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Governo goiano cumpre 92,9% de acertos em verificações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Avaliação objetiva
incentivar qualificação e consistência dos dados recebidos. O estado subiu 12 posições no levantamento. Política 2

Goiás conquista 7ª posição na transparência fiscal sebrae articula políticas
para estimular economia

Marcelo lessa

Opinião 3

Pesquisa revela como os consumidores se sentem sobre as promoções típi-
cas do mês de novembro. Roupas, calçados e eletrodomésticos serão os pro-

dutos mais procurados e internet é o principal local de compra. Negócios 17

Black Friday deve levar 57% às compras

Macacos do zoo voltam 

para o antigo abrigo
O espaço foi danificado com o aumento das chuvas e da sujeira que vem de outros bairros mais altos da Capital.
Para se ter uma ideia, foram retiradas 800 carretas de entulhos e o lago foi secado para a limpeza. Cidades 9

No jogo de ida das semifinais, o
time comandado por Higo Ma-
galhães fez 3 a 0 nos mato-gros-
senses e largou em vantagem
por uma vaga na final.
Esportes 8

Pela CoPa Verde,
Vila Nova vence 
o Nova Mutum

Bolsonaro
fortalece 
PL em Goiás 
PL empataria com o PP em nú-
meros de deputados federais,
mas perderia para a bancada
da União Brasil.   
Política 2

Biocombustível
lidera lucro
com o BNDES
De julho e setembro, a indústria
de biocombusíveis recebeu
R$590,649 milhões para a produ-
ção em Quirinópolis e Rubiataba.
Economia 4

Estado recua e não
deve retirar bônus
de professores por
frequência no Enem
Os alunos da rede estadual de Goiás não compareceram ao Enem e os
professores quase perderam o bônus oferecido pelo governo esta-
dual. A justificativa para reduzir parte da bonificação era que não
houve a adesão esperada para o exame do Enem. O compromisso era
levar 70% dos alunos para o Exame, mas 32,1% não conseguiu reali-
zar o exame. A secretaria de Educação comparou a frequência no
Enem com os exames realizados pela pasta para avaliar o desempe-
nho das crianças do ensino fundamental, que foi de 70%. Cidades 11

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Projeto do Governo
beneficia policiais civis com
aposentadoria integral.
Política 2

Jurídica: STF pode proibir pro-
va criminal apenas por reco-
nhecimento fotográfico.
Cidades 10

esplanada: A menos de um
ano da eleição, inflação é a
maior dos últimos quinze anos.
Política 6

Emedebista encerrou sessão da
última quarta-feira por falta de
quórum enquanto oito parla-
mentares ainda participavam
da CCJ na sala ao lado. Política 5

Vereadores
reclamam de
Clécio Alves

Jota Eurípedes

Presidente 
mantém confiança
na permanência
Após quarto empate consecu-
tivo, Adson Batista se reuniu
com elenco do Atlético-GO e
promete investir mais em 2022
se continuar na Série A; priori-
dade são dois atacantes.
Esportes 7



Governo goiano cumpre 92,9% de acertos em verificações
da STN. Avaliação objetiva incentivar qualificação e consis-
tência dos dados recebidos. O estado  alcançou a 7ª posição
entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal no “Ranking
da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal dos Estados”,
divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

O ranking da STN de 2021 compara o desempenho nas
informações contábeis e fiscais, levando em conta dados
do ano anterior. 

Em relação ao levantamento divulgado em 2020, quan-
do foi o 19º colocado, o governo goiano subiu 12 posições. 

“Hoje temos um outro Estado de Goiás. As pessoas acre-
ditam nele e sabem que aqui o dinheiro é corretamente
aplicado. Sabem que temos condição de orgulhar o povo
goiano”, afirmou o governador Ronaldo Caiado ao co-
mentar as melhorias implementadas desde o início da ges-
tão. “Estamos em um outro ciclo de governo, com muita
transparência, responsabilidade e um corpo técnico ca-
pacitado”, complementa. 

Goiás obteve 92,2% de acertos em 2020 (88,256 acertos
de 96 verificações), de acordo com o relatório da STN. “Co-
meçamos a colher hoje o que estamos plantando desde ja-
neiro de 2019. Este é mais um bom resultado de uma ges-
tão ética, técnica e eficaz”, comemorou a secretária da Eco-
nomia de Goiás, Cristiane Schmidt.

“Quem está dizendo que Goiás está, de fato, respeitando
os recursos públicos e utilizando-os de forma responsável é
o Tesouro Nacional”, frisou Schmidt. Ela acrescentou, ainda,
que o “ajuste fiscal é a premissa básica para que o governante
consiga fazer políticas públicas para a população”.
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Goiás é o 7º Estado
mais transparente
em informações
fiscais

Marcelo Mariano

O Partido Liberal (PL), co-
mandado pelo ex-deputado fe-
deral e condenado no escânda-
lo do mensalão em 2012, mar-
cou a filiação do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) para o
dia 30 de novembro.

Essa não é a primeira vez
que Bolsonaro e PL marcam
uma data para selar o “casa-
mento” entre ambos. A pri-
meira opção era o dia 22 de
novembro, mas esta foi des-
cartada devido a duras trocas
de mensagens entre Bolsona-
ro e Valdemar.

“Você pode ser presidente
da República, mas quem man-
da no PL sou eu”, teria escrito
Valdemar, segundo o site O An-
tagonista, em referência ao
objetivo do presidente de ter o
controle sobre o diretório do
partido em São Paulo.

Ainda de acordo com o site
O Antagonista, o presidente
nacional do PL também teria
feito xingamentos a Bolsonaro
e seus filhos, principalmente
Eduardo, deputado federal por
São Paulo e de saída do PSL.

Após o desentendimento, o
PL emitiu nota cancelando o
evento do dia 22. Em novo co-
municado divulgado dias de-
pois, o partido afirmou que os
diretórios estaduais deram
“carta branca” para Valdenar
negociar a filiação de Bolso-
naro. Agora, aparentemente,
tudo está resolvido.

Com Bolsonaro, o PL ga-
nhará novos filiados, aqueles
mais fiéis ao presidente. Em
Goiás, essas filiações devem
fazer do partido um dos maio-
res do estado, aumentando
consideravelmente suas ban-
cadas de parlamentares.

O deputado federal Vitor
Hugo, atualmente no PSL e

aliado de primeira hora de
Bolsonaro, será uma das prin-
cipais aquisições do PL goia-
no, que já tem Magda Mofat-
to com cadeira na Câmara
dos Deputados.

Dessa forma, o PL terá a se-
gunda maior bancada de de-
putados federais goianos, em-
patado com o Progressistas
(PP) e atrás apenas da União
Brasil, resultado da fusão en-
tre DEM e PSL.

Na Assembleia Legislati-
va (Alego), o PL não conta
com um deputado estadual se-
quer, mas, com a chegada de
Bolsonaro, pode ter três: De-
legado Humberto Teófilo, Ma-
jor Araújo e Paulo Trabalho.

Insatisfeitos com a fusão
entre DEM e PSL, partido ao
qual pertencem, os três já dis-
seram que não ficarão na
União Brasil. A tendência é
que sigam o mesmo caminho
de Bolsonaro, a quem são
considerados fiéis.

Com três parlamentares
na Alego, o PL ainda não terá
uma das maiores bancadas da
Casa. Porém, para quem não
tinha nada, passará a ser um
partido pelo menos um pouco
mais influente.

Vale lembrar que esse ce-
nário é traçado com base em
quem tem mandato no mo-
mento. Há uma expectativa
de que o fator Bolsonaro aju-

de o PL a eleger mais candi-
datos para cargos legislativos
nas eleições de 2022.

No caso dos vereadores, es-
tes não terão janela partidária
no ano que vem e, portanto,
não poderão trocar de partido.
Em Goiânia, o único repre-
sentante do PL na Câmara Mu-
nicipal é Willian Veloso.

Em 2020, o PL teve um de-
sempenho modesto nas elei-
ções municipais, elegendo 13
prefeitos em Goiás, número
superior ao de partidos maio-
res, como PSD (11) e PT (3),
mas insuficiente para figurar
entre os cinco primeiros
(DEM, PP, MDB, PSDB E PDT).
O Podemos, com 14, também
ficou à frente do provável
novo partido de Bolsonaro.

