenvolvimento Humano
e Social, Zé Antônio (Republicanos). Há duas semanas, ele
publicou uma foto ao lado de
Mendanha com a hashtag #emconstrução e a seguinte legenda: “Só pra dizer o quanto estou feliz por fazer parte desse
importante projeto para Goiás”.
Além deles, a secretária
de Relações Institucionais e
vereadora licenciada de Aparecida de Goiânia, Valéria Pettersen (MDB), até voltou temporariamente à Câmara Municipal para ajudar a reeleger
André Fortaleza (MDB), aliado de Mendanha, como presidente da Casa.
E Felizberto Tavares, secretário extraordinário de Assuntos Comunitários, também
deve caminhar com o prefeito de Aparecida de Goiânia.
Por fim, vale dizer que, ao
contrário de Cruz, nenhum de
seus secretários manifestou
apoio público a Caiado. (Especial para O Hoje)
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Colapso das cadeias
de suprimentos
Reinaldo A. Moura
Nunca em tempos de paz e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial houve tanta escassez de insumos de todas as espécies no comércio mundial.
É evidente que uma crise pandêmica como
esta que vivemos desestabilizou o fluxo de
mercadorias no comércio global e os abastecimentos dos últimos meses são insuficientes para
repor a demanda reprimida, pois até contêineres (20 e 40 pés) estão em falta. Muitos países que exportam manufaturados nestas embalagens e rotas não recebem matérias-primas
(granéis) em contêineres “open top”.
Observe o que aconteceu com o frete: quadruplicou desde o início da crise sanitária, por
exemplo, para o envio de um contêiner de Shanghai a Santos.
Li e assisti em lives que uma
das soluções é o setor automotivo
afastar-se do modelo “just-intime”, e que o mesmo tem sido o
vilão desta causa. Inclusive da
falta de semicondutores.
Quem teve condições de estocar este escasso componente empregado em vários ramos de atividades nos últimos anos?
Ouvem-se tantas bobagens que,
mesmo 70 anos após a introdução do
Sistema Toyota de Produção em suas
fábricas e, em seguida, nos seus fornecedores no Japão, um país que se recuperava da
Segunda Guerra Mundial jamais fizera estoques especulativos. No máximo, organizava estoques de
segurança de materiais importados, cujas fontes
do outro lado do mundo traziam incertezas de
abastecimento em certas épocas.
E o princípio do “just-in-time”, hoje rebatizado de “Lean”, é a busca incessante da eliminação das perdas (tudo que não agrega valor ao cliente).
Assim, manter um estoque, tal qual na gôndola
de um supermercado, de itens estratégicos ou que
estejam sujeitos a sofrer interrupção de fornecimento, sempre foi considerado um nível ideal
de estoque em movimento.
Mas o que dizer das catástrofes imprevisíveis? A começar, ainda na década de 1970, com o
embargo do petróleo; nos anos 2000, com o efeito do Katrina, os tsunamis no Japão, o ataque às torres gêmeas em Nova Iorque e, agora, com a Covid19. Isso sem falar do susto do bloqueio acidental
de um cargueiro na travessia do canal do Suez. Eli-

minar a filosofia JIT ou transformar os mínimos estoques em robustos por alguma fórmula mágica
será a solução? Quem tiver este software de previsibilidade será o Maomé deste milênio!
Qual o custo de manter todos estes níveis de
estoque na cadeia e o tempo para balancear os
estoques? Confundida também com estoque
zero, a filologia JIT era “odiada” por muitos
compradores pois, a qualquer crise, eram criticados veementemente.
Mesmo em tempos de greves setoriais mais
frequentes, muitos compradores utilizavam-se
de um calendário para antecipar compras de insumos buscando garantir o abastecimento de
fábricas e do comércio.
A manufatura sempre conviveu com a oscilação no nível de estoque disponível e esta é uma das
razões das linhas de montagem operarem com modelos mistos no mix da
montagem de seus modelos, pois,
caso falte algum componente, em seu
lugar entra outro veículo e assim se
mantém os recursos agregando valor
(“ocupados”).
Mas, neste momento, todos os veículos utilizam chips ou semicondutores, componentes vitais na montagem
do veículo. É impossível montá-lo e colocá-lo no pátio ou expedir para a concessionária e, assim que o chip chegar,
simplesmente instalá-lo.
Esta inovação trouxe estas consequências bem diferentes dos automóveis da antiga geração.
Além dos atuais e escassos fabricantes de semicondutores destinados à automóveis, inúmeros outros produtos requerem chips e não é
de um mês para o outro que se constroem novas fábricas de semicondutores. Aliás, tivemos
uma fábrica nos anos 1980/90 que, por força da
lei de reserva de mercado, sucumbiu! Assim, conheçam mais e invistam no pensamento enxuto, just-in-time, Kanban, TPS - Sistema Toyota de
Produção, metodologias e estratégias diferentes
para gestão de estoques e, em todo momento, responda: qual
a probabilidade de sua
empresa ficar sem estoque de um item por
qualquer risco natural
ou acidental?
Enfim, vivemos em
Reinaldo A. Moura é encima do “fio de uma
genheiro industrial, exprofessor universitário
navalha”!

Manter um
estoque sem
foi
considerado
uma
estratégia boa

OPiniãO

Com o pomposo nome de Programa de Gestão do Atendimento Presencial (PGAP), o INSS
tenta, sem sucesso, pôr fim às filas de espera
dos benefícios.
Tudo pode não passar de outra manobra diversionista.
Consoante os dados oficiais, há algo como 1,8
milhões de segurados que esperam o deferimento dos benefícios básicos - aposentadoria, pensão por morte e auxílio por incapacidade (o antigo auxílio-doença). E o que se assinala como
mais grave, por atingir diretamente os mais pobres, são mais de 600.000 pessoas idosas ou com
deficiência que aguardam o resultado do pedido
de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Notem bem! Não foi erro de digitação. Quase
dois milhões e meio de pessoas estão sem resposta ao pleito de prestações de natureza alimentar!
Talvez por ser desconfiado, sempre pensei
que isso é algo propositado. Cada benefício
que deixa de ser pago é parte integrante de certo jogo protelatório que faz sobrar mais e mais
dinheiro em caixa. E como sempre brandem o
surrado tema do déficit da previdência social,
os gestores se sentem tranquilos. Parecem acreditar que denegando, pela omissão, direitos
subjetivos, deixam de agravar a dramática situação financeira do sistema.
É extremamente estranho que nunca ninguém
tenha pensado em chamar à responsabilidade
aqueles que dirigem a instituição. Haverá, decerto, desculpas despidas de nenhum valor, mas
ninguém terá como contornar o princípio constitucional da eficiência dos serviços públicos.
Intentemos alguma explicação.
O tema não é novo. Certa feita, há quase vinte anos, uma emissora de televisão me convocou
para, um pouco antes das seis da manhã de um
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dia de semana qualquer, comparecer às portas
da agência da previdência social num bairro da
zona oeste de São Paulo. É que lá, como em quase todas as partes, a distribuição de senhas se tornara um rentável serviço. Alguém que foi entrevistado nos contou que chegava às oito da noite do dia anterior, dormia no local, ao relento, e
de manhã obtinha a senha que repassava a alguém por certa quantia.
A primeira explicação, que vem desde então,
é o notório sucateamento da máquina administrativa, agravada com o desligamento por aposentadoria ou morte dos servidores. Ademais, a
estrutura física, e mesmo os equipamentos, sempre e sempre se mostram aquém dos avanços tecnológicos que bem poderiam resolver esse problema de pessoal mediante procedimentos automatizados de concessão das prestações.
Convém lembrar que quem respondia pelas
despesas administrativas e da máquina estrutural era a União. O dinheiro da previdência social não deveria pagar essa conta. Mas,
hoje em dia, até esse custeio é rateado entre todos os contribuintes.
Imagine, por instantes, a dimensão espacial dessa monumental fila, considerada a distância regulamentar de um metro entre uma pessoa e outra! Será que, se enfileirados em dado momento e,
como na caminhada do povo hebreu rumo à terra prometida, fossem recebidos pelo Todo Poderoso, o que este diria
ao Moisés de plantão?
“Eu ouvi os clamores do
meu povo e desci para
libertá-lo.” (Ex. III, 7).
Seja o porta-voz desWagner Balera é professor
ses que não têm voz. E
titular de Direito Previreclame por eles ao
denciário e de Direitos Humanos na PUC-SP
Moisés de plantão.

3

CARTA DO LEITOR

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o certificado médico de vocês não é um papel que te torna mais poderoso(a), assim como nós não podemos
praticar um abuso de autoridade, vocês não podem
ser tão mal educados e nem se acharem tanto. Somos humanos, e sua profissão, assim como muitas
outras, exige que você se esforce até o último minuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou psicológicas e não o contrário, portanto senhores e senhoras, tenham ciência de que tudo tem limites, e
por gentileza, mas amor ao próximo, principalmente nesse momento em que precisamos tanto de
vocês. Fica minha revolta passiva para alguns que
se identificam, sei que são a menoria mas algo precisa mudar. E URGENTE.
Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os especialistas, não há dúvida de que a educação é primordial. Mas, diante das iniquidades socioeconômicas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para
crescer e promover desenvolvimento sem discriminações, estabelecendo uma simbiose perfeita entre economia e educação. A pandemia do novo coronavírus realçou os traços das desigualdades do
país. A discrepância é tangível no ambiente escolar, e mais profunda no quesito raça/cor. O racismo estrutural, a discriminação por classe social e
o baixo investimento nas escolas e na formação de
professores somam para o aprofundamento das
disparidades. Mudar esse cenário é desafio que se
impõe aos governantes para que o Brasil supere
as mazelas socioeconômicas.
Carlos Brandão
Ipameri

CONTA PONTO

{

A quilométrica ﬁla de espera
dos benefícios previdenciários
Wagner Balera

n

“Tenham a certeza
de que, ao investir,
teremos os
resultados e, em
breve, o Brasil todo
vai copiar nossas
ações de governo
O governador Ronaldo Caiado
anunciou, na última quinta-feira
(04/11), investimentos da ordem de
R$ 367 milhões para programas de
reformas e modernização de unidades escolares, aquisição de móveis
e instalação de laboratórios, por
meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc)

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“É rainha ,mas é uma senhorinha, deve ser
um saco ter viver num personagem 24
horas”, comentou o internauta sobre a tentativa de reduzir ou proibir a rainha elizabeth de beber.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“o Felipe de alan ficou sensacional. Time
fera demais Felipe, Victor e Beatriz”, comentou o internauta sobre a live temática de halloween da equipe de esportes
do Hoje news.
Pedro Azevedo

N

@jornalohoje
BTS, Kanye West, Taylor Swift, Billie eilish,
olivia Rodrigo, Bad Bunny e Selena Gomez
estão entre os artistas que concorrem a
uma estatueta. a cerimônia de premiação
do melhor da música em 2021 será realizada em 31 de janeiro.
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Multinacionais e muito ricos
sonegam US$ 8,2 bilhões em 2021
Decisão liberará carregamentos retidos em portos chineses

China aceitará
carne bovina
do Brasil
certiﬁcada até
4 de setembro
As autoridades alfandegárias da China disseram
que aceitarão pedidos de importação de carne bovina
brasileira que tenham recebido certificado sanitário antes de 4 de setembro, potencialmente permitindo que os
carregamentos retidos nos portos chineses finalmente
sejam liberados na alfândega.
O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina
para a China em 4 de setembro após detectar dois casos
atípicos de doença da vaca louca, mas a carne que já estava nos portos continuou sendo exportada, com a
maior parte não conseguindo passar pela alfândega na
chegada à China.
Os casos foram considerados "atípicos" por serem de
um tipo espontâneo, e não por transmissão no rebanho.
De acordo com a Organização Internacional de Saúde
Animal (OIE, na sigla em inglês), casos "atípicos" não oferecem riscos à saúde humana e animal, e são em geral
detectados em bovinos mais velhos.
A alfândega chinesa atualizou seu site nesta terça-feira para informar que agora está aceitando pedidos de
importação de carne bovina certificada antes da suspensão. Não ficou claro quanto tempo esses procedimentos levariam, ou a quantidade de produto presa no
limbo desde a suspensão.
O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina da
China, atendendo a cerca de 40% de suas importações, e
os compradores esperavam inicialmente que o comércio
fosse retomado em algumas semanas. Desde que os casos em bovinos foram anunciados, o Brasil também notificou dois casos de distúrbio neurodegenerativo em pessoas, embora autoridades tenham dito que eles não estavam relacionados ao consumo de carne bovina.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que a decisão das autoridades alfandegárias da China de liberar a entrada no país de carne bovina brasileira que tenha recebido o aval sanitário chinês
antes de 4 de setembro é o “primeiro passo” para a retomada integral das exportações do produto brasileiro.
“O próximo passo é liberarmos a suspensão da carne
brasileira daqui para frente. Então, estamos em andamento
neste processo e eu espero que isto aconteça ainda no próximo mês”, declarou Tereza a jornalistas que a aguardavam na entrada do ministério, em Brasília.
O Brasil suspendeu suas exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro, após detectar dois casos atípicos de doença da vaca louca. Os casos foram considerados "atípicos" por serem de um tipo espontâneo
da doença, não transmitido no rebanho.
De acordo com a Organização Internacional de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês), casos "atípicos" não
oferecem riscos à saúde humana e animal e, em geral, são
detectados em bovinos mais velhos. Ainda assim, o produto que importadores chineses já tinham adquirido e que
já estava embarcado, a caminho da China, continuou sendo exportado, ficando retido na alfândega chinesa.
“Foram casos atípicos. Tanto é que a autoridade mundial [a OIE] concluiu o caso rapidamente, liberando o Brasil. Todos os países-membros da OIE liberaram a carne
brasileira, com exceção da China, que tem um protocolo diferente, razão pela qual o Brasil teve que suspender
suas exportações. Mas só a China teve este problema, que
está sendo superado”, comentou a ministra, garantindo
não haver motivos para os consumidores brasileiros ou
internacionais se preocuparem.
“[A decisão chinesa é fruto de] um processo técnico que caminhou passo a passo”, acrescentou Tereza
Cristina ao admitir que as negociações demoraram mais
que ela esperava inicialmente. “Mas isto já alivia um
pouco os exportadores brasileiros, pois havia muitos
contêineres que já estavam embarcados, em alto-mar,
ou já em alguns portos da própria China [quando o país
decidiu interromper as importações]”, comentou a
ministra, alegando que a situação gerou contratempos
e prejuízos à pecuária brasileira, mas que o setor produtivo foi capaz de encontrar alternativas.
A ministrou acrescentou que a Rússia anunciou uma
nova cota global de importações. "Não é uma cota só para
o Brasil, mas a qual o país poderá ter acesso e, com certeza, será um acesso grande, pois somos um grande exportador
e já temos plantas [industriais] habilitadas [para vender para
a Rússia]. Então, o setor mostrou que é forte e vai continuar
exportando”, concluiu a ministra. (ABr)

Num esforço conjunto empreendido desde o ano passado, três organizações dedicadas a discutir e promover a justiça fiscal no
mundo–Aliança Global para a Justiça Fiscal,
Public Services International e Tax Justice
Network (Rede de Justiça Fiscal) – divulgaram
no início do mês a segunda edição de seu “Estado atual da justiça fiscal”. A ideia, desde o
início, foi identificar o custo econômico e social do que o trabalho qualifica como “abuso fiscal internacional”, demonstrando as perdas causadas aos países por multinacionais
que utilizam paraísos fiscais para reduzir a
tributação sobre seus lucros e ainda por milionários que escondem patrimônios no exterior, driblando os fiscos nacionais ao não
declarar adequadamente o tamanho dos
ativos e dos rendimentos obtidos em operações fora de seus países de origem, igualmente em paraísos fiscais.
Os dados disponíveis sugerem que o
Brasil teria deixado de arrecadar alguma
coisa ao redor de US$ 8,165 bilhões neste
ano, dos quais perto de US$ 7,867 bilhões
em receitas perdidas em função de transferências de lucros realizadas por multinacionais para paraísos fiscais, abrindo espaço para a subdeclaração de seus ganhos
– o que significa burlar a legislação fiscal
do País para pagar menos impostos. Outros
US$ 298,12 milhões corresponde à evasão
fiscal promovida pelos donos da grana no
Brasil, aqueles que preferem estacionar
suas riquezas de forma não declarada
nas chamadas contas offshore. O objetivo
é esconder riquezas e sonegar impostos,
uma prática que o Ministério da Economia

BALANÇO
t

2 Os números apurados, na
verdade, capturam apenas
uma parte da realidade. “Essas estimativas são a ponta
do iceberg. É o que podemos ver acima da superfície
este ano graças ao progresso
na transparência fiscal, mas
sabemos que há muito mais
abuso de impostos abaixo
da superfície que custa mais
em prejuízos fiscais”, afirma a Rede de Justiça Fiscal.
2 Considerando o valor médio do dólar entre 1º janeiro
e 21 de novembro deste ano,
algo próximo a R$ 5,35 conforme dados do BC, as perdas
de receita no Brasil teriam se
aproximado de R$ 43,7 bilhões. O orçamento autorizado para todo o setor de
saúde neste ano chegou a R$
180,6 bilhões, de acordo com
dados da plataforma Siga Brasil, do Senado, criada para
acompanhar a execução orçamentária e o destino do dinheiro dos impostos federais.
2 Traduzindo o que esses
números mostram, as grandes multinacionais, que o ministro dos mercados acredita

e o Banco Central (BC) deveriam estar
preocupados em combater.
As perdas de receita estimadas para
este ano pelo trabalho teriam sido bem menores do que aqueles levantadas para 2020,
que haviam atingido US$ 14,911 bilhões
(US$ 14,631 bilhões desviados por multinacionais e os restantes US$ 280,293 milhões
sonegados em contas offshore). Mas as organizações que participam desse levantamento desaconselham esse tipo de comparação, simplesmente porque dependem de
“dados de transparência fiscal que as maiores corporações multinacionais foram recentemente obrigadas a divulgar”.

Sonegação criminosa

De qualquer forma, o comportamento de
nossas elites não deixa de ser revelador do
seu caráter (ou ausência de) num dos momentos mais dramáticos da pandemia, com
o número de famílias duramente atingidas
pelo vírus chegando à casa dos milhões,
muitas destroçadas por mortes que poderiam
ter sido evitadas se as vacinas tivessem chegado mais cedo, se o desgoverno em Brasília
não estivesse ocupado em instalar verdadeira
quadrilha no Ministério da Saúde, se houvesse um presidente digno do cargo que ocupa. O trabalho ajuda a tornar visível a face
criminosa da sonegação empreendida por
multinacionais e os donos da grana, ao estimar quantas vacinas teria sido possível
comprar com os impostos desviados apenas
neste ano – algo em torno de 474,71 milhões
de doses, o suficiente para vacinar toda a população pouco mais de duas vezes.

estarem interessadas em investir no País e resgatar sua
economia, e os muito ricos
embolsaram alguma coisa
muito próxima de 24% de
todo o orçamento da saúde.
Literalmente, lucraram com
mais de 620,0 mil mortes.
2 Uma conta que deveria
ser cobrada também daqueles que, como Paulo
Guedes e Roberto Campos
Neto, mantêm contas “declaradas” em paraísos fiscais. Não é preciso lembrar
que, mesmo informadas à
Receita e ao BC, os rendimentos recebidos em paraísos fiscais estão sujeitos
a uma taxação muito mais
branda do que se fossem
tributados aqui dentro.
2 Em todo o mundo, as
perdas fiscais gerados por
“abusos” desse tipo alcançaram US$ 483 bilhões em
2021, quase 13% mais do
que o valor identificado em
2020, na faixa de US$ 427 bilhões. Conforme o estudo, “o
maior elemento continua
sendo o abuso fiscal corporativo internacional”, ou

seja, a atuação deletéria das
maiores multinacionais,
“responsáveis por cerca de
um terço da produção econômica global, metade das
exportações mundiais e cerca de um quarto dos empregos no planeta”.
2 “Seu abuso fiscal é uma
questão econômica global
de primeira ordem, que priva os governos de receitas
fiscais, aumenta as desigualdades entre e dentro
dos países e mina as pequenas empresas locais que geram a maioria dos empregos”, escancara o trabalho.
2 Com dados da Declaração
País a País publicada pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as transferências de empresas multinacionais a paraísos fiscais somaram US$ 1,19 trilhão, causando prejuízo anual de US$
312 bilhões aos países, com a
perda de receitas de impostos
diretos. A cifra correspondeu
a um salto de 27,3% frente
aos US$ 245 bilhões sonegados em 2020.

Queda das expectativas piora o
clima econômico na América Latina
O Indicador de Clima Econômico da América Latina
(ICE), divulgado hoje (23) pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), mostra que o resultado do quarto trimestre
interrompeu a recuperação
que vinha sendo observada
desde o segundo trimestre de
2020. O índice, que havia passado para a zona de clima econômico favorável, com 101,4
pontos na sondagem do terceiro trimestre, recuou 20,8
pontos no quarto trimestre.
“O clima econômico da
América Latina piorou e passou para a zona de avaliação
desfavorável liderado pela

piora das expectativas que
se aproximaram da zona limite entre avaliações favoráveis e desfavoráveis”, informou o Ibre/FGV.
O ICE é medido pela média
geométrica entre o Indicador
da Situação Atual (ISA) e o Indicador de Expectativas (IE).
O ISA registrou uma pequena
queda de 1,1 ponto, ao passar
de 59,1 pontos para 58 pontos
e continua na zona desfavorável. Mas o que influenciou
a queda desse trimestre foi o
resultado do IE que despencou 45,5 pontos, ao passar de
150,6 pontos no terceiro trimestre para 105,1 pontos no
quarto trimestre.

Pandemia

Segundo o Ibre/FGV, essa é a
segunda maior queda entre
duas sondagens consecutivas
desde o início da série histórica,
em janeiro de 1989. Antes, a
maior queda no valor de 58,8
pontos foi entre o primeiro e o
segundo trimestre de 2020 associada às expectativas pessimistas e incertezas trazidas
pela pandemia da covid-19.
Nesse último trimestre do
ano de 2021, a questão da pandemia, embora com resultados
distintos em termos de imunização entre os países da região,
não pode ser destacada como a
principal razão para a reversão
das expectativas. (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021

POLÍTICA

n

5

Rogério Cruz pode sofrer
sanções por atraso de dados
Yago Sales

Enquanto 91%
das prefeituras
cumpriram a
resolução do
TCM, Goiânia, até
o momento, não
entregou as
informações
dos servidores
Yago Sales
Desde a implantação do
Colare Pessoal, sistema do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em 2020, a Prefeitura de Goiânia não entregou
documentos dos dados relacionados à folha de pagamento dos servidores. Além de todo
o ano passado, até este mês a
gestão de Rogério Cruz (Republicano) ainda não conseguiu
dar uma resposta satisfatória
ao órgão, embora 91% das prefeituras goianas já tenham enviado as informações exigidas.
Dados obtidos pelo jornal O
Hoje informam, também, que
97% das Câmaras de Vereadores do Estado já cumpriram
com as regras.
O sistema já recebeu 17.312
folhas de pagamento, com milhares de servidores - efetivos
ou comissionados. Os atos pessoais têm 1.766.737 documentos. A inadimplência das informações pode causar dor de
cabeça ao próprio Rogério
Cruz. De multas a negativa de
certidão - que evitaria transferência, por exemplo, de recursos do Estado e da União ao
Município. Caso não resolva o
mais rápido possível, o prefei-

Ferramenta auxilia
na transparência a
gastos públicos com
pessoal nos 246
municípios

to pode ficar inelegível num
eventual processo mais extremo por parte do Tribunal.
Vale lembrar que a ferramenta que recebe dados de
férias, aposentadorias, benefícios, nomeações, lotação, afastamento, disposição, entre outras informações.
O sistema do TCM, que começou a ser discutido em 2018,
é um marco para dar transpa-

rência pública a gastos com
pessoal nos 246 municípios
goianos, tanto nos executivos
quanto nos legislativos. A ineficiência constatada pelo TCM
na prefeitura de Goiânia ocorre em meio à troca de comando da Semad por ingerência de
Wanderley Tavares, presidente do Republicanos em Brasília.
Fabiano Bissoto teria sido demitido após desentendimentos com Tavares. Assumiu em
seu lugar Eduardo Merlin, ligado ao Republicanos do Distrito Federal (DF).
Merlin é o terceiro titular da
Semad apenas este ano. Indicada pelo grupo de Daniel Vilela, presidente do MDB, a primeira secretária da pasta na
gestão Rogério Cruz, Marcela

Araújo Teixeira, que saiu após
ruptura dos emedebistas com
Cruz, chegou a publicar uma
portaria, em 18 de março, estabelecendo Comissão Especial de Gestão da Plataforma do
Colare Pessoal do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Na mesma portaria, a ex-secretária nomeou, como coordenador do grupo, o servidor
Daniell Victor Luiz e outros
quatro servidores. A portaria,
ainda, estabelecia um prazo
para o envio dos dados para até
o dia 26 de março deste ano, o
que não ocorreu.
Procurada para comentar
sobre a falta dos dados no sistema, a Secretaria Municipal
de Administração, por meio

de nota enviada pela assessoria de imprensa, informou que
“a equipe responsável pela
Gestão de Folha de Pagamentos da Semad tem se reunido
constantemente com o Tribunal de Contas dos Municípios
(TCM) para atender as solicitações e demandas do sistema
utilizado por eles, o Colare”.
Segundo a pasta, “será definido um plano de ação para
resolver todas as pendências
relacionadas à divulgação de
dados referentes ao quadro de
servidores da Prefeitura de
Goiânia”. Questionada sobre a
contratação de um software, a
pasta informou que o assunto
está sendo discutido e que
não definiu ainda. (Especial
para O Hoje)

ALEGO

Aprovado 'Bônus por Resultado’ para servidores da Educação
Os deputados estaduais
aprovaram, na tarde da última
terça-feira (23/11), um projeto
de lei de iniciativa do Governo
de Goiás que garante o pagamento de ‘Bônus por Resultado’
aos profissionais ligados à Secretaria de Estado da Educação
(Seduc). A matéria frisa que a
concessão do benefício ocorrerá exclusivamente durante
os meses de dezembro deste
ano e janeiro de 2022.
O governador Ronaldo Caiado (DEM), que assina a iniciativa, argumenta que a proposta busca a valorização dos profissionais da Educação mediante ao “trabalho exercido”
e “comprometimento” com a
promoção de um ensino de
qualidade para os estudantes
goianos. O democrata também
defende que os repasses irão
estimular o integral retorno
às aulas presenciais.
O Bônus por Resultado possui natureza remuneratória e
destina-se a estimular o integral retorno às aulas presenciais, podendo chegar a 98%
da remuneração ou do subsídio do servidor.
‘‘A medida amplia, também, as políticas públicas adotadas pelo Estado de Goiás
para manter a relevante posição no campo educacional
reconhecida pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, argumenta
a governadoria em um trecho
do texto. Estima-se, com isso,

Valdir Araújo

O impacto financeiro será de R$ 131 mil~hoes no mês de dezembro e R$ 29 milhões em janeiro de 2022
o atendimento de mais de 39
mil servidores entre efetivos,
comissionados e temporários.
A aplicação dos recursos
atende, segundo o projeto, as determinações Constitucionais que
garantem a aplicação de 70% do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
no pagamento dos profissionais da educação básica.
O impacto orçamentário e
financeiro será de R$
131.712.273,91 no mês de dezembro de 2021 e de R$
29.348.177,07 no mês de janeiro de 2022. Somados ambos
os meses, o montante supera a
casa dos R$ 160 milhões. A
Procuradoria-Geral do Esta-

do (PGE) e Secretaria de Estado da Economia atestaram a
viabilidade jurídica e orçamentária da proposta.
O primeiro aval em Plenário para a matéria veio no último dia 18 de Novembro
quando 29 deputados votaram
a favor da proposta. Nenhum
dos presentes registrou voto
contrário. Desta vez, a matéria
terminou aprovada em definitivo com 23 votos. Novamente,
ninguém foi contrário.

Polêmica

Na semana passada, o projeto de Lei foi alvo de um extenso debate iniciado pelo líder do governo na Casa, deputado Bruno Peixoto (MDB).
Isso porquê o emedebista atri-

buiu o “atraso” para a aprovação da proposta aos deputados da oposição. “A oposição
pediu vistas apenas para atrasar o andamento do projeto.
Agora ficará para a próxima
semana, porque tem que ser
aprovada em duas votações no
Plenário”, comentou.
O Delegado Eduardo Prado
(DC), por sua vez, rebateu a posição do líder e disse que é “direito e dever” do parlamentar
acompanhar e avaliar o teor
dos projetos, especialmente os
do Governo. “Eu sou defensor
dos professores, todos sabem
disso, eu pedi vista porque
não vou votar matérias a toque
de caixa. Tenho analisado e
sempre vou analisar as propostas do Governo para honrar

meu mandato enquanto representante dos professores,
dos policiais e dos servidores
públicos”, retrucou.
A deputada Lêda Borges
(PSDB) ressaltou que todo projeto que acrescenta na remuneração dos professores é plausível, mas a base do Governo
não tem direito de atacar a
oposição por pedidos de vista.
“Essa postura não é democrática, e fomos atacados aqui por
ter pedido vista dessa matéria
para avaliar melhor a proposta do Governo”, finalizou.
A colocação foi rechaçada
também pelo deputado Karlos Cabral (PDT) que defendeu, ao discursar, a necessidade da oposição pedir vista sobre os projetos de autoria do
Governo justamente para evitar que os servidores sejam
prejudicados através de emendas jabutis. “Esse é o único
mecanismo que temos para
evitar essa prática”, pontuou.
Na Mista, além dos deputados citados, também pediram
vistas à proposta os deputados
Delegado Humberto Teófilo
(Sem partido), Alysson Lima
(Solidariedade), Major Araújo
(Sem partido), Antônio Gomide
(PT) e Helio de Sousa (PSDB).
Uma vez aprovado em definitivo na Casa de Leis, a matéria
retorna agora para o Poder
Executivo onde será vetado ou
sancionado pelo governador.
(Felipe Cardoso, especial
para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini |

Risco
Faria diz que preço do 5G deve ficar menor que o do 4G

Ministro diz
que leilão do
5G aumentará
competitividade
O Ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse ontem
(23) que a entrada de novas operadoras com o resultado do
leilão do 5G vai aumentar a competitividade e fazer com que
preço da telefonia móvel no 5G, “provavelmente” seja inferior ao da tecnologia 4G. Realizado no início do mês, o certame selecionou operadoras de serviços da nova geração da
telefonia móvel e arrecadou R$ 47,2 bilhões.
O leilão ofereceu para arremate quatro faixas de radiofrequências - 700 MHz; 2,3 GHz; 3,5 GHz; e 26 GHz, que
têm finalidades específicas de mercado, divididas em diversos lotes. Operadoras já em atuação no país, Claro, Vivo
e TIM, arremataram o lote principal do leilão, de abrangência nacional, pelo valor de R$ 1,1 bilhão.
Além delas, Sercomtel e Algar Telecom, de atuação regional, também levaram lotes e seis novas operadoras
entrarão em operação no mercado - Winity II, Brisanet,
Consórcio 5G Sul, Neko, Fly Link, Cloud2u.
Segundo Faria, o resultado mostrou que, além das capitais dos estados, 1.174 municípios com mais de 30 mil
habitantes serão atendidos por pelo menos três prestadoras de telefonia móvel. “Isso nos dá a garantia de que
o preço que iremos pagar pelo 5G, provavelmente será
mais barato do que no 4G”, disse Faria durante audiência
hoje na Comissão de Infraestrutura do Senado para debater a implantação da tecnologia.
Para o ministro, o resultado mostrou que alguns provedores de internet entraram na disputa e também passarão a oferecer, além do acesso à rede de computadores, serviço de telefonia.