Os prefeitos, por serem de
um cargo majoritário, não pre-
cisam seguir janelas partidá-
rias e podem trocar de partido
a qualquer momento. Logo,
com Bolsonaro, espera-se que
o PL passe a comandar mais
uma ou outra cidade goiana.

Por fim, convém destacar
que o PL caminha para ter
destaque na disputa pelo go-
verno estadual em 2022, com
composição na chapa do pre-
feito de Aparecida de Goiâ-
nia, Gustavo Mendanha (sem
partido) ou candidatura de
Vitor Hugo. Esse, aliás, tende
a ser o grande assunto do
partido a ser resolvido em
Goiás daqui para frente. (Es-
pecial para O Hoje)

PL empataria com o PP em números de deputados federais, mas perderia para a bancada da União Brasil

Bolsonaristas
goianos devem
seguir o mesmo
caminho do
presidente

Servidor que tenha ingressado nos quadros da
Delegacia-Geral da Polícia Civil até 6 de julho de
2017 receberá aposentadoria com valor corres-
pondente à totalidade da remuneração do cargo efe-
tivo em que se der o processo, também com a re-
visão na mesma data e proporção dos que se en-
contram em atividade, inclusive em decorrência da
transformação ou reclassifica-
ção do cargo ou função. O
projeto que o Governo en-
viou à Assembleia Legisla-
tiva recebeu o aval do de-
putado Wilde Cambão
(PSD), relator da matéria,
e está apto a ser apreciado
em plenário. De acordo
com a Procuradoria-Geral
do Estado, o Supremo
Tribunal Federal
conferiu aos entes
federados a compe-
tência legislativa para
estabelecer a forma de cálculo
dos proventos das aposenta-
dorias dos policiais civis. 

Governo beneficia policiais civis
com aposentadoria integral 

Impacto  
Pela declaração de adequação orçamentária, a es-

timativa de impacto financeiro do projeto do Governo
é de R$ 684 mil, e de R$ 225 mil em 2022, e R$ 458 mil
em 2023. 

Obstrução 
Após embate da oposição com o líder do Governo,

Bruno Peixoto (MDB), a Comissão Mista aprovou pro-
jeto do Tribunal de Contas dos Municípios que cria gra-
tificação a conselheiros e transforma cargos efetivos
em comissionados. Em plenário, o projeto foi emen-
dado, adiando a sua votação. 

Terceira via 
Sem consolidar o nome do ex-ministro da Saúde,

Henrique Mandetta, o União Brasil, em Goiás, deve mes-
mo apoiar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro (Po-
demos), que tende a se consolidar como candidato a
presidente pela chamada terceira via. 

Votação  
Com seis votos contrários, o ple-

nário da Assembleia Legislativa
aprovou projeto de resolução que al-
tera o regimento interno, para per-
mitir que as sessões e reuniões das
Comissões sejam realizadas de for-
ma híbrida, admitindo-se a partici-
pação dos deputados de forma pre-
sencial ou remota. 

Gazeta  
Por falta de quórum, e com ape-

nas 11 dos 35 vereadores presentes
em plenário, o vice-presidente da
Câmara de Goiânia, Clécio Alves
(MDB), encerrou a sessão de ontem.
Aproveitou para puxar a orelha
dos faltosos. 

Crédito  
Portaria da Secretaria da Eco-

nomia abriu crédito suplementar no
valor de R$ 61,6 milhões ao Tribunal
de Justiça. Outros órgãos também
foram contemplados, como a De-
fensoria Pública e o Tribunal de
Contas dos Municípios, Ministério
Público e Alego. 

MP na área 
Por conta da desafetação e permuta

de 28 áreas públicas por três áreas par-
ticulares, em Caldas Novas, o Ministé-
rio Público notificou o prefeito Kleber
Marra (Republicanos) a suspender o
andamento do processo que tramita na
Câmara de Vereadores.

2 Os vereadores Mauro Rubem
(PT) e Marlon Teixeira (Cidadania)
não embarcaram no projeto de
Willian Veloso (PL), que dá título a
Goiânia de capital nacional da mú-
sica sertaneja. Votaram contra a
matéria na CCJ e vão buscar outros
votos em desfavor do projeto de lei.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Com Bolsonaro, PL será um
dos maiores partidos em Goiás 

Ranking é divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
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Principais tendências
tecnológicas para a indústria 

Marcelo Lessa

Sebrae definiu, dentro da sua missão, criar um
ecossistema favorável ao empreendedorismo e ao
crescimento das pequenas empresas. Isso implica
buscar a articulação de políticas públicas para con-
cretizar ações que permitam, por exemplo, facili-
tar acesso ao crédito ou a programas de fomento
voltados às micro e pequenas empresas. 

Por isso, é essencial que o Sebrae atue junto
e em parceria com o poder público (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário), bem como com instituições
da sociedade civil. Alinhado a essa visão, o Sebrae
desenvolve um trabalho constante junto às co-
munidades e lideranças locais, objetivando esti-
mular o desenvolvimento integrado. 

Foi assim que surgiu o Programa Ambiente de
Negócios que, em 2021, atendeu 62 municípios
goianos. Eles receberam, de forma continuada,
apoio e orientação para implementar políticas pú-
blicas centradas em eixos como Gestão Munici-
pal e Educação Empreendedora. Ao todo foram
mais de 9.800 horas técnicas executadas pela
equipe de consultores. 

Diversas atividades coletivas foram realizadas.
Uma das que obtiveram proeminência foi o En-
contro Estadual de Agentes de Desenvolvimen-
to que buscou ampliar o conhecimento sobre o
ambiente de negócios, incluindo compras go-
vernamentais, desburocratização, sala do em-
preendedor, agente de desenvolvimento e edu-
cação empreendedora. 

Com a realização de painéis de boas práticas,
procurou-se nivelar conhecimento e o entendi-
mento sobre redes e orientar a elaboração do pla-
no de ação dos Agentes de Desenvolvimento. 

Outro destaque foi o I Encontro Estadual de
Prefeitos, que teve por objetivo fortalecer a par-
ceria entre o Sebrae e os municípios para melhorar

o acesso das micro e pequenas empresas aos ser-
viços inerentes à atividade empreendedora. 

O Sebrae apoiou, ainda, ações destinadas ao de-
senvolvimento de territórios. É o caso do Projeto LI-
DER, estratégia que possui como foco estimular a
atuação de lideranças consolidadas na região na
proposição de agenda de desenvolvimento terri-
torial. O Sebrae também está executando consul-
toria junto ao Serviço de Inspeção Municipal
(SIM), grande catalisador de oportunidades para
quem atua com produtos de origem animal e que
passa a fornecer legalmente para o comércio local,
levando dignidade para esses empresários do
campo. O SIM opera, desde julho e prossegue até
dezembro, nos municípios do Nordeste goiano. 

Vale destacar, ainda, os Encontros Regionais de
Jataí e Itumbiara, realizados dias 23 e 24 de no-
vembro, que buscaram integrar as lideranças des-
sas localidades por meio da abordagem das po-
tencialidades econômicas comuns aos municípios. 

Todas essas iniciativas focaram ações locais ou
comunitárias e buscaram inserir os donos de mi-
cro e pequenas empresas na participação e no pla-
nejamento das políticas públicas de desenvolvi-
mento do município. Isso se deu por meio de dis-
cussão e articulação que contribuíram para me-
lhorar o ambiente de negócios, agregando forças
do poder público, lideranças empresariais e da so-
ciedade civil em torno dos principais aspectos crí-
ticos para o desenvolvi-
mento municipal. 

É neste movimento
contínuo e ao lado de
parceiros que o Sebrae
contribui e apoia, efe-
tivamente, a dinamiza-
ção e desenvolvimento
da economia local nos
territórios.

Leandro Kruger

De acordo com um estudo da TNS Research, as
empresas que investem em tecnologia têm au-
mento na receita e, crescem, aproximadamente
60% a mais, se comparado às companhias que des-
cartam o investimento. A utilização de tecnologia
na indústria pode gerar muitos benefícios, como
por exemplo, otimização dos processos, redução
de custos e, ainda, agilidade nas tarefas. Mas, o
que esperar de investimento em TI na indústria
nos próximos anos?