O Ministério da Saúde tem ignorado e
evitado se manifestar sobre alertas de risco de nova onda epidêmica de Covid-19. Um
deles, do Conselho de Secretários Municipais deSaúde do Amazonas (Cosems-AM),
reforça: “O comportamento epidemiológico das doenças respiratórias observadas na
região Norte do País, principalmente no
Amazonas, deve ser avaliado em um contexto mais amplo visto as diferenças do padrão das demais regiões do País”. Preocupados, deputados e senadores de Estados da
região pressionam o ministro Marcelo
Queiroga, mas sem resposta efetiva.

Catástrofe

Diante do alerta para nova onda e da experiência catastrófica de Manaus durante
a pandemia, o que se espera do Ministério
da Saúde é, no mínimo, um planejamento
para evitar – em caso de nova onda - a repetição da tragédia ocorrida anteriormente no Amazonas.

Iminente

O Conselho aponta para o risco iminente
sobretudo pela predominância da variante Delta e baixa cobertura vacinal, pois apenas três municípios do Amazonas estão com
cobertura acima de 70% da população vacinável com as duas doses do imunizante.

Plano

Sobre o plano de vacinação para
2022 – quantidade de vacinas, imunização de crianças, etc -, questionado há
dias pela Coluna, a postura da pasta é
a mesma: sem resposta, até o fechamento desta edição.

Sondagem

Além de travar a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, indicado
para o Supremo Tribunal Federal (STF)
pelo presidente Jair Bolsonaro, o senador
Davi Alcolumbre (DEM-AP) tem sondado colegas e crava que, se a votação fosse hoje,
a indicação seria derrubada no plenário.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Nada disso

Para ser efetivado na Suprema Corte, o ex-ministro “terrivelmente evangélico” precisa de 41
votos favoráveis no plenário do Senado. A sondagem de Alcolumbre não bate com os cálculos
do próprio André Mendonça, que mantém peregrinação diária no Senado, e do presidente da
Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ambos sustentam que os votos para aprovação da indicação estão garantidos. A conferir.

Desembarque

Depois de operar por mais de um ano na cidade, a empresa de transporte Primar foi
proibida pela Prefeitura de Paraty de fazer embarque e desembarque na rodoviária do município, fazendo com que os passageiros sejam
deixados ou apanhados na estrada de acesso
à cidade. A população foi às redes sociais pedir ao prefeito que volte atrás.

Barato

À Coluna, a Primar posiciona que “utilizará todos os meios judiciais para poder trabalhar e ajudar os paratienses”. Lembra
ainda que, em plena pandemia, ofereceu um
serviço barato de transporte de ônibus, pagando impostos, trazendo emprego e renda
para a cidade. Procurada, a Prefeitura de Partay não se manifestou.

Adutora

Cerca de 140 mil pessoas em Maceió estão
sem abastecimento de água por conta do rompimento de uma adutora controlada pela concessionária BRK Ambiental. O prefeito de Maceió, JHC, resolveu pedir ajuda ao comandante
do Exército na capital alagoana, tenente-coronel Paim, que concordou em colaborar.

Caminhões-pipa

Ficou combinado que o Exército vai disponibilizar o cadastro de reserva de prestadores
de serviço de caminhões-pipa. Dessa forma, a
BRK vai conseguir localizá-los com mais velocidade e contratá-los imediatamente para atenuar o problema até que seja resolvido definitivamente por volta do dia 15 de dezembro,
segundo a empresa.

Guedes culpa política e doença
pelo dólar acima de R$ 5
Ele se defendeu dizendo que não
trabalhou para elevar o dólar para
lucrar através da offshore que ele
mantém nas Ilhas Virgens Britânicas
Raphael Bezerra
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que a culpa pela alta do dólar, que superou a casa dos R$ 5 se deu
pela política ou pela doença, se
referindo a Covid-19. Ele se defendeu dizendo que não trabalhou para elevar o dólar
para lucrar através da offshore que ele mantém nas Ilhas
Virgens Britânicas. “Mandei
ver o que aconteceu, nos últimos 3 anos, quando o dólar subiu mais do que 2%. Foi sempre política ou doença. Nada
pela economia”, afirmou.
A declaração foi dada durante audiência na Câmara
dos Deputados para explicar sua participação em paraíso fiscal, ele culpou a pandemia da Covid-19 e as tensões políticas pela alta da
moeda norte-americana e
tentou justificar a declaração
de que, se fizesse muita besteira, o dólar iria a R$ 5.
Ele não quis explicar o patrimônio que tem no exterior
nem a rentabilidade desses investimentos. Segundo ele, essas
informações são particulares e
repassadas às instâncias de fiscalização do governo.

Guedes disse que tomou
uma “decisão pessoal” em 2014
de abrir a empresa para ter
uma parte dos recursos da família no exterior e que isso é
“absolutamente legal”. “Por razões sucessórias, se você quiser
investir alguma coisa, por
exemplo, nos Estados Unidos;
se você tiver uma conta em
nome de pessoa física, se você
falecer, 46 ou 47% é expropriado pelo governo americano. Todo o seu trabalho de
vida, em vez de você deixar
para um herdeiro ou para algum familiar, vira imposto sobre herança. Então, o melhor é
usar uma offshore”, afirmou.
Guedes afirmou que não
acompanha a rentabilidade
dos investimentos e que as informações não devem ser públicas por uma questão de
segurança. “Eu resolvi esse
problema financeiro meu.
Então, eu não me preocupo se
eu estou assim, se estou assado. Se eu melhorei, se eu
piorei. Eu faço as declarações, entreguei tudo para os
órgãos. Está tudo entregue
para a Comissão de Ética da
Presidência da República,
para a Receita Federal, para o
Banco Central", disse.

Declaração foi dada
durante audiência
na Câmara para
explicar
participação em
paraíso ﬁscal

Comissão de ética

Os deputados da oposição
também questionaram o ministro sobre quando ele saiu
da direção da empresa, entregando a administração
para terceiros, e sobre a per-

manência da filha dele na diretoria. Também perguntaram quanto deixou de ser
pago em impostos no Brasil.
Guedes reforçou que entregou as informações para a
Comissão de Ética do governo.
Ele rebateu as acusações de
que tenha tomado decisões
que favorecessem as aplicações em outras moedas. Disse que as oscilações mais altas do dólar estão ligadas a
fatos políticos ou à evolução
da pandemia. E negou que tenha negociado a retirada da
taxação das empresas em paraísos fiscais da reforma do
Imposto de Renda.

Investimento ilegal

Para o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), os investimentos do ministro podem
ser considerados ilegais. “Eu
também manteria meu patrimônio fora se eu fosse um
multimilionário num país em
que o ministro da Economia é
o ministro Paulo Guedes. O
que a lei diz é que é vedado o
investimento em bens cujo
valor possa ser afetado por
decisão ou política governamental. É vedado o investimento, o mero investimento.
Não a gestão do patrimônio
em si”, disse. (Com informações da Agência Câmara)
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em prol de um único objetivo
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Gláuber Ramos
revela principal
desafio em acesso
para a Série A:
“Gerir o grupo”
Victor Pimenta
O Goiás estará presente na
Série A de 2022. Após a vitória
na última segunda-feira (22),
por 2 a 0, sobre o Guarani no
Brinco de Ouro da Princesa, a
equipe esmeraldina retornou
à elite nacional após nove meses ter sido rebaixado para a
B. Os gols da partida que concretizaram o acesso foram
marcados por Élvis e Nicolas,
ainda no primeiro tempo.
Um dos responsáveis por
esse acesso é o treinador Gláuber Ramos. Ele que assumiu
após a demissão de Marcelo
Cabo, pegou uma enorme responsabilidade para si em meio
a pressão e resultados não favoráveis e conseguiu mostrar
seu trabalho mais uma vez, a
frente do Goiás.
“Primeiramente tenho que
agradecer a Deus, pelo privilégio de ter me tornado treinador e ter tantos amigos treinadores que não tiveram a
oportunidade de trabalhar em
uma equipe grande e eu tive
essa oportunidade ainda de
conseguir o acesso e é algo
que vai ficar marcado em minha trajetória, então sou muito grato a Deus por tudo que
aconteceu. O que passa na
minha cabeça no momento é
não saber explicar o que passou na cabeça do presidente,

Treinador não
deixou de citar os
treinadores que
ajudaram no acesso
e nem de agradecer
a toda a diretoria
esmeraldina

dos diretores de ter me dado
essa oportunidade, porque
trabalhar eu sempre fiz, sempre estudei bastante, mas é
um agradecimento sem comparação ao presidente Paulo
Rogério, ao seu Hailé que sempre me apoiaram. Não posso
deixar de falar uma frase que

o Edminho Pinheiro me falou
uma vez: Eu não estava no
Goiás por ter ganho títulos e
revelado jogadores, mas porque sou uma pessoa honesta.
O sentimento é de muita alegria e esse grupo foi fantástico desde o início”, agradeceu
o treinador após a partida.
O acesso do Goiás foi marcado por polêmicas. A Série
B que iniciou com Pintado,
teve problemas de vestiário
com alguns jogadores e após
resultados considerados
ruins, acabou sendo despedido. A chegada de Marcelo
Cabo veio com desconfiança,
ele chegou a mostrar que o
time tinha condições de subir, mas novamente o vestiário acabou desequilibran-

do e o treinador também
acabou sendo demitido. Diferente dos outros dois, o
técnico esmeraldino revelou
como foi essa missão visando
o retorno à elite.
“Meu maior desafio foi gerir o grupo e a gestão de grupo
é a principal causadora de desavenças entre treinadores e
atletas. Consegui e tenho essa
facilidade de trabalhar com
pessoas distintas, com pensamentos diferentes e o grupo é
muito bom. Os atletas mais experientes e os mais novos sempre me acolheram muito bem.
Então, só tenho que agradecer
a todos os atletas e dizer que
eles realmente foram muito
importantes e que eles me disseram pós o jogo que era o iní-

cio de uma carreira, mesmo
com 47 anos, estou agora aparecendo com um acesso a Série
A que é algo muito importante”, ressaltou Gláuber Ramos.
Muitos treinadores passaram no Goiás nos últimos
anos, mas Gláuber sempre esteve presente em todos os momentos do time esmeraldino.
Auxiliou Augusto César na Série A, onde a equipe lutou até
o fim para não ser rebaixada.
Começou a temporada 2021
na comissão permanente e
com a saída de Augusto, ainda
treinou a equipe no Goiano.
Na Série B, no intervalo da demissão de Pintado para Marcelo Cabo, comandou o Botafogo na vitória por 2 a 0, ainda no primeiro turno e agora
foi premiado com seu trabalho, de ser o comandante responsável pelo acesso esmeraldino para a Série A.
“O grupo todo estava unido
pensando nesse único objetivo.
Desde com as outras comissões
e até comigo, sempre era o
mesmo objetivo. Então a unidade, o desejo de conquistar
esse acesso falou mais alto
que as vaidades de muitos. Citando o Élvis e o Apodi com
anos de experiência, aceitarem ficar na reserva sem problema nenhum e pelo contrário, ajudando, incentivando os
atletas e a unidade deles em
prol do objetivo principal do
Goiás, é a grande marca desse
grupo”, concluiu o técnico.
A equipe esmeraldina volta
a campo agora somente no
próximo domingo (28), quando
encerra sua participação na
Série B, diante do Brusque, às
16 horas, no estádio Hailé Pinheiro. (Especial para O Hoje)

SÉRIE B

COPA VERDE

Tadeu e Fellipe Bastos se
emocionam após acesso

Garantido na Segundona, Tigre
muda o foco para a Copa Verde

Após garantir seu retorno
à Série A, depois de vencer
por 2 a 0 diante do Guarani,
na última segunda-feira (22),
o Goiás desembarcou no aeroporto Santa Genoveva às 9 horas e com a festa de seu torcedor que recepcionaram
após a equipe voltar de Campinas com o acesso garantido
para a elite do futebol nacional em 2022.
No desembarque, o jogador mais assediado pelos
torcedores esmeraldinos foi
o goleiro Tadeu, onde atendeu todos com muito carinho e gratidão, dando autógrafos e tirando foto com os
fãs. O jogador que é um dos
ídolos recentes do clube,
chegou ao Goiás em 2019, fazendo uma excelente campanha então na Série A e
nem mesmo a queda um
ano depois fez com que ele
deixasse a equipe, na ocasião reforçando que permaneceria para retornar com o
clube à elite.
“Primeiro, agradeço a Deus
pela saúde, minha família e
minha esposa, que é meu alicerce no dia a dia. Nós passamos um problema muito grave e nos levantamos. Meus filhos são tudo para mim. A nação esmeraldina merece isso
daqui. Foi difícil. O ano começou mal, mas terminou feliz.
Trabalho árduo, duro. A emoção é porque representa muito colocar o Goiás no seu devido lugar. Tinha um peso
muito grande cair, mas com
trabalho conseguimos voltar.
É emocionante, pois sabemos o quanto sofremos. Seria
muito injusto ficar fora desse
acesso”, disse Tadeu emocionado após a vitória e acesso

diante do Guarani.
Apesar dos gols de Élvis e
Nicolas na vitória por 2 a 0
sobre o Guarani, quem também se destacou na reta final com a camisa esmeraldina foi o volante Fellipe
Bastos. O jogador quando
contratado, não jogava uma
partida oficial desde o dia 1º
de novembro de 2020, na
ocasião, defendendo as cores
do Vasco da Gama.
A pedido de Marcelo
Cabo, o volante estava sem
clube e chegou no decorrer
da Série B e antes de voltar
aos campos, teve que passar
por um processo de recondicionamento físico, antes
de estrear pela equipe esmeraldina. Por ironia do
destino, foi contra o Vasco da
Gama que Fellipe Bastos
atuou os noventa minutos e
engatou uma sequência de
seis partidas.
Após críticas sobre seu
desempenho, voltou ao banco de reservas, mas logo
mostrou estar disposto a ajudar o clube, sendo responsável pelo gol de empate
diante do Operário Ferroviário em 1 a 1 e titular durantes os noventa minutos
nas três últimas partidas.
“Muitas pessoas desacreditaram da gente quando oscilamos na competição, mas
tivemos hombridade nesse
momento difícil. Nós fomos
coesos, unidos e colocamos o
Goiás onde ele tem que morar. O Goiás não pode descer,
porque é um clube muito
grande, é o maior do CentroOeste e temos que valorizar
isso”, concluiu Fellipe Bastos. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Thais Magalhães/CBF

Aliviado após garantir sua
permanência na Série B do
Campeonato Brasileiro, o Tigre
terá, a partir de agora, um
novo foco nessa reta final de
temporada. O título da Copa
Verde. Depois de quase três semanas, o time comandado
pelo técnico interino Higo Magalhães volta a campo pelo
torneio. Desta vez, para encarar o Nova Mutum, do Mato
Grosso, nas semifinais.
Pela primeira vez desde que
estreou na competição, o comandante colorado deve mandar força máxima a campo, já
que não corre mais nenhum
risco no Brasileirão. Para Higo,
será um confronto de inteligência, onde seus comandantes
precisarão ser pacientes e tentar envolver o adversário.
“Acredito que vai ser um
jogo de inteligência. São dois jogos que vão definir a final. O adversário deve trabalhar em linha média para baixo, fazendo
um jogo mais reativo. Eles têm
jogadores velozes. Vamos precisar ser inteligentes, para ter
paciência e tentar envolver o
adversário. Esse momento de
decisão é feito de detalhes”,
disse Higo Magalhães.
O volante Arthur Rezende
vai na mesma linha. Na visão do
jogador, é necessário ter paciência e tranquilidade, pois o
duelo é decidido em duas partidas. Assim, o camisa 8 entende que é preciso começar bem
e, se possível, com vitória.
“É um jogo que a gente
tem que ter muita sabedoria.
É uma decisão, com o primeiro jogo dentro da nossa casa.
Então, temos que buscar, de
todas as formas, essa vitória

O Colorado tenta chegar a uma inédita final de Copa Verde
em casa, mas com inteligência,
sabendo que precisaremos ter
paciência e tranquilidade nas
definições, para conseguirmos marcar os gols e buscar a
vitória, que é muito importante”, comentou o volante.

Histórico

A partida desta quarta-feira
(24) será a primeira da história
entre Vila Nova e Nova Mutum.
Em compensação, o Tigre já fez
outros 42 jogos contra outras
equipes do Mato Grosso. E, no

histórico, o retrospecto está ao
lado dos goianos. Foram 23 vitórias do Colorado contra apenas oito de clubes mato-grossenses. Além disso, houveram
outros 11 empates.
O último encontro aconteceu exatamente na Copa Verde, mas na edição passada.
Em fevereiro deste ano, pelas
quartas de finais, o Vila Nova
venceu e eliminou o Cuiabá,
que era o atual campeão, por
3 a 0, no OBA. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCa
t
Vila Nova x Nova Mutum
Data: 24 de novembro de 2021. Horário: 19h. Local: estádio onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS). Assistentes: leandro dos Santos
Ruberdo (MS) e Marcos dos Santos Brito (MS)
Vila Nova: Georgemy; Moacir,
Renato, Rafael donato e Willian
Formiga; Pedro Bambu, dudu e
arthur Rezende; diego Tavares,
Clayton e alesson.
Técnico: Higo Magalhães

Nova Mutum: Gabriel oliveira;
léo Campos, Jô, Taison, Juan
Henrique; Vinícius leonel, Felipe e Higor; Wandinho, Juninho
e Romário Simões.
Técnico: William de Mattia
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festA arruinada pelo “ex”
Torcida comparece
em grande
número, mas
Atlético Goianiense
sofre empate nos
minutos finais,
quando Ricardo
Bueno garantiu a
igualdade

Afonso Cardoso

Minutos após entrar em campo, Zé Roberto recebeu na entrada da pequena área, driblou o marcador e finalizou
cruzado, sem chances para
Douglas, para estufar a rede e
acabar com a sina que já durava 13 partidas.
O gol, porém, não foi o suficiente para o Atlético Goianiense quebrar o jejum de vitórias. Com direito a lei do ex
na assistência e no gol, o Juventude conseguiu o empate,
após Ricardo Bueno receber de
Chico e tocar por cima de Luan
Polli. Já nos minutos finais, o
empate foi muito celebrado
pela equipe gaúcha dentro do
Antônio Accioly.
O Atlético Goianiense volta
aos gramados já nesta sexta-feira (26) quando vai encarar a
Chapecoense, que já está rebaixada. O duelo acontece na
Arena Condá, às 21h30 (horário
de Brasília). O Juventude, por
sua vez, vai encarar o Red Bull
Bragantino na próxima terçafeira (30), às 19h. (Especial
para O Hoje)

Felipe André
O jejum de vitórias do Atlético Goianiense permanece na
Série A. O rubro-negro chega ao
sétimo jogo sem saber o que é
triunfar, pois ficou no empate
por 1 a 1 diante do Juventude,
na noite de ontem, em partida
atrasada pela 30ª rodada. Os
gols foram marcados por Zé
Roberto e Ricardo Bueno. Com
o resultado, o Dragão chega
aos 41 pontos, enquanto os gaúchos pulam para 40.
“Saímos na frente do placar,
mas infelizmente sofremos o
empate. Fizemos um grande
jogo e agora como comandante
tenho a responsabilidade sobre o grupo e agora não temos
tempo para lamentar, pois temos um jogo importantíssimo
contra a Chapecoense. Vamos
preparar a equipe para uma vitória que vai ser muito importante”, destacou o treinador
Marcelo Cabo após a partida.
Mesmo com o retorno de
Igor Cariús, Marcelo Cabo optou por iniciar a partida com
Arthur Henrique e foi justamente a única mudança em relação ao time que empatou
contra o Ceará. A venda pro-

Rubro-negro
sustentava a vitória
até os minutos
ﬁnais, quando sofreu
o empate dos pés de
Ricardo Bueno

mocional de ingressos resultou
em casa cheia do Atlético Goianiense que precisou diminuir
o espaço que estava reservado
para o Juventude, que poucos
compareceram, para acomodar o público rubro-negro.
Dentro de campo, com o
apoio da arquibancada e contra
um time que tem a cara do treinador, o Atlético Goianiense
decidiu propor a partida desde
o primeiro minuto. Com pouco

espaço para a rápida transição,
o Juventude se limitou a defender, como é o ponto forte de
Jair Ventura. Do lado mandante, uma sequência de chances
desperdiçadas com Brian Montenegro, Dudu, André Luis, João
Paulo e Janderson.
A infelicidade ficou por conta do goleiro Fernando Miguel.
O arqueiro que recebeu dois
atendimentos ao longo da partida, precisou ser substituído
por Luan Polli, que realizou a
sua estreia com a camisa atleticana. O experiente camisa 1
do Dragão sentiu uma indisposição estomacal e precisou
deixar o gramado, mas será
reavaliado hoje.
Na segunda etapa, o Atlético Goianiense não voltou com
a mesma intensidade e viu o
Juventude criar as melhores
oportunidades no primeiro

terço do jogo. Porém, como futebol não é uma matemática
exata, o rubro-negro foi o primeiro a balançar a rede e foi
para quebrar um longo jejum.

FICHA
TÉCniCa
t
Atlético-GO 1x1 Juventude
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 evandro de
Melo lima (SP); VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do amaral (Var-Fifa/SP);
Gols: Zé Roberto (aCG) e Ricardo Bueno (JuV)

A Federação Goiana de Futebol (FGF) realizou, na tarde
de ontem, em Goiânia, o Conselho Técnico do Campeonato
Goiano de 2022. Com os representantes das 12 equipes
que vão disputar a competição
estadual, que será realizada
do dia 26 de janeiro até o dia 3
de abril, foram definidos os
dois grupos que formam a primeira fase da competição.
Inicialmente, a entidade
propôs que o Grêmio Anápolis,
atual campeão, e o Vila Nova,
atual vice, fossem os cabeças
de chave dos grupos A e B, respectivamente, e que os demais clubes fossem divididos
por região, ficando um de cada
região em cada chave. A proposta foi aceita pelos times,
que foram sorteados assim:
no Grupo A, foram inseridos o
Goiás, o Anápolis, a Jataiense,
o Goianésia e o Morrinhos,
vice-campeão da Divisão de
Acesso. No B, ficaram o Atlético Goianiense, a Aparecidense, o Crac, o Iporá e o
Goiatuba, que foi o campeão
da Divisão de Acesso.
O módulo de disputa vai
ser o mesmo de 2021, com as
equipes jogando, em partidas
de ida e volta, dentro de seus

Breno Modesto

Com a presença de todos os clubes, a FGF definiu o próximo Goianão
grupos. Os quatro melhores de
cada chave avançam à fase seguinte. Já os dois rebaixados
serão os últimos colocados de
cada grupo.
Diferentemente dos anos
anteriores, quem representou
a FGF foi Ronei de Freitas, já
que o presidente da entidade,
André Pitta, precisou se ausentar por problemas pessoais.
Para o condutor da sessão, a Federação Goiana de Futebol sai
satisfeita com o resultado do
Conselho Técnico. De acordo
com ele, o foco foi trabalhar baseado em transparência.
“Nós (da Federação Goiana

de Futebol) saímos satisfeitos, principalmente por não
ter tido nenhuma polêmica.
Todos os clubes interagiram
conosco. E eles sabem da
transparência e da lisura com
que conduzimos os nossos trabalhos. Então, ficamos felizes
quanto a isso. Não tinha muito o que fazer, pois trabalhamos baseados no estatuto do
torcedor e somos obrigados a
cumprir o que foi determinado no último conselho técnico.
E trabalhamos em cima da
transparência”, disse Ronei
de Freitas. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

GOIANÃO 2022
Grupo A

Grupo B

Grêmio Anápolis

JAtAiense

VilA noVA

crAc

Goiás

GoiAnésiA

Atlético

iporá

Anápolis

morrinhos

ApArecidense

GoiAtuBA

Técnico: Jair Ventura

Série A

CAMPEONATO GOIANO

FGF realiza Conselho
Técnico do Goianão de 2022

Juventude: douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus (Chico);
Jadson (Bruninho), dawhan (Rafael Bilu), Guilherme Castilho e
Wescley (Capixaba); Sorriso e
Ricardo Bueno (Roberson).

Atlético-GO: Fernando Miguel
(luan Polli); dudu (arnaldo),
Éder, Pedro Henrique e arthur
Henrique (igor Cariús); Willian
Maranhão, Marlon Freitas e
João Paulo; Janderson, andré
luis (Ronald) e Brian Montenegro (Zé Roberto).
Técnico: Marcelo Cabo

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

times

P

J

V

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

75
67
59
53
52
52
48
47
46
45
43
42
41
41
41
40
37
36
33
15

34
34
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
34
34
33
34
34
34

23
20
18
14
15
13
13
12
10
11
9
10
12
9
9
9
9
10
8
1

E
6
7
5
11
7
13
9
11
16
12
16
12
5
14
14
13
10
6
9
12

D

GP GC SG AP%

5
7
12
9
12
8
12
11
8
11
9
12
16
10
11
12
14
18
17
21

55
66
54
37
41
50
33
42
36
35
31
30
39
26
26
33
33
35
21
27

D

GP GC SG AP%

8
9
7
10
9
12
10
13
14
11
16
14
10
13
16
17
16
13
19
22

54
47
46
42
46
44
52
50
43
34
42
40
42
36
33
31
28
31
35
23

24
31
42
32
41
40
34
37
34
36
32
38
43
33
34
40
43
44
33
59

31
35
12
5
0
10
-1
5
2
-1
-1
-8
-4
-7
-8
-7
-10
-9
-12
-32

73.5
65.7
56.2
52
51
51
47.1
46.1
45.1
44.1
42.2
41.2
41.4
41.4
40.2
39.2
37.4
35.3
32.4
14.7

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

times

P

J

V

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

69
64
64
61
60
59
59
52
49
48
47
47
47
46
45
42
41
40
36
23

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

20
18
17
17
16
17
16
14
13
11
13
12
10
11
12
11
10
8
9
4

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

29
32
29
34
37
33
39
50
49
36
54
40
44
38
45
42
41
31
48
48

25
15
17
8
9
11
13
0
-6
-2
-12
0
-2
-2
-12
-11
-13
0
-13
-25

62.2
57.7
57.7
55
54.1
53.2
53.2
46.8
44.1
43.2
42.3
42.3
42.3
41.4
40.5
37.8
36.9
36
32.4
20.7
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Para especialistas, é preciso reavaliar o trabalho executado e refazer o que está ruim com uso de tecnologia de ponta para dar mais durabilidade ao asfalto na Capital

Chuvas fazem ‘pipocar’
buracos pelas ruas de Goiânia
Especialistas dizem que o problema é crônico e deve ser resolvido com engenharia mais qualificada
Fotos: Jota Eurípedes

Alzenar Abreu
A situação do pavimento
asfáltico de Goiânia ganha destaque com mais um capítulo
que se repete todo ano com a
chegada das chuvas. Buracos
surgem, enquanto outros são
recapeados com massa asfáltica. Os famosos tapa-buracos.
Para especialistas em engenharia de trânsito e mobilidade, o modelo de gestão adotado, desde sempre, nunca contemplou o cerne do problema: que é contratar empresas
competentes com tecnologia
para executar serviços de excelência para fazer asfalto de
qualidade. Tendo como base a
execução conjunta de projetos
de drenagem para sugar a
água da chuva.
De acordo com o perito de
trânsito e especialista em mobilidade, Antenor Pinheiro, a
gestão para escolha dos contratos foi ruim e a execução,
também. Ele acredita que a
negligência por ignorarem a
aplicação dos sistemas de drenagem dos solos e a fiscalização são falhas pungentes.
“Combinamos tudo isso em
uma ebulição de buracos nas
ruas de Goiânia”, resumiu.
Antenor explica que antes
da pavimentação é preciso
realizar um levantamento técnico e aplicar sistemas de drenagem da água, antes de aplicar o asfalto. Isso porque, são
esses sistemas de engenharia
que, colocados em locais estratégicos, vão drenar a água
das chuvas. Que, não avançarão mais com tanta violência

confecção de um asfalto, pois
um caminhão pesa mais que
um veículo de passeio. Se for
bem feito, a durabilidade de 20
anos pode ultrapassar”.
Segundo ele, a adoção do
tapa-buracos é uma situação
que resolve de maneira passageira o problema crônico
das grandes cidades. “A causa
principal ainda continua ali. A
mesma coisa é o tapa-buraco.
Isso funcionará de maneira
paliativa”, pontuou.

Projeto 630

Antes de pavimentar é preciso realizar levantamento técnico para aplicação de sistemas de drenagem
sobre as vias e, assim, manterão os pavimentos com menos
buracos expostos.

Prédios em áreas nobres

Enquanto explodem vídeos
na web sobre buracos asfálticos
que estragam veículos e põem
em risco a vida das pessoas, empreiteiras que constroem prédios em áreas nobres como no
Parque Flamboyant não são
multadas por colaborarem com
o caos. “Todo mundo sabe que
os prédios possuem bombas de
dreno de água do solo que
minam constantemente sob
os prédios edificados e são jogadas na rua, sem qualquer
fiscalização”, diz.
O especialista explica que
o mesmo ocorre em prédios
de luxo edificados nas ‘Ts’ 3,
4 e 5. “A água pura que sai do
solo, ao invés de ser reaproveitada, para uso do próprio

condomínio vai para rua
para destruir o asfalto. Porque esses condomínios não
investem num sistema de
reaproveitamento dessa
água. É porque quem fiscaliza faz vista grossa?”, questiona Antenor.

Riscos por todos os lados

Para outro estudioso do
tema, o professor de engenharia de Transporte do Instituto Federal de Goiás (IFG),
Marcos Rothen, em período de
chuvas, qualquer lugar para
trafegar em Goiânia é perigoso. “Porque, infelizmente, é
imprevisível com o asfalto
ruim que temos. Eu mesmo
perdi dois pneus. Um na Avenida D e outro na Anhanguera onde meu carro caiu em buracos. Se acontece em avenidas de grande porte, imagine
nas menores”, conta Marcos.