Falando especificamente da indústria, as tec-
nologias de informação e de operação, ou seja, que
observamos no chão de fábrica, assumem cada
vez mais um papel de protagonismo nas estraté-
gias de negócios, uma vez que o movimento de fu-
são entre IT/OT tem gerado possibilidades inédi-
tas para as indústrias de manufatura e processos.
O mercado já conta com casos de sucesso que ilus-
tram esta prática, elevando os níveis de produti-
vidade, segurança e sustentabilidade para pata-
mares nunca antes vistos e, demonstrando na prá-
tica, como a tecnologia tem promovido retorno po-
sitivo para as companhias.

Mesmo com os desafios impostos pela pande-
mia, há uma grande expectativa de retomada in-
dustrial em todo o mundo. No Brasil, existe um am-
biente de pressão inflacionária, pressão sobre a ca-
deia de suprimentos e possibilidade de variações
bruscas na demanda, as quais acompanham o ce-
nário de incertezas. Neste contexto, uma parte im-
portante das indústrias vem se antecipando para
enfrentar e ser vitoriosa neste ambiente e, a tec-
nologia é uma das principais aliadas.

Nesse momento, o acesso a tecnologias digitais
que impulsionam a Indústria 4.0 não são mais um
desafio, por conta da alta disponibilidade destas
e também à redução de barreiras de entrada
como, por exemplo, a contratação por assinaturas
e ofertas cada vez mais escaláveis, permitindo que
as organizações coloquem em prática ações ino-
vadoras como fruto de pensar grande, começar pe-
queno e crescer rápido.

O desafio da indústria conta agora com enfoque
na “Cultura de Inovação”, que precisa ser cada vez
mais fomentada dentro das empresas. Quando os
líderes inspiram os colaboradores a se transfor-
marem, se tornam agentes de mudança e contri-
buem para a melhoria dos processos e da acelera-
ção da adoção de novas tecnologias. Desta forma,
se os líderes inspirarem a inovação para objetivos
de negócios específicos, como por exemplo, obter
uma produção ágil, reduzir custos ou aumentar a
qualidade, certamente as empresas terão a Indús-
tria 4.0 como uma aliada estratégica.

Durante a Automation Fair, importante feira
mundial de automação, promovida recentemente
pela Rockwell Automation, foram apresentadas as
principais tecnologias, soluções e serviços em au-
tomação industrial e transformação digital.

Entre as novidades para o mercado nos próxi-
mos anos, podemos ressaltar lançamentos em tor-
no da tecnologia FactoryTalk Hub, que se designa
como um conjunto de Softwares as a Service (Saas)
que são habilitados na nuvem e ajudam as empresas
a economizar tempo e simplificar os fluxos de tra-
balho em seus processos industriais. A tecnologia
possui grande potencial de adoção, tendo em vista
que as empresas estão começando a mover seus
aplicativos industriais para a nuvem, sendo ali-
mentados por tecnologias digitais como Machine
Learning e Inteligência Artificial.

Outro segmento que apresenta diversas novi-
dades, vem juntamente com o aumento em dispo-
sitivos inteligentes e conectividade ponta a ponta,
que está tornando as operações mais produtivas, no
entanto aumenta o risco de ameaças à segurança
cibernética, segmento este que irá crescer nos
próximos anos, uma vez que as empresas já estão
investindo em soluções de Cibersegurança.

Precisamos reconhecer os esforços que a in-
dústria brasileira vem realizando para se manter
produtiva, segura e sustentável diante de todos os
desafios que enfrentamos nos últimos dois anos, des-
de os efeitos da pandemia, que trouxe consigo os de-
safios internos e as inúmeras dificuldades para se
inovar neste ambiente.

Muitos destes esforços esbarram na adoção de
novas tecnologias e de boas práticas a nível mun-
dial. As tecnologias citadas acima, por exemplo, po-
dem ser aplicadas no mercado brasileiro em ve-
locidade recorde, considerando a flexibilidade e
escalabilidade que, de maneira geral, os softwa-
res são capazes de proporcionar, ainda mais
considerando a modalidade SaaS.

Para os próximos anos, vejo na indústria a conti-
nuidade na adoção de tecnologias digitais que habi-
litem uma “manufatura inteligente”, que embasa a vi-
são de uma produção eficiente, sustentável e segura.
Essa visão é baseada na utilização de dispositivos in-
teligentes que se conec-
tam e disponibilizam da-
dos e informações rele-
vantes, e suportarão má-
quinas inteligentes, ao
ponto de usar estes dados
(dos dispositivos) para
impulsionar produtivi-
dade, as quais estarão
sob a gestão de sistemas
inteligentes.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Leandro Kruger é Diretor
Regional do Brasil da
Rockwell Automation

Marcelo Lessa é Diretor
Técnico do Sebrae Goiás

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro, par-
te deles não terão meios sequer para comprar ali-
mentos. Além disso, a inflação em ascendência tem
forte impacto na camada mais pobre da sociedade,
ao corroer o poder de compra de quem pouco ou
nada tem. Inflação em alta e desemprego é uma
combinação perversa. Hoje, esse quadro é agrava-
do pela epidemia do novo coronavírus. A imuni-
zação em massa da população é medida que se im-
põe com a maior celeridade possível. Retirar o país
desse quadro de adversidades não é atribuição ex-
clusiva do governo federal. A tarefa exige igual es-
forço do Legislativo. Cabe ao Congresso apressar a
aprovação de reformas estruturais, como a tribu-
tária e a administrativa, a fim de facilitar o reen-
contro do país com a via do desenvolvimento, in-
dispensável para mitigar os danos causados pelo de-
semprego e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

Saúde sem descanso
Não é inacreditável a nossa aceitação com re-

presentantes que não respeitam a saúde pública,
um dos nossos bens mais preciosos sofre desvios
e uma série de condutas ilegais enquanto a po-
pulação assiste a isso. Recentemente diversos hos-
pitais de Goiânia e Aparecida denunciaram a fal-
ta de repasses, vocês já conhecem os prefeitos de
ambas as cidades né? Basta não apoiar suas can-
didaturas e exigir dos próximos que cumpram
suas funções. Os prefeitos são funcionários da po-
pulação, foram eleitos e são bem pagos para
prestar um serviço limpo e coerente. 

Maria de Oliveira 
Trindade

{
A responsabilidade

sobre a saúde, educação

e programas sociais

vem, indiscutivelmente,

alicerçada por aquilo

que vocês produzem e

pelo que pagam em

forma de impostos

O governador Ronaldo Caiado du-
rante a posse do novo presidente
da Adial  Zé Garrote. Nova gestão
diz que vai trabalhar em união e
que industrialização tem um efeito
só: trazer desenvolvimento e con-
tribuir com o social, gerando em-
prego e bem estar.

Sebrae articula política públicas
para estimular economia local

@jornalohoje
“Vai ser bom navegar no lago”, comentou o
internauta sobre a possibilidade de chuvas
intensas e fortes rajadas de vento para a re-
gião norte do estado de Goiás. segundo o
Inmet, as chuvas em municípios como Po-
rangatu, Nova crixás, Minaçu e região
podem alcançar entre 50 e 100 mm/dia.

Tiao Montalvão

@ohoje
“Típico dos idiotas seguidores da seita do pa-
lhaço Bozo”, comentou a internauta sobre o
ataque que o Ifood sofreu neste feriado.

jo_maartins

@jornalohoje
em duelo atrasado de opostos na tabela, o
Tricolor Gaúcho teve Jhonata robert ex-
pulso e não conseguiu superar os reservas
do Flamengo na arena Grêmio, em Porto
alegre, nesta terça-feira. o placar em 2 x 2
foi construído com gols de Vitinho (duas
vezes) para os cariocas, e Borja e Ferreiri-
nha para os gaúchos.
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O terceiro trimestre deste ano concentrou
praticamente metade dos desembolsos totais
realizados pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES)em
Goiás nos nove primeiros meses deste ano,
concentrados nos setores agropecuário e
na indústria, mas com queda acentuada
nas áreas de infraestrutura e de comércio e
serviços. Os dados do banco para o Estado
mostram um total de desembolsos próximo
a R$ 590,649 milhões entre julho e setembro
deste ano, o que se compara com R$ 422,774
milhões em igual trimestre de 2020, numa
alta de 39,71% em valores nominais.