Pelo consenso dos especialistas é preciso reavaliar o trabalho executado e refazer o
que está ruim. Com uso de tecnologia de ponta para não ter
mais esse tipo de problema.
Marcos diz que um asfalto bem feito pode durar cerca de 20 anos. E que algumas
etapas no preparo do solo
são de extrema importância
porque o solo precisa ser
devidamente bem compactado e estar em um lugar
fixo. Para tanto, uma estrutura lisa é fundamental e a
massa usada tem de ter de
quatro a cinco centímetros
para que possa amortecer o
impacto dos veículos.
Marcos pontua que o peso
do volume dos carros que passam por cima do asfalto deve
ser levado em consideração.
“Uma estrada, por exemplo,
tem um trabalho maior para a

A Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
(Seinfra) publicou em agosto
de 2019 no Diário Oficial aviso de licitação referente à Concorrência Pública do tipo menor preço, para contratação de
empresa para executar as
obras de restauração e reconstrução das ruas da Capital.
O projeto conhecido como 630
foi contratado à época pela
Prefeitura de Goiânia, em gestão anterior a do prefeito Rogério Cruz, para reconstrução
asfáltica de 111 bairros em
Goiânia. De acordo com a gestão atual ele está 72% concluído e corresponde a 10% da
malha viaria de Goiânia.
Orçado, preliminarmente
por R$ 400 milhões, a obra inclui a supervisão e sinalização das vias. As pavimentações são divididas em quatro
lotes. De acordo com a Seinfra, as obras desssse projeto
devem ser seguidas à risca
pela atual prefeitura por determinação legal.

Seinfra considera que ainda há muito a ser feito
De acordo com o secretário
de Infraestrutura Urbana de
Goiânia (Seinfra), Fausto Sarmento, dizer que “nunca houve um trabalho profissional
para executar asfalto em Goiânia é subjetivo”. O que temos é
uma extensa malha asfáltica
metropolitana. Para se ter uma
ideia, do projeto 630, foram
executados apenas 14% da cidade. “Considero que temos,
realmente, algumas deficiências. Com o crescimento da cidade, temos galerias de dre-

nagem antigas que não comportam mais o volume das
chuvas. Principalmente na região Central que alaga constantemente”, diz Fausto.
O secretário explica que
muito deve ser feito. “Devemos
atuar por etapas. No final do
ano vamos concluir o projeto
630 que não podemos alterar,
apenas cumprir, por força de
lei nos contratos) e lançar outro plano. Estamos em busca
de recursos para adiantar porque sabemos que os buracos

ainda existem e as chuvas não
vão segurar o asfalto em algumas ruas”, pontuou.

obra mais está sendo realizada sem a drenagem prévia
construída”, afirmou.

Galerias de Drenagem

Condomínios

De acordo com secretário,
todas as obras de asfalto realizadas na atualidade precedem a inclusão de equipamentos de drenagem como
bueiros, para não sobrecarregar o asfalto com a chuva.
“Entregamos, recentemente,
no bairro Shangrilá, asfaltamento completo. “Nenhuma

Sobre a questão das águas
jogadas nas ruas provenientes
dos condomínios no bairro Jardim Goiás e demais que comportam edificações de prédios
recentes, que tiveram sistema
de drenagem de água de subsolo aplicada, Fausto diz que já
está sendo realizado levantamento para trabalho conjunto

entre secretarias, para acabar
com o problema. “Nesses locais, além da água que acaba
com o asfalto, têm-se a mistura do ataque químico da outra
que é lançada fora, quando lavam os prédio”, pontuou. O
secretário garante que todos os
condomínios terão de se adaptar às normas para não jogar
mais água nas ruas.
Em 2022, a proposta e atacar áreas antigas e promover
um traballho de recuperação
total. (Especial para O Hoje)
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Para STJ, análise de contestação de
devedor só após execução de liminar

Baixa cobertura vacinal preocupa autoridades goianas

Goiás registra
maior número
de infecções por
Covid-19 do país
Daniell Alves
Goiás está com a maior taxa de incidência de casos
da Covid-19 do país, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS). Foi levado em consideração as mortes registradas na semana 45, entre os dias 7 e 13 de
novembro. Conforme a pesquisa, a incidência no Estado neste período foi de 147,7 mil habitantes contra
37,5 da média nacional.
Somado a isso, o Estado também segue com o maior
número de casos de contaminações. Foram mais de 10,5
mil novos registros durante sete dias. Já relacionado ao
número de mortes, foram 80 novas causadas pelas
complicações do novo coronavírus.
O levantamento do Ministério aponta que o território goiano alcançou a marca de maior taxa de incidência de casos de Covid-19 do Brasil pela segunda vez.
Goiás também esteve na primeira posição na semana
43, de 25 a 31 de outubro. E na semana 45, retornou ao
1º lugar. O Estado também lidera a taxa de incidência
há cerca de três semanas.
Diante do cenário, a baixa cobertura vacinal contra
a Covid-19 preocupa as autoridades da saúde. De
acordo com a superintendente de Vigilância da SES-GO,
Flúvia Amorim, cerca de 950 mil pessoas que estão com
a segunda dose da vacina em atraso e aproximadamente 500 mil que não tomaram nenhuma dose. “Temos que aumentar a cobertura vacinal e manter os protocolos, principalmente, do uso de máscara, distanciamento e dar preferência se for aglomerar em locais
abertos, com ventilação”, avalia.
Por este motivo, a orientação é que a imunização acelere, uma vez que as festas de fim de ano podem provocar
um estrago. “É um momento que as pessoas se aglomeram
mais. Principalmente, no Réveillon onde se tem as grandes festas e eventos. Precisamos alcançar o máximo de cobertura vacinal para ter um pós-festas de fim de ano mais
tranquilos. Senão, corremos um risco enorme”, diz.

Óbitos

No que diz respeito aos óbitos Goiás fica na 7ª posição de novos registros na semana 45. Logo em seguida está São Paulo (542), Rio de Janeiro (225), Rio
Grande do Sul (180), Minas Gerais (171), Paraná
(95) e Santa Catarina (92).
Neste mesmo período, a região Centro-Oeste foi a
que registrou maior taxa de incidência do País, alcançando 81,8 casos/100 mil habitantes. O Sul teve a
segunda maior taxa de incidência (59,5 casos/100 mil
hab.), seguido pelo Norte (30,1 casos/100 mil hab.). O
Nordeste registrou (29,6 casos/100 mil hab.) e Sudeste
(28,6 casos/100 mil hab.). O Brasil apresentou uma incidência total de 37,5 casos/100 mil habitantes no mencionado período.

Dois dias sem mortes

Goiânia ficou dois dias sem registrar nenhuma morte
por Covid-19. Segundo a prefeitura da Capital. Foi registrada
queda de 44% óbitos e a menor média de mortes causadas
pela doença desde maio de 2020. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) os números positivos estão vinculados à vacinação contra o coronavírus. Até a última atualização, cerca 78% da população foi imunizada
com a primeira dose e 62% com a segunda.
A Secretaria também informa que, além da diminuição no número de mortos pela Covid, a capital teve o menor número de internações desde o início da pandemia.
Com uma queda de 40% desses casos. “A vacina funciona. A redução das mortes e contaminações na Capital
comprovam isso”, diz nota da SMS.
A orientação continua sendo para que a população
se imunize. “Para eliminar de vez essa ameaça do coronavírus da nossa cidade e evitar uma nova onda da
doença, precisamos do empenho de todos. Ao escolher
não se imunizar, você coloca em risco a sua própria vida
e a dos demais”. (Especial para O Hoje)

A Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante
deve ocorrer só após a execução da medida liminar. Com a decisão, o colegiado pacificou divergência existente no tribunal sobre o momento da apreciação da peça de
defesa pelo juiz. Não havia determinação
de suspensão dos processos sobre o mesmo
tema. O voto vencedor no julgamento foi
apresentado pelo ministro Villas Bôas Cueva. Ele explicou que a controvérsia não diz
respeito à possibilidade de apresentação da
contestação antes da execução da liminar
de busca e apreensão, mas sim ao momento
em que a contestação deve ser apreciada

pela Justiça. Segundo o magistrado, por
meio do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969,
o legislador elegeu a execução da liminar
como o marco inicial da contagem do prazo para três efeitos: a) a consolidação da
propriedade do bem no patrimônio do
credor fiduciário; b) o pagamento integral
da dívida pendente, e, por consequência, a
restituição do bem livre de ônus; c) a apresentação de resposta pelo réu. Villas Bôas
Cueva apontou que o procedimento especial estruturado pelo DL 911/1969 prevê, em
um primeiro momento, a recuperação do
bem e, posteriormente, a possibilidade de
purgação da mora e a análise da defesa. Em
seu voto, o magistrado citou precedentes no
sentido de que, estando demonstrada a falta de pagamento, é impositivo o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Constrangimento
A Segunda Turma do
Tribunal Superior do Trabalho arbitrou em R$ 10
mil a indenização a ser
paga por uma empresa a
um almoxarife que teve seu
nome inscrito em cadastro
de devedores em razão do
atraso na quitação das ver-

bas rescisórias. De acordo
com o colegiado, a situação
causou danos aos direitos
de personalidade do trabalhador, e o valor de R$ 2 mil
fixado pelas instâncias ordinárias foi considerado insuficiente, diante das circunstâncias do caso.

Facilidade para adoção
Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa
(CDH) projeto de lei que facilita o processo de adoção.
O texto seguiu para votação
final na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). O Projeto de Lei (PL)
6.032/2019 altera o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069, de 1990)

para autorizar a adoção de
criança ou adolescente por
brasileiro domiciliado no
país e não cadastrado no
sistema, se ficar comprovada a existência prévia de
vínculos de afinidade e afetividade. Atualmente, o ECA
só abre essa possibilidade
para adotantes que mantenham vínculo de parentesco com o menor.

Lei estadual pode ampliar
competência de Juizados
O Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) julgou improcedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4774, que questionava dispositivo de lei
que amplia a competência
dos Juizados da Infância e
da Juventude para julgar
ações penais de crimes cometidos por adultos contra
crianças e adolescentes. Na
ação, a Associação Nacional
dos Defensores Públicos
(Anadep) alegava que o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei
9.896/1993, alterado pela
Lei 12.913/2008, invade
competência exclusiva da

União para legislar sobre
matéria penal e processual
penal (artigo 22 da Constituição Federal). Em seu voto
pela improcedência da ADI,
o relator, ministro Nunes
Marques, afirmou que as
duas Turmas do STF já analisaram a matéria e concluíram que os tribunais
estaduais podem estipular a
competência adicional ao
juízo da Infância e da Juventude para processar e
julgar delitos de natureza
sexual contra crianças e
adolescentes, nos termos
do artigo 96, inciso I, alínea
“a”, da Constituição.

CNJ tem
programa
que garante
registro civil
à população
carcerária
Conforme mostrou a edição 2021 do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), a
importância de garantir registro civil e documentos a
toda a população é foco de
ação do CNJ voltada para
pessoas privadas de liberdade. Coordenada pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de
Medidas Socioeducativas
do CNJ, a ação envolve a articulação de diversos parceiros locais e nacionais.

RÁPIDAS

t

STM - Prevaricação:
sargento da Aeronáutica é
condenado por fraudar escalas de serviço em benefício próprio.
2 Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) – PGR pede pena
de reclusão para quem cometer o crime de racismo ao
incluir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia
no recrutamento para vagas de empregos.
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Ceasa promove Festa do
Pequi na quinta-feira (25)
A Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás)
realiza, na quinta feira (25), às
10h, a abertura oficial da I Festa do Pequi. O evento, na sede
da empresa na BR-153, Km 5,5,
tem como objetivo ressaltar a
importância da central em relação ao pequi. O entreposto de
Goiânia é o responsável pela
comercialização do maior volume do fruto no País.
A programação do evento
prevê o descerramento de placa, celebrando o feito, apresentações artísticas, com folia
de reis da cidade de Petrolina
e Orquestra de Violeiros de
Goiás, além da distribuição de
milhares de refeições, tendo
como base a iguaria do Cerra-

do. A organização do evento
teve o apoio da Emater e da
Goiás Turismo, sendo que estão
previstas, ainda, na programação, entrevistas na Rádio
Ceasa e a distribuição de mudas de pequi por parte da empresa de extensão rural.
Para o presidente da Ceasa/GO, Lineu Olimpio, o objetivo é deixar registrado para os
anais da empresa e para toda
a sociedade a importância da
central no comércio pequizeiro. Ele acrescentou que faz
parte das premissas do governador Ronaldo Caiado a valorização da cultura e da tradição
goianas, além do fortalecimento institucional, o que alavancou a realização da festa.

Minas Gerais e Goiás são os
dois maiores produtores de
pequi no País, porém, se o assunto é venda e recebimento
do produto, a Ceasa Goiás assume a liderança, sendo que no
Estado, na safra 2020/2021, foram produzidas 2.039,7440 toneladas. No entanto, o montante que chegou à Ceasa para
vendas foi 6.229.8560, ou seja,
volume bem maior que o extraído no Estado, o que evidencia a soberania da central
em relação à venda do fruto. As
vendas da última safra representaram um aporte financeiro de mais de R$ 7 milhões. Na
safra 2021/2022, que começou
em setembro e segue até março, já são 5.187 toneladas.
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Rede Estadual recebe mais
de 24 mil novas matrículas
Solicitação de
matrícula pode ser
feita até o
próximo dia (7)
Maiara Dal Bosco
Desde que abriu o período
para matrículas, na última
sexta-feira (19), a rede Estadual de Ensino de Goiás já recebeu 24.365 novos alunos.
Os dados que a reportagem de
O Hoje teve acesso indicam
que, em menos de uma semana, já foram realizadas
139.703 matrículas. Número
que inclui os novos estudantes, transferências e renovaçôes e solicitações realizadas
presencialmente nas unidades de ensino. A Secretaria de
Estado de Educação (Seduc)
espera realizar, aproximadamente, entre 500 e 510 mil matrículas para 2022, entre renovações e novos alunos.
De acordo com Seduc, ao
todo, já são contabilizadas
4.533 matrículas de transferência por interesse próprio,
11.409 por transferência automática entre escolas, ou
seja, alunos da própria rede
que somente mudaram de escola e 363 inscrições feitas
diretamente nas escolas. Outros 99.033 alunos já renovaram a matrícula para próximo ano letivo.
Para o Gerente de Avaliação da Rede Escolar e Estatísticas Educacionais da Seduc,
Sidney Alex de Oliveira, a expectativa para o retorno das
aulas é muito positiva. “Houve um investimento grande do
governo nas escolas em termos de estrutura. Foram equipados laboratórios de química, física, informática, além
das salas para educação especial, cobertura e construção
de quadras e ainda, reformas
em salas de aula”, afirmou.
Segundo Sidney, as 1.012
escolas da rede Estadual –
contando com as de tempo
integral e os colégios militares - estão preparados para
atender a demanda. “A rede

[Estadual de Ensino] tem
condição de atender a demanda, porque nós temos
um quantitativo de escolas
suficiente”, destacou.
Sobre a migração de alunos da rede privada para a
rede pública, o Gerente de
Avaliação da Rede Escolar e
Estatísticas Educacionais da
Seduc afirmou à reportagem
que esta questão foi observada no ano passado, quando
teve início o ensino na modalidade on-line. “Observamos
essa migração em 2020, quando começou o ensino remoto.
Ou seja, quando as escolas estavam fechadas os pais e responsáveis de alunos em escolas privadas acharam por bem
migrá-los para a escola pública. Em 2022, ainda não temos
esse número, porque ainda
estamos no período de solicitação [de matrículas]. E só saberemos o quantitativo total
quando as matrículas forem
100% efetivadas. Vamos
aguardar”, destacou.

Secretaria de
Educação espera
realizar entre 500 e
510 mil matrículas
para 2022, entre
renovações e novos
alunos

Prazos

As solicitações de matrículas de alunos novatos interessados em estudar nas escolas e
colégios de Ensino Fundamental ou Médio da rede estadual da educação, em 2022
podem ser realizadas até o dia
7 de dezembro. As matrículas
deverão ser solicitadas pelo
site www.matricula.go.gov.br,
onde o estudante deverá informar três instituições de ensino de seu interesse. Caso

não haja vaga em nenhuma
delas, o pedido será transferido para uma quarta unidade,
preferencialmente mais próxima da primeira opção da
escola informada.
Concluída a solicitação, o
aluno deverá ficar atento para
fazer a confirmação de seu interesse pela vaga, entre os dias
15 e 22 de dezembro. Em seguida, ele deve procurar pessoalmente a unidade escolar
indicada pela Seduc para fazer
a efetivação da matrícula. Nesse momento é necessário levar
documentos pessoais (carteira
de identidade, certidão de nascimento ou CPF), histórico escolar e comprovante de endereço atualizado.
Para os veteranos, a renovação de matrículas ou a
solicitação de transferência
para outra unidade de ensino
também deverá ser feita até
o próximo dia 7. A renovação
deverá ser confirmada por
meio do termo de renovação assinado pelos pais e res-

ponsáveis. Mas caso o aluno
não tenha interesse em permanecer na mesma instituição, ele deverá pedir a transferência por interesse próprio (TIP). Nesse processo,
não haverá reserva de vagas na unidade de preferência, devendo o estudante indicar três opções nas quais
deseja concorrer a uma vaga.

Tempo integral

De acordo com a Seduc, o
calendário divulgado é exclusivo para as instituições de ensino de tempo regular. Para as
escolas de tempo integral, os
pais e responsáveis pelos alunos deverão procurar, pessoalmente, a unidade de seu interesse e realizar a solicitação
da vaga até o dia 8 de dezembro. Em 2022, a rede estadual
da Educação passará a contar
com 40 mil novas vagas nas escolas de tempo integral, que serão distribuídas entre 269 unidades em todo o Estado. (Especial para O Hoje)

RETOMADA DOS ESTUDOS

Aumenta interesse de estudantes por ensino superior
Levantamento encomendado por instituições privadas
do setor de educação superior
indica que o interesse das
pessoas em investir em graduação está retornando. De
acordo com a pesquisa, feita
pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes) em parceria
com a Educa Insights, 63%
dos entrevistados declararam planejar o início da faculdade no primeiro semestre de 2022. Em novembro de
2020, apenas 38% tinham intenção de se matricular no
semestre seguinte.
A 5ª edição do levantamento Observatório da Educação Superior: Perspectivas
para 2022 identificou também aumento do interesse
dos universitários por um
modelo híbrido, com aulas
presenciais e à distância.
Segundo a pesquisa, na
avaliação dos alunos apenas
45% da carga horária dos cursos deveriam ser dedicadas às
aulas presenciais tradicionais,

e o restante deveria ser ministrado no formato híbrido,
o que inclui aulas remotas
(16%); conteúdos digitais
(16%); ou mesmo por trabalhos práticos em comunidades
ou empresas (23%).
De acordo com a Abmes,
esses números refletem que o

Estudo foi
encomendado por
instituições privadas
de educação
superior

estudante quer um modelo
que combine duas ou mais
formas de ensinar e aprender,
o que pode, inclusive, resultar
em queda entre 30 e 40% do
valor cobrado nas mensalidades das instituições privadas. Uma vez que a maior
parte delas já desembolsou os

investimentos tecnológicos
necessários quando tiveram
de se adaptar às necessidades
de atividades remotas durante a pandemia.
Segundo o presidente da
Abmes, Celso Niskier, “não
há mais investimento tecnológico a ser feito, para a
adaptação ao novo modelo”.
Niskier explica que os investimentos que já foram feitos resultarão em preços
mais acessíveis. De forma a
amenizar a principal dificuldade do jovem que deseja cursar o ensino superior:
a questão financeira.
“O investimento inicial [em
tecnologias que possibilitam o
ensino remoto] é amortizado
ao longo do tempo. Portanto
não vai aumentar o custo e
não impactará no preço. Tendo a possibilidade de atingir
mais pessoas, o custo é diluído, e a média cai para o estudante”, argumenta ele ao lembrar que as aulas presenciais
“não desaparecem” no modelo híbrido. (ABr)
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Talibã divulga regras para mídia e
proíbe atrizes em programas de tv
O Ministério da
Propagação da
Virtude e Prevenção
do Vício do
Afeganistão
delineou nove
regras nesta
semana
O governo do Talibã divulgou uma série de restrições para a mídia afegã, incluindo a proibição de dramas
televisivos com atrizes e a ordem para que mulheres âncoras de noticiário usem o
"hijab islâmico".
O Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do
Vício do Afeganistão delineou
nove regras nesta semana,
disse um porta-voz do governo do Talibã nesta terça-feira,
centradas essencialmente na
proibição de qualquer mídia
que viole "valores islâmicos
ou afegãos".
Algumas das regras visam
especificamente as mulheres,
o que provavelmente provocará preocupações na comunidade internacional.
"Estes dramas ou programas nos quais as mulheres atuam não deveriam

Mulheres âncoras de
noticiário devem
usar o hijab islâmico

Rússia vai retomar
importação de carnes
bovina e suína do Brasil
A Rússia retomará a importação de carne bovina e
suína de 12 unidades brasileiras nesta semana, disse
o regulador de segurança
sanitária do país nesta terça-feira. A maioria das restrições aos produtores brasileiros de carne bovina e
suína pela Rússia está em
vigor desde 2017, devido a
alegações do uso do aditivo
ractopamina na alimentação das criações, o que grupos brasileiros da indústria de carne negaram.
No mês passado, a Rússia
já havia permitido a importação de carne bovina de
três grandes exportadoras

brasileiras. A nova liberação,
a partir de 25 de novembro,
envolve nove unidades de
suínos e três de carne bovina. O departamento russo
Rosselkhoznadzor não revelou os nomes dos frigoríficos. "O Rosselkhoznadzor
continua trabalhando na
ampliação da lista de produtores brasileiros certificados para fornecer carne bovina à Rússia", afirmou.
A liberação acontece após
a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ter se reunido
em Moscou com o chefe do
Serviço Federal de Vigilância
Veterinária e Fitossanitária
da Rússia, Sergey Dankvert.

ser transmitidos", determinam as regras, acrescentando que jornalistas mulheres deveriam usar o "hijab islâmico", mas sem definir o que isto significa.
Embora a maioria das mulheres afegãs use lenços de cabeça em público, no passado
os comunicados do Talibã so-

bre o uso do "hijab islâmico"
causaram receio em ativistas
dos direitos das mulheres,
que dizem que o termo é vago
e que poderia ser interpretado conservadoramente.
As regras foram criticadas
pela entidade internacional de
direitos humanos Human
Rights Watch (HRW), que disse

que a liberdade de imprensa
está se deteriorando no país.
"O desaparecimento de
qualquer espaço de discórdia
e o agravamento das restrições
para as mulheres na mídia e
nas artes é devastador", disse
Patricia Gossman, diretora-associada da HRW na Ásia, em
um comunicado. (ABr)

Navio de guerra dos EUA volta
a percorrer Estreito de Taiwan
Um navio de guerra dos Estados Unidos atravessou hoje
(23) o sensível Estreito de Taiwan, parte do que os militares
norte-americanos classificam
como atividade de rotina, mas
que sempre irrita a China,
cujo governo acredita que os
EUA estão tentando atiçar tensões regionais.
A Marinha norte-americana disse que o Milius, um
contratorpedeiro de mísseis
teleguiados da classe Arleigh
Burke, realizou uma "travessia de rotina pelo Estreito de
Taiwan", através de águas internacionais e de acordo com
a lei internacional.

Lei internacional

"O trânsito do navio pelo
Estreito de Taiwan demonstra o
compromisso dos EUA com um
Indo-Pacífico livre e aberto. Os
militares dos EUA voam, navegam e operam em qualquer lugar que a lei internacional permite", acrescentaram.
Não houve reação imediata da China. No mês passado,
os militares chineses critica-

China diz que
americanos tentam
criar tensões
regionais

ram os Estados Unidos e o Canadá depois que cada país
enviou um navio de guerra
pelo Estreito de Taiwan. Os

chineses disseram que os EUA
estavam ameaçando a paz e a
estabilidade na região.
A China reivindica Taiwan
como parte de seu território e
sua Força Aérea realizou diversas missões na zona de
identificação aérea taiwanesa
no último ano, causando revolta na ilha de governo democrático. Como a maioria dos
países, os EUA não têm laços diplomáticos formais com Taiwan, mas são seus principais
apoiadores internacionais e
fornecedores de armas. (ABr)

Israel se diz pronto para
intensiﬁcar confronto com o Irã
O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, indicou
hoje (23) uma prontidão para
intensificar o confronto de
Israel com o Irã e reiterou
que seu país não se ateria a
nenhum novo acordo nuclear
iraniano com potências mundiais. Negociações indiretas
começarão no dia 29 próximo
visando reativar o acordo de
2015, que o ex-presidente
norte-americano Donald

Trump abandonou por considerar insuficiente para encerrar projetos com potencial para a criação de bombas, uma opinião compartilhada pelos israelenses.
Desde o rompimento dos
Estados Unidos, o Irã, que
nega buscar armas nucleares, viola o acordo ampliando
o enriquecimento de urânio.
Bennett, que assumiu o
cargo em junho, disse em um

discurso que o Irã está no
"estágio mais avançado de
seu programa nuclear".

Restrições mais duras

Embora seu governo tenha dito anteriormente que
estaria aberto a um novo
acordo nuclear com restrições mais duras ao Irã, Bennett reafirmou a autonomia
de Israel para agir contra a
República Islâmica. (ABr)
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As hortas agroecológicas
Os alimentos orgânicos têm se destacado nos últimos anos, um reflexo
da mudança de comportamento da sociedade em relação à sua saúde
Lanna Oliveira
O mundo passa por um
processo de mudança de hábitos, de conscientização com
o meio ambiente e uma busca
incessante por uma vida mais
saudável. Com essa nova perspectiva, a sociedade tem se dedicado a descobrir meios de
produzir alimentos mais balanceados e ricos em nutrientes. Assim, reduzir o aparecimento de doenças e garantir
uma boa qualidade de vida. O
reflexo desse comportamento
é o aumento do consumo de
alimentos orgânicos. Afinal,
para se alimentar bem não é
necessário fazer dietas complicadas e viver com restrições, mas sim comer de forma
variada, consciente e na quantidade correta.
De acordo com uma pesquisa do Conselho Brasileiro
da Produção Orgânica e Sustentável (Organis), um em
cada cinco brasileiros já consome algum alimento orgânico no País. Alimentos orgânicos são aqueles produzidos sem uso de agrotóxicos
sintéticos, transgênicos ou
fertilizantes químicos. As técnicas do processo de produção respeitam o meio ambiente, a saúde do trabalhador agrícola, a do consumidor e têm como objetivo
manter a qualidade do alimento. Frutas, legumes, verduras, hortaliças, carnes,
ovos, feijão e cereais são alguns exemplos que podem
ser produzidos dessa forma.
Optar por uma dieta equilibrada e investir em alimentos de qualidade garante muitos benefícios para a sua saúde. Esse tipo de alimentação
melhora o sistema digestivo e
permite o bom funcionamento do organismo, aumenta a
qualidade do sono, melhora a
aparência da pele e dos cabelos, garante o bom humor e

‘Pirarucu
Escarpado’, prato
feito pela chef Patt
Garcia com
ingredientes
orgânicos
disponíveis na
horta do
restaurante

reforça o sistema imunológico. Como todos sabem, consumir alimentos orgânicos
regularmente auxilia de maneira significativa para ter
uma vida mais saudável. Ingerindo estes legumes, frutas e cereais integrais, você
priorizará também a sustentabilidade, além da segurança
alimentar e da garantia de

uma melhor nutrição.
É importante entender que
apesar da agricultura em larga escala permitir uma produção maior, o uso de agrotóxicos influencia na qualidade dos alimentos e na saúde tanto de quem consome,
quanto de quem trabalha nas
lavouras, além de causar impacto no solo, água, vegetação
e animais locais. O Brasil ainda usa cerca de 500 mil toneladas de agrotóxicos por ano
para combater insetos, fungos
e ervas daninhas nas lavouras. Mas com o impacto causado em diversos âmbitos da
sociedade, o assunto tem sido
discutido e repensado pelos
produtores, o que é o começo
dessa mudança.

Restaurantes e suas
próprias produções

Pensando nessa demanda
que só cresce no Brasil, restaurantes agora possuem sua

própria horta agroecológica.
Seus cultivos particulares de legumes e verduras estão conquistando cada vez mais o público atento à qualidade e procedência dos alimentos consumidos. Para os que fazem
questão de comer ingredientes
orgânicos, os estabelecimentos também oferecem uma visita guiada à horta e os clientes
podem até mesmo escolher os
alimentos que irão consumir.
Esta tendência é o principal
destaque do restaurante panorâmico do condomínio Escarpas Eco Parque, no lago Corumbá IV, em Abadiânia (GO).
No local, já estão sendo
produzidas hortaliças como
couve, brócolis, alface, berinjela, rabanete, salsa, cebolinha, coentro, rúcula, entre outras. Tudo 100% orgânico e
com a supervisão do biólogo,
agroflorestor e consultor ambiental Murilo Arantes, que
destaca a importância da hor-

ta também como uma forma
de estimular a convivência
entre os moradores do local.
“O cultivo ao alcance dos olhos
tem a ver com a confiança, por
ele saber exatamente aquilo
que está consumindo. Na pandemia, as pessoas passaram a
se preocupar ainda mais com
a alimentação e a saúde. E saber a procedência daquilo que
se está comendo é importante”, explica Murilo.
O restaurante panorâmico
do Escarpas Eco Parque foi
inaugurado recente e o seu cardápio, elaborado pela chef Patt
Garcia, prioriza ingredientes
orgânicos e proporciona uma
grande variedade de pratos elaborados com as hortaliças cultivadas no condomínio. Segundo Murilo, encurtar a distância
entre o consumidor final e os
alimentos é um dos principais
requisitos para uma alimentação verdadeiramente saudável. Mas a função da horta irá
além de atender às demandas
do restaurante. Moradores do
condomínio também poderão
colher hortaliças para preparar
refeições em casa.
O consultor ambiental revela quais as diferenças de
uma horta agroecológica. “A
nossa horta é agroecológica,
pois usamos materiais de origem orgânica para cobrir o
solo. Com isso, conservamos
melhor a água, tornamos o
solo mais fértil e aumentamos
a presença de nutrientes, melhorando a qualidade das plantas e deixando o alimento mais
saudável. Muitas vezes, a pessoa compra uma hortaliça no
supermercado e, durante o
deslocamento para casa, ela
já adquire um aspecto murcho.
No Escarpas, o morador poderá fazer a colheita na hora em
que for consumir, e com isso
vai conservar o frescor dos ingredientes”, finaliza Murilo.
(Lanna Oliveira é estagiária
do jornal O Hoje)
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Depressão
ou só tristeza?