O forte incremento foi influenciado
principalmente pelo avanço dos emprésti-
mos contratados pela indústria, por sua vez
determinado por quatro projetos de pro-
dução de biocombustíveis (três em Quiri-
nópolis e um em Rubiataba) e outros dois
projetos para a produção de alimentos em
Itaberaí. O setor industrial recebeu uma in-
jeção de pouco menos do que R$ 222,664
milhões no terceiro trimestre, represen-
tando 37,7% do total de desembolsos. Na
comparação com igual trimestre do ano
passado, quando a indústria havia recebi-
do R$ 24,095 milhões em recursos do ban-
co de fomento, significando um salto de
824,41%. Mais de dois terços dos recursos
contratados no terceiro trimestre deste
ano foram destinados à indústria de bio-
combustíveis, que recebeu R$ 142,20 mi-
lhões, diante de apenas R$ 208,181 mil em
igual período do ano passado. Os quatro

projetos que receberam financiamentos do
BNDES foram responsáveis ainda por 71,5%
do incremento registrado no trimestre por
todo o setor industrial.

Alimentos e minérios
A indústria de produtos alimentícios,

que havia registrado a liberação pelo ban-
co de R$ 2,040 milhões, em valores arre-
dondados, contratou e recebeu entre julho
e setembro deste ano R$ 57,953 milhões,
crescendo 2.741% no período. Mas 84,4%
desse valor foram destinados a apenas três
projetos, sendo dois maiores em Itaberaí (R$
44,041 milhões) e outro de porte mais re-
duzido em Rio Verde (R$ 4,896 milhões).O se-
tor de extração mineral igualmente anotou
variação vigorosa entre os dois trimestres
analisados, mas, neste ano, os recursos be-
neficiaram um único projeto, localizado
em Barro Alto, região produtora de níquel,
bauxita, ouro e outras substâncias. A mi-
neração havia contratado apenas R$ 1,432
milhão no terceiro trimestre do ano passa-
do e levantou R$ 8,208 milhões no mesmo
intervalo deste ano, crescendo 473,4% (mas
um crescimento enganoso, já que diz res-
peito a uma única operação, contratada em
agosto). Esse mesmo projeto explica em
grande medida o aumento de 93,1% expe-
rimentado pelos desembolsos do BNDES
para o setor extrativo nos primeiros nove
meses deste ano, chegando a R$ 11,174 mi-
lhões frente a R$ 5,787 milhões acumulados
entre janeiro e setembro de 2020.

2 Turbinada pelo ciclo de
alta nos preços internacio-
nais das commodities, a agro-
pecuária concentrou 48,3%
dos desembolsos do BNDES
no Estado no terceiro tri-
mestre deste ano, com R$
285,290 milhões contratados
e alta de 35,76% em relação
ao mesmo período de 2020,
com R$ 210,138 milhões libe-
rados. O setor registrou a en-
trada de R$ 75,152 milhões a
mais, portanto, e contribuiu
com 44,77% para todo o au-
mento observado pelos de-
sembolsos no trimestre.
2 Entre os grandes setores
da economia, comércio e ser-
viços contrataram R$ 66,198
milhões a menos, com os de-
sembolsos desabando de R$
115,993 milhões no terceiro
trimestre de 2020 para R$
49,795 milhões no mesmo pe-
ríodo deste ano, num tombo
de 57,07%. As maiores baixas
foram registradas nos seg-
mentos de atividades imobi-
liárias, profissionais e admi-
nistrativas e pelo comércio.
2 No primeiro caso, os de-
sembolsos caíram 31,85%,

saindo de R$ 16,512 milhões
para R$ 11,254 milhões. Os
desembolsos para o comér-
cio encolheram de R$ 52,357
milhões para R$ 24,306 mi-
lhões, despencando 53,58%.
Ao longo dos nove meses
iniciais deste ano, compara-
do a idêntico período de
2020, o setor de comércio e
serviços anotou baixa de
42,63% nos desembolsos, de
R$ 311,308 milhões para R$
178,609 milhões.
2 Setor estratégico para
quaisquer pretensões de cres-
cimento sustentado e de lon-
go prazo, a infraestrutura so-
freu corte de mais da metade
no total de recursos recebi-
dos. Os desembolsos caíram
de R$ 72,548 milhões para R$
32,901 milhões, num tombo
de 54,65% entre o terceiro tri-
mestre de 2020 e o mesmo
período deste ano. No setor
de eletricidade, houve cres-
cimento de 74,94%. Mas os
valores são baixos e passa-
ram de R$ 849,52 mil para R$
1,486 milhão. Mas o setor de
transporte experimentou bai-
xa de 56,44%, com os de-

sembolsos caindo de R$
69,881 milhões para R$
30,441 milhões, resumidos
em apenas quatro projetos de
transporte rodoviário.
2 No acumulado entre ja-
neiro e setembro, no entan-
to, os desembolsos perma-
neciam ligeiramente abaixo
dos valores desembolsados
nos mesmos noves meses de
2020, recuando de R$ 1,191
bilhão para R$ 1,182 bilhão (-
0,76%). O desempenho foi
influenciado pelo tombo de
52,24% nos recursos desti-
nados à infraestrutura, re-
duzidos de R$ 188,076 mi-
lhões para R$ 89,819 milhões.
E também pela retração ob-
servada no setor de serviços
e comércio, como visto.
2 Na indústria, também no
acumulado dos primeiros
nove meses, os desembol-
sos mais do que triplicaram,
saltando de R$ 70,117 mi-
lhões para R$ 264,013 mi-
lhões, fundamentalmente
em função de meia dúzia de
projetos (quatro no setor de
biocombustíveis e dois na in-
dústria alimentícia).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Biocombustíveis puxam desembolsos
do BNDES em Goiás 3º trimestre do ano

O cenário da economia no terceiro trimestre do ano
é de retomada da atividade em todas as regiões do país,
de forma menos intensa e concentrada no setor de ser-
viços, segundo análise do Boletim Regional, divulgado
pelo Banco Central. O boletim, que apresenta as condi-
co̧ẽs da economia nas cinco regioẽs do país, diz que esse
comportamento da economia tende a favorecer as eco-
nomias do Nordeste e Sudeste.

Centro-Oeste
O Centro-Oeste registrou crescimento mais modera-

do no terceiro trimestre, influenciado principalmente pe-
los efeitos da menor produção de milho e cana-de-
açúcar. O resultado positivo foi sustentado pela expan-
são do comércio, da construção civil e dos serviços de alo-
jamento e alimentação, repercutindo os efeitos do avan-
ço na vacinação.

Nesse contexto, o índice de atividade econômica da re-
gião cresceu 0,7% no terceiro trimestre de 2021, em rela-
ção ao trimestre anterior (2,3%), segundo dados dessazo-
nalizados. No acumulado de doze meses, o indicador ex-
pandiu 2% em setembro (0,8% no mesmo mês de 2020).

O boletim aponta ainda que a safra recorde de grãos
não deve se repetir no ano de 2021 em decorrência das
condições climáticas adversas, principalmente da es-
tiagem prolongada a partir de fevereiro, que provocou
queda significativa nas colheitas de milho, algodão e
cana-de-açúcar.

Sudeste
No Sudeste, a atividade econômica continuou em ex-

pansão no terceiro trimestre, favorecida pela recupera-
ção do setor de serviços, com o avanco̧ da vacinacã̧o con-
tra a covid-19 e menor efeito da pandemia na região. To-
dos os segmentos de serviços apresentaram abertura de
vagas, com destaque para atividades administrativas e ser-
viços complementares, alojamento e alimentação.

Por outro lado, o boletim aponta que o comércio vare-
jista, apoś vários meses de relativa estabilidade, registrou
retracã̧o mais pronunciada a partir de agosto, encerrando
o terceiro trimestre com variacã̧o negativa, refletindo o pos-
sível deslocamento da demanda para servico̧s.