LIVRARIA
t

Narrativas em pauta

Psicóloga dá dicas para quem
deseja reconhecer e tratar
sintomas do transtorno de humor

'Ás de espadas', thriller publicado no Brasil
pela Plataforma21, denuncia preconceitos
e exalta luta contra o sistema racista

Elysia Cardoso

A escritora inglesa Faridah Àbíké-Íyímídé estreou na
literatura young adult com
‘Ás de espadas’ e conquistou a
lista dos best-sellers do New
York Times. O thriller publicado no Brasil pela VR Editora, selo Plataforma21, traz à
tona temas sobre o racismo estrutural, preconceito de classe e homofobia. É uma história com protagonismo negro e
LGBTQIA+: Devon e Chiamaka são personagens queer.
A cada capítulo, as vozes
narrativas são intercaladas
para que o leitor possa acompanhar a história sob o ponto de vista de Devon e de
Chiamaka. Eles são alunos
da Academia Particular Niveus, selecionados como parte da alta hierarquia escolar.
Pouco tempo depois da importante nomeação, alguém
chamado Ases começa a enviar mensagens para todos os
alunos da escola e revelar segredos dos dois jovens.
O que parecia apenas uma
brincadeira de mau gosto rapidamente transforma-se em
um jogo perigoso e assustador.
Com todas as cartas contra
eles, os protagonistas serão capazes de parar Ases? Não à
toa, a obra tem sido descrita
mundialmente como uma
mistura de Gossip Girl com
Corra!, dois sucessos mundiais, por misturar a tradicional fofoca escolar com a temática racista e o suspense.
Faridah é uma escritora do
sul de Londres, Inglaterra,
que sempre sonhou escrever
livros sobre crianças pretas

Contrariando o pensamento de muitos, a depressão não é um sinal de fraqueza, falta de pensamentos
positivos ou alguma condição que possa ser superada
por esforço ou força de vontade de quem a tem. Tampouco se trata de apenas
uma "mudança de humor"
ou um baixo astral passageiro. Desde o início da pandemia e com a incerteza do
futuro, notou-se uma crescente no número de pessoas
sofrendo por estresse, ansiedade e depressão. Porém,
como identificarmos se um
ente querido está realmente
sofrendo com esta doença?
Considerada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como o "Mal do Século", o quadro depressivo
é um Transtorno Afetivo
(ou do humor), caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global e
como consequência, altera
na maneira de valorizar a
realidade e a vida. De acordo com a psicóloga do Grupo São Cristóvão Saúde, Aline Melo, "é importante ressaltarmos que o paciente
que sofre dela não tem controle ou não age propositalmente nos sintomas que
ocorrem devido ao quadro", revela a especialista.
Para auxiliar quem está
passando por tais dificuldades, além de agir de maneira acolhedora, paciente
e amorosa, é necessário
ter conhecimento sobre a
doença para fortalecer o
outro no enfrentamento
desse processo.
"O não entender do
quadro faz o parceiro pensar que, assim como um
momento de tristeza, as
sensações de quem sofre
dessa doença também vão
passar logo, ou mesmo
comparam o quadro da
pessoa com outras situa-

ções de sofrimento, com o
objetivo de fazê-la sentirse melhor e diminuir sua
dor. Porém, o impacto desta atitude é profundamente negativo e pode gerar
um sentimento de culpa
no paciente ou de que estão minimizando sua dor",
revela a psicóloga do Grupo São Cristóvão Saúde.
Não se pode afirmar a
causa exata da depressão,
pois varia entre indivíduos. Antes de bater o martelo no diagnóstico, é possível que o médico peça alguns outros exames para
verificar se não há outra
doença que possa estar
causando os sintomas. Problemas de tireoide, por
exemplo, podem causar
sintomas idênticos aos de
um transtorno depressivo.
Trazer para perto outras pessoas da família
ou de confiança pode contribuir para a melhora
deste sentimento. Ao não
darmos a devida atenção
aos sintomas, um episódio
de depressão não tratado
costuma durar cerca de
seis meses, mas, às vezes,
prolonga-se por dois anos
ou mais e tendem a se repetir diversas vezes ao
longo da vida.
Desse modo, além de procurar profissionais da saúde
que possam auxiliar nestes
momentos delicados, a principal dica é o autoconhecimento. Leituras de autoajuda, podcasts e outros materiais são ferramentas podem proporcionar conhecimento sobre o tema, mas
não substituem o atendimento terapêutico. "Quanto
mais compreendermos nosso funcionamento emocional, fica mais fácil de identificarmos quando algo não
anda bem em nosso psicológico e tratarmos antes que
vire uma patologia mais grave", finaliza Aline Melo. (Especial para O Hoje)

que salvam o mundo. Atualmente, cursa Literatura Inglesa no norte da Escócia. Entre as aclamações, ‘Ás de espadas’ foi elogiado por Nic
Stone, autora best-seller de
‘Cartas para Martin’ e Aiden
Thomas, autor best-seller de
‘Os garotos do cemitério’.

Sobre a autora

Faridah Àbíké-Íyímídé
é uma escritora do sul de

Londres, Inglaterra, que
sempre sonhou escrever livros sobre crianças pretas
salvando (ou destruindo)
o mundo. ‘Ás de espadas’ é
sua estreia na literatura
young adult, e também um
sucesso absoluto, tendo entrado na lista dos mais vendidos do New York Times.
Atualmente, Faridah cursa Literatura Inglesa no
norte da Escócia.

Faridah ÀbíkéÍyímídé faz
estreia na
literatura
young adult
com ‘Ás de
espadas’

NOTA AO LEITOR
Causa exata da depressão varia entre indivíduos

t

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

RESUMO de noVelaS
t
Malhação - Sonhos
ernesto explica a Gael por
que trocou os exames de dna.
Pedro se desespera por não
conseguir falar com Karina.
Cobra estranha que Heideguer
tenha trazido sua família de
longe. Robinson acusa Cobra
de ter fugido. Gael comemora
a possibilidade de trazer Karina de volta. Cobra pede ajuda
a edgard para desmascarar
Heideguer. Heideguer promete apoiar Gael e ernesto contra
lobão. Cobra avisa a Quitéria
sobre o esquema de apostas e
pede que a mãe obedeça a
edgard. lobão pede que luiz
descubra se nat está viva.

Nos Tempos do Imperador
Zayla e Tonico se beijam.
Tonico instala Zayla no cassino de Quinzinho. Pilar cuida
de luísa, que sofre com a recusa de dominique em vê-la.
Guebo tenta conversar com
Zayla, que afasta o amigo. lupita acredita que Vitória está
apaixonada por Quinzinho.
Pedro inicia uma campanha
de recrutamento voluntário
para o exército brasileiro. olu,
Tonico e nélio se alistam, enquanto Guebo se recusa. Pilar
e dolores proíbem Samuel e
nélio de lutar na guerra contra o Paraguai. Pedro anuncia
seu alistamento ao exército.

Prova de Amor
daniel luta com Monstrão.
daniel dá golpe em Monstrão, que larga o estilete. Júlio
prepara a arma e se esconde
na casa de diana. diana chega em casa com Casca. ele
tenta agarrá-la, mas diana
diz que precisa ir ao banheiro.
Casca pede para diana fazer
um strip-tease para ele. diana
diz que tudo tem um preço e
pede para ele contar a história dos nove riscos. Casca começa a contar a história dos
nove riscos. elza está chorando e Carvalho se despede.
ele diz que não vai se ferrar
por causa de elza.

Coração Indomável
alvaro oferece a Maricruz
sua ajuda para pagar os honorários do advogado navarro. Carol diz a Carmela que o
que mais quer é provocar Maricruz para que ela pareça uma
presa rebelde. Maricruz confirma a alvaro que foi ela quem
matou afonso. Cira afirma a
Maricruz que não acredita que
ela seja uma assassina e que
está se sacrificando por alguém que nunca a agradecerá.
anibal diz a natasha que não
se entregará a polícia até que
recupere seu quadro. Maricruz recebe otávio e pede que
ele não volte a procurá-la.

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato fica impactado com a notícia de que
é pai de luc e pede a Maria
Fernanda para conversar. Bárbara critica Santiago pela sua
falta de compreensão com nicole. antes de conhecer luc,
Christian/Renato pede a Maria
Fernanda um tempo para que
Bárbara possa digerir a perda
do filho. Maria Fernanda deixa claro a Christian/Renato
que vai brigar para que luc conheça o pai. ilana e Breno entram em desacordo durante a
consulta. Rebeca discute cm
Bárbara. Rebeca decide aceitar o convite de Felipe.
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AGENDA CulTuRal
t
Ritmos da vida
o Prudential Concerts
2021 chegará a Goiânia nesta quarta-feira (24), às 20h30,
no Teatro Rio Vermelho. a estrela da noite será o cantor
Rogério Flausino, que se
apresentará acompanhado
por uma orquestra comandada por Carlos Prazeres.
intitulada de 'Ritmos da Vida',
esta edição irá celebrar a diversidade da música brasileira, com artistas consagrados por diferentes estilos,
incluindo MPB, Pop, Sertanejo, Samba e Rock. Quando:
quarta-feira (24). onde: Rua
4, n° 1.400 - Setor Central Goiânia. Horário: 20h30.
Quartas com Paulo Freire
Hoje (24), às 19h, acontece o último encontro virtual do ‘Quartas com Paulo
Freire’ atividade com curadoria da educadora e pesquisadora Gleyce Kelly Hei-

Rogério Flausino estreia o Prudential Concerts 2021 em Goiânia
(www.instagram.com/itaucultural). Horário: 19h.
Setor supermercadista
agos Regional aparecida de Goiânia tem lançamento hoje (24), às 9h. entidade irá descentralizar as
ações realizadas em Goiânia,
vai discutir assuntos de interesse do setor, representar
o segmento na cidade e estar mais próxima do associado. a agos Regional apa-

Fenasul
a FenaSul segue em sua
programação no Goiânia
arena hoje (24). o evento é
conhecido por trazer um pedacinho da cultura gaúcha
para os goianos. a feira reunirá atrações culturais, artigos de moda, produtos típicos e de alimentação do Sul
do País. além disso, quem for
visitar a feira poderá conhecer a Casa do Gaúcho e tirar
fotos com trajes típicos no
estúdio temático que será
montado no evento. Quando: quarta-feira (24). onde:
avenida Fued José Sebba,
Setor Jardim Goiás - Goiânia.
Horário: das 16h às 22h.

Documentário sobre artistas de
rua chega ao Prime Box Brazil
Quem vive em uma grande cidade está acostumado
com a presença de artistas
de rua em seu cotidiano. Indissociáveis da paisagem urbana, esses músicos, mímicos, atores e performers levam seus trabalhos ao público, enriquecendo a vida
cultural das capitais brasileiras e tornando a experiência de circular pelas cidades mais prazerosa.
As jornadas, motivações e
ambições desses artistas são
tema do documentário “Largo do Machado: O Palco”,
ainda inédito na televisão
brasileira. Sua estreia será
no dia 20 de novembro no
canal Prime Box Brazil. Disponível na maioria das operadoras de televisão por assinatura, o canal pode ser
acessado também, ao vivo,
pela plataforma de strea-

Filme acompanha as jornadas de artistas de rua latino-americanos
ming Box Brazil Play.
Dirigido pelo cineasta
Guillermo Planel, a obra se
debruça sobre o encontro
de artistas de rua que ocorreu em 2014 no Largo do
Machado, no Rio de Janeiro,
reunindo músicos de toda

América Latina. A grande
diversidade de estilos e experiências cultivaram o ambiente perfeito para a investigação sobre a vida de
quem busca na rua o reconhecimento de sua arte.
Com depoimentos de ar-

tistas e muitas performances ao vivo, o filme aborda
aspectos existenciais desse estilo de vida, onde atravessar fronteiras e lidar
com o desconhecido são desafios rotineiros e a recepção dos novos públicos é
sempre uma incógnita.
Guillermo Planel constrói
um caleidoscópio cultural
latino-americano, que demonstra a vocação democrática e inclusiva das apresentações de rua, onde artista e público comungam
da urbe sem as barreiras
econômicas e sociais dos
palcos pagos.
SERVIÇO
Documentário 'Largo do
Machado: O Palco'
Onde: Canal Prime Box Brazil
Quando: quarta-feira (24),
às 22h

André Gonçalves tem prisão
decretada e deverá usar tornozeleira eletrônica
andré Gonçalves teve um
pedido de prisão decretado
nesta segunda-feira (22) por
dever mais de treze anos de
pensão alimentícia à filha
Valentina, de 18 anos, fruto
do casamento de quatro
anos com a jornalista e atriz
Cynthia Benini. as informações são de leo dias, colunista do Metrópoles. o ator,

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje pode ser um dia de muita conexão com as pessoas, inclusive algumas pessoas podem
receber sua simpatia e sua gentileza com segundas intenções.
equilibre seu chame e sua sedução
caso não queira ser mal interpretado. Fora isso, o dia é muito positivo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Pode ser um dia lento e cheio
de lembranças. o seu saudosismo
pode vir à tona, assim como seu
lado perfeccionista. Tome cuidado
com a ilusão de ter tudo perfeito,
inclusive você pode se pegar colocando defeito em tudo. Mantenha o equilíbrio e o bom-senso.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pede paz para a
mente. É importante não se deixar
levar por preocupações. Você pode
acabar saindo da sua rotina. além
disso, você pode ter uma visão
mais clara de tudo se conseguir se
isolar um pouco. É preciso valorizar os momentos de solidão.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje o dia pode te colocar
para cima ou para baixo, portanto o desafio é manter o equilíbrio.
Você pode querer ser útil, ajudar
e não ser reconhecido, mas lembre-se de fazer as coisas por gentileza genuína, não esperando
nada, isso evitará frustrações.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
neste dia, você pode sentir
uma alegria imensa por poder
compartilhar suas vitórias ou simplesmente seu afeto com as pessoas. Boas notícias podem chegar.
Bom relacionamento com filhos,
para quem os tem. Criatividade
alta, então aposte nas suas ideias.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia pede que seu coração fale mais alto, portanto deixarse levar pelo romantismo e pela
beleza da vida é indicado. o desafio hoje é, mesmo com toda
essa sensibilidade, conseguir se
manter conectado com a verdade
dos fatos e não se deixar iludir.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje o dia pede calma para recuperar uma situação, portanto
mantenha sua esperança e não
desista, pois as coisas não estão
todas perdidas nem tão ruins
quanto parecem, principalmente
as questões amorosas. uma conversa pode resolver o problema.

8

CELEBRIDADES
'BBB 22': Lucas Lucco e
elenco de 'Verdades Secretas 2' estão em nova lista
de famosos cotados
o ‘BBB 22’ está com nova
lista de famosos cotados para
o grupo Camarote, além dos
que já manifestaram interesse em participar do reality da
Globo, com estreia antecipada no dia 17 de janeiro e novidades. entre eles, lucas lucco estaria quase certo, deixando o filho de 8 meses em
casa para competir pelo R$
1,5 milhão. a informação é do
‘observatório da TV’ e garante também que o elenco de
‘Verdades Secretas 2’ deve estar no ‘BBB 22’, incluindo Bruno Montaleone, que acaba
de anunciar saída da novela
‘além da ilusão’, da Globo,
após a polêmica da emissora
com sua colega de elenco Camila Queiroz e o empresário
que dividem. (Raphaela Fernandes, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
recida de Goiânia será um
braço da associação no município que vai discutir assuntos de interesse do setor
e representar o segmento
na cidade. Quando: quartafeira (24). onde: avenida
Goiás, nº 2.001, Setor Central - Goiânia. Horário: 9h.

tor e realizada em sinergia
com a ocupação em homenagem ao patrono da
educação brasileira, em cartaz no itaú Cultural até 30
de janeiro. a mesa de debate, com o tema Por uma
leitura feminista de Paulo
Freire e tem como intuito
acentuar o diálogo entre o
pensamento de Paulo Freire com os feminismos e a
educação popular. Quando: quarta-feira (24). onde:

n

ano após o fim do casamento com Cynthia, quando Valentina ainda tinha 4 anos.
ainda segundo leo dias, andré tem 60 dias para se apresentar à Justiça e deverá usar
tornozeleira eletrônica. (Matheus Queiroz, Purepeople)

Maraisa se pronuncia sobre
suposto namoro com uma mulher
O nome de Maraisa
ganhou destaque nas redes sociais após uma seguidora resgatar fotos antigas da cantora. Isso porque, nas imagens, a sertaneja aparece compartilhando momentos do dia
a dia ao lado de uma mulher. Os registros foram
suficientes para que fãs
levantassem o rumor de
que as duas tinham um
relacionamento no início
da carreira da artista. Recentemente, a cantora havia afastado a possibili-

que vive um relacionamento
com danielle Winits há cinco
anos, possui mais de R$ 350
mil reais em débitos com a fi-

dade de viver um namoro com alguém devido à
rotina de trabalho. A resposta foi dada pela própria cantora ao colunista
Leo Dias. "Só observo até
onde a imaginação das
pessoas é capaz de chegar", disse Maraisa. "Só
para você saber... Rosi é
uma amiga que sempre
apoiou a nossa carreira,
principalmente no início
e, inclusive, trabalhamos
juntas até hoje", finalizou a cantora. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

lha. o valor da pensão era de
R$ 4,5 mil mensais, mas deixou de ser pago regularmente a partir de 2007, um