Nordeste
No Nordeste, o crescimento econômico no trimestre

encerrado em setembro foi liderado pelos serviços, des-
tacando-se os prestados às famílias e transportes, em am-
biente de recuperacã̧o gradual da mobilidade das pessoas
e de ligeira melhora no mercado de trabalho.

Norte
A Região Norte não repetiu o bom desempenho ob-

servado no trimestre anterior. Segundo o boletim, o recuo
refletiu a desaceleraca̧õ na indústria e no comeŕcio, im-
pactados pela limitaca̧õ da oferta de insumos na cadeia pro-
dutiva. O índice de atividade econômica da região recuou
1% no terceiro trimestre do ano, influenciado pelas re-
traco̧ẽs no Amazonas (-3,1%) e Para ́(-0,9%).

Sul
A Região Sul assinalou desaceleração do processo de

crescimento, com indicadores da produção industrial e
do comércio abaixo do esperado. Com isso, o índice de
atividade econômica no terceiro trimestre recuou 0,7%,
após quatro intervalos consecutivos de alta. O setor in-
dustrial foi o que mais contribuiu para a retração da ati-
vidade econômica, em razão de problemas com a nor-
malização da cadeia de suprimentos, além dos estoques
reduzidos e custos elevados. (ABr)

Ritmo de recuperação é menos intenso que o previsto

Instituto orienta para consumo
consciente durante a Black Friday

BALANÇO

Econômica
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Cenário
econômico é
de retomada
nas cinco
regiões do País

O Instituto Akatu, organi-
zação não governamental de
consumo consciente, lançou
nesta semana um movimen-
to para sensibilizar consumi-
dores a evitar compras su-
pérfluas. Denominada Green
Friday, a ação foi criada para
substituir o consumismo pro-
vocado pela promoção Black
Friday, pelo consumo cons-
ciente, aquele focado no que
é necessário, excluindo ex-
cessos e desperdícios, além de
gerar um melhor impacto
para os indivíduos, a nature-
za e a sociedade.

A ONG se baseia no argu-
mento de que toda forma de
consumo traz consequências
para o meio ambiente e para a

sociedade. Em uma data como
a Black Friday, o consumo es-
timulado e exacerbado faz
com que o "barato de hoje
possa sair caro amanhã”. A ini-
ciativa Primeiros Passos, tam-
bém lançada recentemente
pelo instituto, traz dicas para
que os consumidores trilhem
sua jornada de consumo de
modo a evitarem exageros no
período das promoções.

A primeira dica é sobre a
necessidade da compra, con-
siderando impactos financei-
ros para o meio ambiente e a
sociedade. “Evite o consumo
por impulso, pense sobre os
motivos que despertam seu
desejo de compra e se há algo
que a torna de fato necessá-

ria”, diz o guia. Outra dica é
repensar as compras online,
dando um tempo com outra
atividade antes de finalizar a
compra e pensar se aquela é
uma necessidade real.

Outra orientação é não sal-
var os cartões nas plataformas
de compra, a fim de evitar as
compras por impulso, porque,
quando salvos, facilitam a
compra desnecessária. “Caso
decida fazer uma compra, bus-
que produtos com menor pe-
gada de carbono: você pode
comparar as emissões asso-
ciadas à produção de itens si-
milares na plataforma CoClear
e, assim, poderá optar por
aquele cujo impacto negativo
é menor”, diz o guia. (ABr)
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Felipe Cardoso

A sessão da Câmara Muni-
cipal de Goiânia terminou,
na manhã da última quarta-
feira (24/11), mais uma vez,
por falta de quórum. No co-
mando do grupo de parla-
mentares estava o primeiro
vice-presidente, vereador Clé-
cio Alves (MDB).  

Tudo começou quando, de-
pois de 20 minutos do horário
previsto para início da sessão
de ontem — mais precisa-
mente às 9h21 da manhã —,
Clécio nomeou os vereado-
res  presentes em plenário. 

“Neste momento temos
apenas os vereadores Clécio
Alves, Anselmo Pereira
(MDB), Anderson Sales Bo-
kão (DEM), Joãozinho Gui-
marães (SDD), Sandes Jr (PP),
Thialu Guiotti (Avante) e
Isaías Ribeiro (Republica-
nos)”, disse o parlamentar
que, na sequência, acrescen-
tou: “a presidência vai aguar-
dar [a chegada dos colegas]
por mais cinco minutos”.

No decorrer da tolerância, o
vereador, indignado com a au-
sência dos colegas, disparou:
“Se não chegarem, vou deixar
de abrir a sessão. A sessão é às
9h, eu não dou conta disso.
Não vou ficar esperando quó-
rum aqui não. Não consigo”. 

Na sequência, foi possível
perceber a chegada de mais
alguns colegas. Dentre eles, o
presidente da Câmara, Ro-
mário Policarpo (Patriota)
que, apesar de comparecer
ao plenário, não assumiu o co-
mando do grupo.  

Com a chegada dos novos
pares, e havendo quórum
suficiente para condução
dos trabalhos, Clécio decidiu
dar início aos trabalhos. De-
pois da leitura da ata da ses-
são anterior, feita pelo ve-
reador Anselmo Pereira
(MDB), o parlamentar, visi-
velmente incomodado com a
ausência dos colegas, vol-
tou ao microfone.  

Após contar com 11 parla-
mentares presentes — eram
necessários 12 para continui-
dade do encontro —, Alves
anunciou o fim do expedien-
te. “A sessão está encerrada
por falta de quórum, ama-

nhã às 9h quem puder e não
tiver dificuldade que compa-
reça”, pontuou o vereador. 

Repercussão 
A reportagem do jornal O

Hoje conversou, na sequência,
com alguns vereadores que
criticaram o comportamento
do vereador. Em off — haja
vista que não querem estre-
mecer as relações no Parla-
mento — alguns lamentaram
a atitude que, inclusive, “ocor-
re com bastante frequência”,
disse um dos consultados.  

O atraso, de fato, é algo
tido como 'inadmissível' entre
os pares. O problema, tratan-
do-se especificamente da ses-
são de ontem, foi o fato de pelo
menos oito vereadores esta-
rem, naquele momento, reu-
nidos na Comissão de Consti-
tuição Justiça e Redação (CCJ)
em uma sala ao lado.   

Outro colega, por sua vez,
acrescentou: “Gosto muito do
Clécio, é um grande amigo para
mim, mas discordo de algu-
mas atitudes truculentas. As
coisas não podem ser tratadas
dessa maneira, a ferro e fogo”. 

“Assim como temos horário
para encerrar a sessão e ainda
assim o extrapolamos às vezes,
ficando mais tempo do que
diz o regimento em plenário

para deliberar sobre matérias
importantes, às vezes o plená-
rio também poderia ter um
pouco mais de paciência em
relação aos vereadores que
estavam na Casa trabalhando
e participariam da sessão logo
em seguida”, avaliou um par-
lamentar membro da CCJ. 

O posicionamento foi en-
dossado por outro vereador
que, por sua vez, argumentou:
“A votação das matérias acon-
tece a partir das 10h da ma-
nhã, antes disso os parla-
mentares apresentam maté-
rias, fazem uso do Pequeno
Expediente e quem não quer
participar de nada disso é ob-
rigado a ficar lá perdendo
tempo. No momento da vota-
ção, não havendo quórum,
acho justo que a sessão seja
encerrada, agora, antes disso,
como aconteceu hoje, discor-
do completamente”.  

Na esteira, mais um ve-
reador acrescentou: “Parece
que a agenda do Clécio é mais
importante que a sessão. Ele
encerra e vai embora, ou seja,
se for para agir assim, é me-
lhor não estar na vice-presi-
dência. Esse é um sentimento
comum, não só dos vereado-
res, mas até dos servidores”.  

Posteriormente, o parla-
mentar ainda chamou a aten-

ção para a necessidade de vo-
tação da pauta do Legislativo
em tempo hábil ao encerra-
mento dos trabalhos em função
do recesso parlamentar de fi-
nal de ano. “Temos uma pauta
extensa em plenário, a CCJ de-
liberou umas 30 matérias no
último encontro e o plenário in-
felizmente não tem acompa-
nhado esse movimento, o que
pode comprometer a atividade
parlamentar com uma pauta
inchada lá na frente”.  