Bruno Montaleone explica saída de novela após
polêmica envolvendo Camila Queiroz, Globo e empresário
Bruno Montaleone usou
as redes sociais para se pronunciar sobre sua saída da novela ‘além da ilusão’. a fala do
ator acontece um dia após
surgirem boatos de que seu
desligamento da trama teria a
ver com a polêmica envolvendo Camila Queiroz. Segundo foi noticiado pelo site
‘notícias da TV’, o empresário
de Camila é o mesmo de Bruno. no comunicado enviado
ao portal, a emissora explicou
que o ator teria se desligado
por vontade própria. Já os rumores dizem que a saída do
ex de Sasha se deu porque a
Globo não negociaria com
profissionais com quem tem
problemas (esse, no caso, seria o empresário de Bruno e
Camila, Ricardo Garcia). no
pronunciamento, Bruno explicou, através de sua agência,
que sua saída aconteceu devido ao ritmo de trabalho intenso que estava seguindo.
(nathalia duarte, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pede mais humildade e
simplicidade, portanto o excesso
de ambição ou metas altas demais podem ser desgastantes.
Mantenha seu ritmo de ação,
mas não exija tanto de si. Pegue
leve consigo e com seu corpo.
Sua saúde pode pedir atenção.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pede evolução,
mas isso pode não ser fácil, pois
exigirá de você mudança de hábitos ou adoção novas atitudes,
porque essa mudança depende
só de você, não de alguém ou algum acontecimento. Fique atento com a sua ansiedade.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pode trazer situações
inesperadas e algumas rupturas.
Você pode viver um dia difícil e um
pouco angustiante: pode ser sua
saúde que não está boa ou um
grande desânimo que chega. Tenha paciência. Hoje o dia pede
para mudar alguns pensamentos.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia pode trazer algum
desapontamento, portanto não
espere que tudo aconteça conforme você deseja. além disso, os
amigos podem estar potencializados e pode ser que você perceba que algumas pessoas, grupos ou projetos já não se encaixam no seu mundo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia pode trazer agito,
ao mesmo tempo que pode ser
importante defender alguém que
ama: tenha coragem de se pronunciar e agir, ainda que nem todos gostem do que vai dizer ou fazer. Hoje o dia pede atitude. não
espere agradar a todos.

16
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Retorno aos escritórios
Especialista dá
dicas sobre como
ajudar os pets a
lidarem com a
separação na
volta ao trabalho
presencial
Elysia Cardoso
Com a vacinação em andamento no país e no mundo,
muitas empresas se preparam
para mudar o formato de trabalho ‘home office’ e retornar
ao modelo presencial. Seja uma
rotina híbrida ou 100% presencial, essa é uma realidade
que já vem ganhando força.
Com essa mudança, os tutores
passaram a se preocupar com
o comportamento e a sensação
de solidão de seus pets. Essa
preocupação se dá pelo fato de
que o gato ou cão terá de se
adaptar a uma nova realidade,
com longos períodos sem sua
companhia.
Essa separação pode causar
sofrimento nos pets e, segundo
o especialista em comportamento animal da Mars Pecare,
Dr. Tammie King. "Animais de
estimação podem sofrer com
ansiedade de separação a qualquer momento. O isolamento
social e a presença constante
do tutor ao seu lado tornaram
esse problema mais comum.
Essa situação é mais desafiadora se o gato ou cão chegou
ao novo lar durante o confinamento e nunca passou muito tempo longe do seu tutor".
De acordo com o Dr. King,
os pets podem apresentar sinais e mudanças de comportamento quando não se sentem felizes. Essas observações
podem ser percebidas a partir
das mudanças nos hábitos alimentares, comportamento
instável que começa quando
você se prepara para sair de

Mudança na rotina e
ausência dos tutores
em casa podem
deixar os pets
ansiosos

casa (vestir o casaco, pegar as
chaves etc.), excitação, respiração ofegante, tremores e
vocalização mais frequentes.
Para amenizar o problema, é importante criar uma
rotina que inclua atividades e
alimentação em um horário
determinado. Isso ajuda inclusive quando o tutor sair de
casa, pois, enquanto o gato ou
cão estiver sozinho, saberá
que naquele momento ele
precisa lidar com a partida.
(Especial para O Hoje)

PRePARANdO O AMBIeNte
Além disso, a priscila rizelo, médica-Veterinária e coordenadora de comunicação científica
da royal canin separou mais dicas para que os tutores possam preparar o ambiente para
que o pet lide da melhor forma com a ausência do tutor:

2 separe um cantinho para o pet
na sua casa para que ele possa se
abrigar quando se sentirem inseguros. Além disso, lembre-se de
separar um espaço para água e
comida que fique longe do espaço do banheiro.

para que seu pet entenda que a
sua saída não é motivo de preocupação. A chegada em casa também deve ser calma e sem alarde.

2 crie um ambiente com atividades para que seu pet não fique entediado. utilize brinquedos que você consiga colocar alimentos dentro, por exemplo, para que o seu gato ou cão
se alimente e se divirta ao mesmo tempo.

2 desenvolva uma rotina em
que seu pet tenha independência.
muitas pessoas passaram a ficar
mais tempo perto dos animais de
estimação com a chegada da pandemia e os pets se acostumaram
com essa presença constante ao
lado deles. dar espaço para que ele
brinque sozinho é fundamental
para que entenda que essa solidão
é temporária, evitando estresse.

2 evite despedidas prolongadas

2 invista em uma rotina de ativi-

dades. os pets precisam se manter
ativos fisicamente e mentalmente,
por isso, é importante investir em
brincadeiras, jogos e atividades
para que eles relaxem enquanto o
seu tutor estiver ausente.
2 deixe um som ambiente para o
seu pet. manter a tV ou o rádio ligados pode acalmar o seu gato ou
cão. o som fará com que o ambiente não pareça vazio e ainda ajuda a amenizar ruídos externos que
possam assustar o animal. Atualmente, é possível encontrar vídeos na internet específicos para
acalmar os pets, além de playlists
com músicas relaxantes.

CINEMA
t
ESTREIAS

trada (The addams Family 2,
2021, eua). duração: 1h33min.
direção: Greg Tiernan, Conrad
Vernon. elenco: oscar isaac,
Charlize Theron, Chloë Grace
Moretz. Gênero: animação, família, comédia. Cinemark Flamboyant: 12h40, 14h30, 15h,
17h20. Cinemark Passeio das
Águas: 12h30, 13h50, 16h15. Kinoplex Goiânia: 16h, 18h20. Cineflix aparecida: 14h10. Cineflix
Buriti: 16h40.

Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: afterlife, 2021,
eua). duração: 2h04min. direção: Jason Reitman. elenco:
Carrie Coon, Finn Wolfhard,
Mckenna Grace. Gênero: aventura, ação, comédia. Cinemark
Flamboyant: 12h10, 13h, 15h,
15h05, 16h, 18h, 19h, 21h, 22h.
Cinemark Passeio das Águas:
12h, 13h15, 15h, 16h15, 18h,
19h15, 21h, 22h15. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 15h50, 18h30,
18h55, 21h10. Cineflix aparecida: 14h, 15h30, 16h35, 19h10,
21h45. Cineflix Buriti: 15h10,
16h30, 19h, 20h10, 21h30.
Noite Passada em Soho (last
night in Soho, 2021, eua). duração: 1h57min. direção: edgar Wright. elenco: Thomasin
McKenzie, anya Taylor-Joy,
Matt Smith (Xi). Gênero: Suspense, terror. Cinemark Passeio das Águas: 15h10, 18h,
20h50. Kinoplex Goiânia:
14h15, 21h30. Cineflix aparecida: 19h20, 21h55. Cineflix
Buriti: 17h40, 21h45.
Chernobyl - O Filme (Kogda
padali aisty, 2021, Russia). duração: 2h16min. direção: danila
Kozlovsky. elenco: danila Kozlovsky, oksana akinshina, Filipp
avdeyev. Gênero: drama, histórico, ação. Cinemark Passeio das
Águas: 18h40, 21h50. Cineflix
aparecida: 16h10, 21h10.
EM CARTAZ
A Profissional (The Protégé,
2021, eua). duração: 1h41min.

Duna (dune, 2021, eua). duração: 2h36min. direção: denis
Villeneuve. elenco: Timothée
Chalamet, Rebecca Ferguson,
oscar isaac. Gênero: Ficção
científica, drama. Cinemark
Flamboyant: 13h10, 20h50. Kinoplex Goiânia: 20h30.

'Noite Passada em
Soho', ﬁlme de Edgar
Wright com Anya
Taylor-Joy, é um
horror urbano
nostálgico
direção: Martin Campbell.
elenco: Maggie Q, Samuel l.
Jackson, Michael Keaton. Gênero: ação, suspense. Cinemark Flamboyant: 14h40.
Deus Não Está Morto - Próximo Capítulo (God's not dead:
We the People, 2021, eua). duração: 1h50min. direção: Vance
null. elenco: William Forsythe,
david a.R. White, isaiah Washington. Gênero: drama. Cine-

mark Flamboyant: 20h. Cinemark Passeio das Águas: 14h,
16h50. Kinoplex Goiânia: 16h50.
Cineflix aparecida: 17h10.
Querido Evan Hansen (dear
evan Hansen, 2021, eua). duração: 2h17min. direção: Stephen Chbosky. elenco: Ben Platt,
Julianne Moore, Kaitlyn dever.
Gênero: Comédia musical, drama. Cineflix aparecida: 14h05.
Eternos (eternals, 2021, eua).
duração: 2h37min. direção:
Chloé Zhao. elenco: Gemma
Chan, Richard Madden, Salma Hayek. Gênero: Ficção científica, fantasia, ação. Cinemark
Flamboyant: 13h20, 13h50,
14h20, 14h50, 16h45, 17h15,
17h45, 18h15, 20h10, 20h40,

21h10, 21h40. Cinemark Passeio das Águas: 13h40, 14h40,
17h10, 18h10, 20h40, 21h40.
Kinoplex Goiânia: 14h, 14h30,
16h40, 17h10, 17h40, 19h50,
20h20, 20h50. Cineflix aparecida: 15h20, 18h30, 18h50,
21h40, 22h. Cineflix Buriti:
14h40, 16h10, 17h30, 18h40,
19h20, 20h, 20h40.
Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. direção: Wagner Moura. elenco:
Seu Jorge, adriana esteves,
Bruno Gagliasso. Gênero: drama, biografia, histórico. Cinemark Flamboyant: 16h35,
17h20, 21h30. Cinemark Passeio das Águas: 12h40, 12h45.
A Família Addams 2 - Pé na Es-

Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: let There Be Carnage,
2021, eua). duração: 1h30min.
direção: andy Serkis. elenco:
Tom Hardy, Stephen Graham,
Woody Harrelson. Gêneo: ação,
fantasia. Cinemark Flamboyant:
19h40, 22h05. Cinemark Passeio das Águas: 16h10, 19h40,
21h30, 22h10. Cineflix aparecida: 19h. Cineflix Buriti: 17h50.
Harry Potter e a Pedra Filosofal (Harry Potter and the
Philosopher's Stone, 2001,
eua). duração: 2h32min. direção: Chris Columbus. elenco:
daniel Radcliffe, Rupert Grint,
emma Watson. Gênero: Fantasia, aventura, família. Cinemark Flamboyant: 14h30, 18h.
Cinemark Passeio das Águas:
14h30, 18h. Cineflix aparecida:
14h30, 17h30, 20h30.
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Negócios
50 milhões de
brasileiros ainda
querem abrir um
negócio, mas
desconhecem os
desafios de empreender

Inflação nas alturas
sufoca pequenos negócios
Pesquisa de Impacto da Pandemia nos
Pequenos Negócios
mostra dificuldades
para negócios se
manterem ativos
Augusto Sobrinho
Pequenos negócios têm sido
pressionados pela alta dos preços das mercadorias, os sucessivos aumentos nos combustíveis, aluguéis de imóveis mais
caros e cobranças de energia
elétrica cada vez mais alta.
Esta realidade foi verificada
através da 12ª edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia
nos Pequenos Negócios, que é
realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre o fim
de agosto e o início de setembro, com mais de seis mil respondentes de todos 26 Estados
e do Distrito Federal.
Segundo o levantamento,
mais da metade (63%) dos microempreendedores individuais (MEI) e 61% das micro e
pequenas empresas (MPE) afirmam que os gastos com insumos, mercadorias e combustíveis estão comprometendo os
rendimentos dos negócios.
Além disso, se estes três foram somados as despesas com
gás e energia elétrica as recla-

mações sobem para 76% para
os MEI e 77% para as MPE e,
por fim, com o aluguel, o número alcança 13% dos MEI e
por 15% das MPE.
Este cenário ainda pode ser
mais crítico se for levado em
consideração o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deste ano até agosto, pois, neste período, o preço
da gasolina avançou 31,09%,
enquanto o do diesel acumula

alta de 28,02%, segundo o indicador dos preços que chegam
as famílias brasileiras. A expectativa do setor financeiro é
que o indicador fique em torno
dos 8% em 2021.
O presidente do Sebrae, Carlos Melles, afirma que esta realidade dificulta ainda mais a
manutenção do pequenos negócios. “Caso essa estimativa se
confirme é possível que mais
empreendedores sintam esse

impacto, o que dificultará ainda mais o processo de retomada dos pequenos negócios, que
estão começando a se recuperar dos danos causados pela
pandemia”, comenta.
Quando analisados por porte da empresa e setores, a alta
dos preços das mercadorias e
combustíveis exercem pesos
diferentes. Apesar dos dois
itens seguirem o mesmo grau
de importância entre os microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas, o preço dos
insumos têm um impacto
maior nas MPE (39%) do que
entre os MEI (35%), e o preço
dos combustíveis pesa mais
nos microempreendedores individuais (28%) do que nas micro e pequenas (22%).
A mesma diferença acontece entre homens e mulheres.
Para 32% dos homens, os gastos
com combustíveis têm maior
peso, contra 17% das mulheres.
Já entre as empreendedoras, o
que mais pressiona são os gastos com insumos e mercadorias: 41% delas indicaram esse
quesito, enquanto apenas 34%
dos homens escolheram essas
mesmas opções.
“Esse resultado é reflexo
de muitas atividades que existem mais em determinados
portes e perfis, como por exemplo, motoristas e entregado-

res de aplicativos, que são na
maioria das vezes microempreendedores individuais, homens e que dependem do combustível para trabalhar. Assim
como as indústrias, que geralmente são micro ou pequenas
empresas e dependem mais
de matéria-prima”, analisa o
presidente do Sebrae.
De acordo com a 12ª edição
da pesquisa de Impacto, para
62% das Indústria o custo das
mercadorias é o que tem mais
peso, seguido pelo Comércio
(49%), Agropecuária (47%),
Construção Civil (36%) e Serviços (25%). Já quando o assunto
é combustível, ele pesa mais
nos empreendimentos da Construção Civil (41%), Agronegócio
(34%), Serviços (32%), Comércio
(18%) e Indústria (14%).
Apesar desta difícil realidade, o relatório produzido pelo
Sebrae, pelo Instituto Brasileiro
de Qualidade e Produtividade
(IBPQ) e a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020
aponta que o empreendedorismo ainda se mantém como possibilidade para superar a pandemia. “A pesquisa fez uma estimativa de que 50 milhões de
brasileiros ainda não empreenderam e querem abrir
um negócio. Desse total, 1/3 teria sido motivado pela pandemia”, afirmou Carlos Melles.
(Especial para O Hoje)