Um dos parlamentares
consultados pela reporta-
gem, no entanto, foi na con-
tramão dos colegas e saiu
em defesa de Clécio ao con-
siderar claro o regimento
interno na Casa que prevê o
início das sessões às 9h.  

“Esse argumento de que es-
tavam na CCJ é algo recorren-
te. Vemos, com frequência, as
atividades da CCJ se esbarran-
do no horário do Plenário. Se
não conseguem finalizar até
às 9h, no meu entendimento, o
ideal é que comecem mais cedo,
façam à tarde ou transfiram o
encontro para outro dia da se-
mana. Não acho que o Clécio te-
nha agido de maneira equivo-
cada, pelo contrário”, disse.  

O vereador Clécio Alves
foi procurado em seu gabine-
te depois do encerramento

do encontro, mas, conforme
informado pela assessoria,
não se encontrava na Casa em
função de uma agenda no
Paço. A reportagem também
tentou contato com o parla-
mentar por telefone, porém,
sem sucesso. O espaço conti-
nuará aberto para manifes-
tação do contraditório. 

Ação/Reação  
Os principais prejudicados

com a ausência dos vereadores
em plenário são, sem dúvidas,
os goianiense. Primeiro por-
quê, como já mostrado pela
reportagem do O Hoje, a Câ-
mara Municipal de Goiânia,
com seus 35 vereadores, gastou
entre janeiro e setembro deste
ano uma cifra milionária: R$
80.857.834. Custado, para o bol-
so do contribuinte, aproxima-
damente R$ 300 mil por dia.   

O valor é 5,56% superior
ao gasto comparado com o
mesmo período do ano passa-
do, quando a Casa Legislativa
custou a cifra de R$ 76.601.775,9
milhões. A previsão é que os
gastos podem aumentar, tendo
em vista que em todo o ano pas-
sado a Câmara desembolsou
R$115.754.360 milhões.  

Segundo, porquê pautas im-
portantes para a população dei-
xam de ser apreciadas pelo Le-
gislativo em dias em que ocor-
re a suspensão do encontro.  

Na sessão de ontem, por
exemplo, os vereadores apre-
ciariam, caso o encontro ocor-
resse, o projeto de lei que es-
tabelece parâmetros para a
instalação e manutenção de
abrigos nos pontos de em-
barque de passageiros do
transporte coletivo. 

Outra matéria prevista na
pauta institui o mês “maio
laranja” e o Dia Municipal de
Combate ao Abuso e à Explo-
ração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Um terceiro
projeto previa, por exemplo,
a implantação da Casa do Au-
tista na cidade. Contudo, tudo
ficará para depois. (Especial
para O Hoje)

Andamento de matérias importantes para os goianienses é prejudicado pelo encerramento das sessões por falta de quórum

Enquanto Clécio encerrava encontro, vereadores estavam prestes a concluir reunião da CCJ na sala ao lado

Emedebista
encerrou sessão da
última quarta-feira
por falta de
quórum enquanto
oito parlamentares
ainda participavam
da CCJ na sala ao
lado. Atitude
causou
desconforto em
alguns colegas

Clécio Alves encerra 
sessão e colegas reclamam

Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

O relator da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
dos Precatórios na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado, o líder do governo
na Casa, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), apresentou
nesta quarta-feira (24) seu
parecer à proposta no cole-
giado. Com a leitura do rela-
tório feita, o presidente da
CCJ, senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP), concedeu vista co-
letiva ao texto. Os precatórios
são dívidas da União reco-
nhecidas pela justiça.

A expectativa do governo é
que o texto seja debatido e vo-
tado na próxima terça-feira
(30) ou quarta-feira (1º). A
etapa seguinte é a votação
em dois turnos pelos 81 se-
nadores no plenário da Casa.
Se aprovada com alterações, a
PEC precisa voltar à análise
dos deputados.

Para o senador Omar Aziz
(PSD-AM), não há tempo hábil
para votar a PEC na comissão
na próxima terça-feira, como
quer o governo. “Concordamos
com algumas questões da PEC,
mas não concordamos com ou-
tras. Não adianta querer açodar
as coisas porque o governo
quer. Nós queremos ajudar
quem precisa. Houve tempo
suficiente para ajudar essas

pessoas. Se chegamos onde che-
gamos, não é responsabilidade
do Senado Federal”, afirmou.

Alterações
Entre as sete principais mu-

danças feitas por Bezerra no
texto já aprovado pelos depu-
tados, está a transformação do
Auxílio Brasil, que substitui o
Bolsa Família, em programa
um permanente, no valor de
R$ 400. Pelo relatório de Be-
zerra, até dezembro do próxi-
mo ano, quando terminaria o
prazo do atual Auxílio Brasil,
devem ser estabelecidas as re-
gras básicas para tornar o pro-
grama permanente com cerca
de 17 milhões de beneficiados.

Segundo o Ministério da
Economia, a alta da inflação no
segundo semestre deste ano
aumentou em R$ 14,5 bilhões
os recursos a serem liberados
em 2022 pela PEC dos Preca-
tórios. O espaço fiscal criado
passou de R$ 91,6 bilhões para
R$ 106,1 bilhões. No entanto,
desse total, o governo só terá
R$ 1,1 bilhão para serem li-
vremente gastos.

O presidente Jair Bolsona-
ro disse que utilizará o di-
nheiro não só para viabilizar
as parcelas do novo auxílio
para famílias em extrema po-
breza, mas também para au-

mentar o salário de servidores
públicos no ano que vem.

Fundef
Outra mudança no texto

prevê que os valores dos pre-
catórios do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Va-
lorização do Magistério (Fun-
def) a serem recebidos por es-
tados e municípios sejam apli-
cados “na manutenção e de-
senvolvimento do ensino fun-
damental público e na valo-
rização do seu magistério,
conforme destinação origi-
nária do fundo”. Além disso,
prevê que no mínimo 60%
sejam repassados aos profes-

sores, inclusive aposentados e
pensionistas.

Também pela proposta, o
Congresso deverá fazer um
“exame analítico e pericial dos
atos, fatos e procedimentos
geradores dos precatórios e
sentenças judiciais contrárias
à Fazenda Pública da União”. A
ideia é que os precatórios do
Fundef sejam pagos, todos os
anos, em três parcelas, sendo
40% do valor quitado até 30 de
abril, 30% até 31 de agosto e
30% até 31 de dezembro; e “a
inclusão, no orçamento das
entidades de direito público,
de verba necessária ao paga-
mento de seus débitos, oriun-
dos de sentenças transitadas

em julgado, constantes de pre-
catórios judiciários apresen-
tados até 2 de abril, fazendo-
se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando te-
rão seus valores atualizados
monetariamente”.

Espaço fiscal
No texto apresentado hoje,

Bezerra também vincula o es-
paço fiscal a ser aberto pela
PEC em 2022 à ampliação de
programas sociais de combate
à pobreza e à extrema pobreza;
ao atendimento dos limites in-
dividualizados e sublimites que
decorram da aplicação dos re-
cursos; e à saúde, previdência
e assistência social.

Fernando Bezerra leu o relatório, mas
pedido de vista coletivo adiou a votação
para a próxima terça-feira (30)

Sabatina foi travada por quatro meses pelo presidente da CCJ

Relator e líder do governo no Senado apresentou o parecer da proposta à CCJ do Senado Federal

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, ce-
deu às pressões e marcou para semana que vem sabati-
na com o ex-advogado-geral da União, André Mendon-
ça, indicado por Jair Bolsonaro para ocupar vaga no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

A decisão ocorreu após quatro meses de espera. Em
sua defesa, Alcolumbre argumentou que esperava rea-
lizar primeiramente as sabatinas para cargos com man-
datos, como indicações para os Tribunais Superiores, e
não para vagas vitalícias.

Informações dos bastidores ressaltam que, na reali-
dade, o presidente da CCJ aguardava por uma possível
substituição do nome de Mendonça pelo do atual pro-
curador-geral da República, Augusto Aras. “Pessoal-
mente se tivesse que escolher, eu optaria por colocar to-
dos os cargos nesse momento, os cargos que dispõem de
mandato e não os vitalícios”, afirmou em sua defesa. “Vou
seguir integralmente a decisão do presidente Rodrigo Pa-
checo, de no esforço concentrado, com o quórum ade-
quado, fazermos a sabatina de todas as autoridades que
estão indicadas na comissão”, prosseguiu.

André Mendonça é advogado da União desde 2000,
ocupando os cargos de advogado-geral da União entre
2019 e 2020 e de ministro da Justiça e Segurança Pública en-
tre 2020 e 2021, no governo de Jair Bolsonaro. Mendonça tam-
bém é pastor presbiteriano, sendo o nome “terrivelmente
evangélico” que Bolsonaro prometeu indicar para uma vaga
no STF. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

Alcolumbre
marca sabatina de
André Mendonça
para o STF

Relator da PEC dos Precatórios
apresenta parecer à CCJ

José Cruz/Agência Brasil

Marcos Oliveira/Agência Senado

Linha histórica
A menos de um ano da eleição, a in-

flação da 3ª quadrissemana de no-
vembro/21 é a maior dos últimos quin-
ze anos. A linha histórica, conforme o
atual informativo da Secretaria de
Política Econômica (SPE), do Ministé-
rio da Economia, mostra que o índice
do governo de Jair Bolsonaro (0,96%)
supera o registrado em 2015, no mes-
mo período, durante o governo Dilma
Rousseff (0,94%). Foi o desarranjo na
economia que turbinou o processo de
impeachment da petista. Em 2016, já
no governo Temer, no período de aná-
lise, o índice caiu para 0,24%, subiu
para 0,32% em 2017 e em 2018, des-
pencou para 0,05%.

Ascendente
A trajetória da inflação permanece

ascendente. Comparada com a última se-
mana, houve aceleração dos grupos:
Transportes (de 2,55% para 2,98%), des-
taque para gasolina (de 7,28%, ante
6,14%); e Educação, leitura e recreação
(de -0,19% para 0,57%), destaque para
passagem aérea (de -1,87% para 2,88%).

Cenário
Apesar dos índices crescentes, Bol-

sonaro e seu time econômico assistem
inertes a inflação sob descontrole e se
eximem de qualquer responsabilidade.
Sem anúncio de medidas para conter
os preços, Bolsonaro e Guedes jogam a
culpa no cenário econômico mundial.
“O mundo todo está sofrendo com a
economia neste, espero, pós-pande-
mia”, tem repetido Bolsonaro.

Deltan vem aí
Ex-procurador chefe da Operação

Lava Jato no MPF, Deltan Dalagnol vai es-
trear na política após fazer mistério
com seu desligamento da categoria. É ele
uma das estrelas nacionais a se filiar no
Podemos deSergio Moro, enquanto o ex-
juiz faz mistério com Alvaro Dias.

Mineração
Entidades ambientalistas foram excluídas do

debate e denunciam que as alterações em dis-
cussão, na Câmara, do Código de Mineração (De-
creto-Lei 227/67) atendem a interesses do setor
mineral (grandes, médias e pequenas minera-
doras ou garimpeiros). Por pressão das enti-
dades e da oposição, a votação do parecer do
Grupo de Trabalho - sob relatoria da deputada
Greyce Elias (Avante-MG) -, prevista para esta
semana, foi adiada.

Anuência
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios

Frente à Mineração aponta que, ao retirar a ob-
rigatoriedade de anuência de Estados e Muni-
cípios para instalação de empreendimentos de
mineração, a proposta concentra poder dema-
siado na esfera federal, restringindo a decisão
de entes federados aos seus territórios e fe-
chando os principais canais atuais de interlo-
cução das comunidades atingidas e ameaçadas
pela mineração.

Na esteira
Ex-ministros do governo Bolsonaro aguar-

dam a possível filiação ao PL para darem iní-
cio aos seus planos de campanha. Três deles dei-
xaram as respectivas pastas sob saraivadas de
polêmicas e denúncias.

Triunvirato
Ex-titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles,

expulso do Novo, vai tentar uma vaga no Sena-
do. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educa-
ção, tem conversado sobre possível candidatura
ao governo de São Paulo. E o ex-chanceler Ernesto
Araújo cogita concorrer à Câmara, pelo DF.

Dossiê
André Mendonça venceu a primeira batalha,

mas terá pela frente uma guerra durante a sa-
batina na próxima semana. Será cobrado pelos
senadores principalmente sobre sua polêmica ges-
tão no Ministério da Justiça, quando abusou de
processos com base na Lei de Segurança Nacio-
nal. Perseguiu jornalistas e produziu um dossiê
sobre a atuação de 579 policiais e professores
identificados como antifascistas.
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Felipe André

O primeiro dos três con-
frontos contra as equipes na
parte baixa da tabela, acabou
em um empate por parte do
Atlético Goianiense. O rubro-
negro recebeu, em Goiânia, o
Juventude em partida atra-
sada pela Série A e ficou no 1
a 1, deixando de ganhar dois
pontos já nos minutos finais,
quando Ricardo Bueno dei-
xou tudo igual no placar.
Após o término, Adson Ba-
tista foi ao vestiário e reuniu
elenco e comissão técnica
para uma conversa.

Com mais quatro jogos pela
frente, o Atlético Goianiense se-
gue na luta contra o rebaixa-
mento. O time goiano tem mais
dois duelos em Goiânia, contra
Bahia e Flamengo, e dois como
visitante, diante da Chape-
coense e Internacional. Com
essa reta final “embolada” na
segunda metade da classifica-
ção, Adson Batista tratou de
ressaltar a confiança que tem
no elenco que somou 41 pontos
em 34 jogos na Série A.

“Eu preciso abraçar o meu
time, eu vi entrega e eles que-

rendo ganhar. Não posso cru-
cificar um jogador, mesmo es-
tando muito insatisfeito, eu
tenho que ser dirigente e ter
equilíbrio. Neste momento é
hora de ter equilíbrio para
que as coisas não piorem, lá na
frente vocês vão avaliar se eu
fiz o certo ou não. Eu já vivi
momentos assim, até como jo-
gador e tem momentos que te-
mos que reconhecer que eles
deram o que tinham. Cabe ao
clube se manter na Série A, au-
mentar o poder de investi-
mento, comprar dois atacantes,
pois precisamos qualificar esse
setor. O Atlético-GO ficando
na Série A vamos estar mais
fortes”, destacou o presidente
Adson Batista.

A promoção na venda de in-

gressos, que estava custando
R$ 5 contra o Juventude, colo-
cou nove mil pessoas dentro do
estádio Antônio Accioly. Esse
foi o segundo maior público
desde a reforma do “Castelo do
Dragão”, ficando atrás apenas
do duelo contra o Santos, em
2019, pela Copa do Brasil, quan-
do o clube comercializou
10.525 bilhetes. O Atlético-GO
volta aos gramados amanhã,
diante da Chapecoense na Are-
na Condá. Em Goiânia, o rubro-
negro encara o Bahia na pró-
xima segunda-feira (29), às 19h
(horário de Brasília) e o valor
será mantido.

“Já está mantido (o preço do
ingresso contra o Bahia). Isso é
caso excepcional e nós temos
que bancar, esse valor é só

para pagar o seguro do torce-
dor. O Atlético-GO abriu mão
da renda. O torcedor é muito
importante e temos que en-
tender que o clube precisa des-
sa energia positiva. Não teve
ninguém que atrapalhou, todos
carregaram o time no colo”,
completou Adson Batista.

A torcida que preparou
uma grande festa com apoio
do início ao fim, se mostrou re-
voltada com o quarto empate
consecutivo na Série A. Al-
guns vaiaram e outros pro-
testaram diretamente contra
Adson Batista, que acompa-
nha as partidas na tribuna do
estádio. Com a aflição na luta
contra o rebaixamento, Mar-
celo Cabo entende as críticas
que vieram da arquibancada.

“O nosso torcedor tem todo
direito de protestar no fim
da partida. Eles viram uma en-
trega muito grande da nossa
equipe, que estava organizada
taticamente, criando 28 en-
tradas no último terço, 13 fi-
nalizações e oito em direção
ao gol. A equipe está evoluin-
do nesses quesitos nos últimos
jogos dentro de casa. A frus-
tração é grande para todos
nós, pois fizemos uma grande
partida, merecemos a vitória,
mas infelizmente fomos pu-
nidos por uma desatenção. O
torcedor nos apoio em toda a
partida e podem continuar
confiando no grupo, vamos
entregar para eles a perma-
nência”, disse Marcelo Cabo.
(Especial para O Hoje)

Adson Batista
conversa com
elenco após
empate contra
Juventude, ressalta
entrega dos
atletas e mantém
promoção para
duelo contra o
Bahia

A semana esmeraldina se-
gue com conquistas. Após o
acesso conquistado para a
Série A, o Goiás se sagrou na
tarde desta quarta-feira (24),
campeão goiano Sub-20 in-
victo. O time que havia ven-
cido o primeiro jogo da final,
voltou a vencer o Vila Nova,
dessa vez por 1 a 0, no está-
dio Hailé Pinheiro, com pre-
sença da torcida.

Primeiro Tempo
Um jogo bastante movi-

mentado entre as equipes e o
Goiás por sua vez, sendo o
mandante, então partiu para
cima em busca de assegurar o
resultado e teve grandes chan-
ces. O Vila Nova não fez por
menos e Guilherme Pires qua-
se abriu o placar em bola pa-
rada. Boas atuações também
dos goleiros Dã Moroni e Luis
Felype, que fizeram grandes
defesas. Ricardinho por sua
vez quase marcou para o time
esmeraldino.

Aos vinte e um do primeiro
tempo, Lincon cruzou na me-
dida para Iverton que subiu
mais alto que a marcação para
mandar no fundo das redes.
Depois do gol, o jogo ficou mor-
no e Sandrinho acabou sen-
tindo dores musculares, sendo
substituído ainda na primeira
etapa. No final do primeiro
tempo, Saymon recebey uma
grande chance de empatar,
mas mandou por cima do gol. 

Segundo tempo 
A volta do intervalo veio

com mudanças nas duas
equipes. No primeiro lance
de jogo, Marcos cruzou para

Marquinhos, que tinha aca-
bado de entrar e o atacante
marcou, porém o bandeira
havia marcado impedimento.
O Goiás respondeu na se-
quência com finalização de
Carrijo. Luis Felype mostrou
sua qualidade em defesa de
Guilherme Pires.

O time esmeraldino teve
outras chances de gol e Lisboa
deu uma caneta e na sequência
ia fazendo um lindo gol, mas

Dã Moroni defendeu. O clássi-
co ainda teve momentos de
tensão, após confusão entre
Iverton e Breno e ambos rece-
beram o amarelo. O Goiás ain-
da teve duas boas chances com
Vinicius Popó, mas em ambas
o atacante não passou do go-
leiro. O Vila Nova buscou o
empate nas bolas paradas no fi-
nal do jogo, mas já era tarde de
mais. Goiás campeão invicto no
Goiano Sub-20, 1 a 0.

Goiás: Luis Felype; Carrijo
(Nicolas), Iverton, Jackson,
Juan (Gustavo Xavier); Antô-
nio, Ricardinho (Eduardo),
Lincon (Moyses); Pedro Bahia
(Naruto), Vinicius Popó e San-
drinho (Guilherme Lisboa).
Técnico: Richard Oliveira.

Vila Nova: Dã Moroni; Mar-
cos (Henrique), Artur Cassiano,
Guilherme Marques, Emerson;
Atanásio (D’Ávila), Gustavo (Ga-
briel Majela), Breno (Mateus);
Saymon (Garcia), Guilherme
Pires e Renan (Marquinhos).
Técnico: Kássio Fernando.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

O auxiliar técnico Eduardo Souza e o presidente Adson Batista acompanhando uma atividade no CT do Dragão

Demorou, mas o jejum
do atacante Zé Roberto teve
um fim na noite da última
terça-feira. Após 13 partidas
sem saber o que era balan-
çar as redes, o atleta mar-
cou o gol do Atlético Goia-
niense no empate diante
do Juventude, no estádio
Antônio Accioly. A celebra-
ção pelo tento marcado aca-
bou não sendo tão celebra-
do pelo gol sofrido nos mi-
nutos finais, que aumen-
tou o jejum de triunfos do
rubro-negro que agora já
chegou a marca de sete jo-
gos consecutivos.

Foi o 16º gol de Zé Ro-
berto na temporada, além
de duas assistências que o
atacante concedeu para os
companheiros de clube. O
jejum já estava interferin-
do até mesmo na titulari-
dade do atleta, que após se
firmar no início da tem-
porada se aparentou não
ter uma forte disputa pela
camisa 9, ele acabou sendo
sacado para a entrada de
Brian Montenegro e ini-
ciou os últimos três jogos
como reserva.

“Não acho que foi in-
justo (começar os últimos
jogos no banco). O Marcelo
Cabo e o Eduardo Souza
têm a forma deles de pen-
sar. Eu ficava mais chatea-
do quando começava jo-
gando e era o primeiro a
sair sempre. Quando esta-
va pegando o ritmo de jogo,
poderia ter uma oportuni-
dade e eu deixava o gra-
mado frustrado e isso fica-
va me pressionando para

resolver no primeiro tem-
po, ou eu acabaria saindo.
Mas todo mundo tem di-
reito de jogar, quem estiver
melhor vai jogar”, anali-
sou o atacante Zé Roberto.

Com o jejum quebrado,
o atacante segue na dispu-
ta contra Brian Montene-
gro pela camisa 9 do rubro-
negro e consequentemente
pela titularidade. O para-
guaio que marcou apenas
um gol desde que chegou
no time goiano ainda não
conseguiu atuar os 90 mi-
nutos, sendo substituído
nos últimos três jogos em
que foi titular.

“Temos um grupo e eu
tenho três centroavantes.
O Zé Roberto vem entran-
do bem e fazendo o time
crescer, pode ser uma es-
tratégia dele entrar du-
rante o jogo, estando com
uma ‘perna mais leve’ para
conseguir entregar o que
entregou nos últimos 30
minutos contra o Juven-
tude. O fato de enfrentar
uma dupla de zaga alta, no
último jogo, eu priorizei o
Brian Montenegro para ele
segurar ambos e ter uma
presença de um atacante
mais dentro da área, para
fazer as triangulações das
projeções pelo lado do
campo. Vou analisar com
muita calma e pode ser
que ele seja titular ou pos-
samos repetir o esquema
com o Brian”, destacou
Marcelo Cabo após a par-
tida contra o Juventude.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Zé Roberto não vê “injustiça”
durante período como reserva,
mas pode voltar a ser titular

ATLÉTICO-GO

Goiás volta a vencer Vila Nova e se
sagra campeão do Goiano Sub-20

CATEGORIAS DE BASE

Bruno Corsino/ACG

Confiança reforçada no vestiário

Felipe André / Jornal O Hoje

Equipe

esmeraldina

celebra título

estadual onde

terminaram

invictos
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Restando pouco mais
de dois meses para o início
do Goianão de 2022, as
equipes começam a se me-
xer para a competição. De-
pois do Grêmio Anápolis,
atual campeão, foi a vez do
Goianésia anunciar o nome
do treinador que coman-
dará sua equipe no torneio
estadual.

Em suas redes sociais, o
Azulão do Vale confirmou
a chegada de Edson Júnior,
que retorna ao time do
Vale do São Patrício depois
de quase três anos. Com
boas expectativas, o trei-
nador espera ter um bom
desempenho em seu retor-
no ao Goianésia, como
aconteceu em 2019, em sua
primeira passagem. 

“A expectativa é a me-
lhor possível, principal-
mente por saber que o clu-
be nos dá a condição de
contratar bem e de ser um
bom pagador. Então, sem-
pre que alguém busca in-
formações sobre o Goia-
nésia, as informações são
as melhores. Então, por
ter todas as condições de
montar um elenco forte, as
expectativas são as me-
lhores possíveis. Mas não
adianta só termos expec-
tativas e não fazer com
elas se tornem certezas. É
o que vamos fazer, como
fizemos em 2019”, disse
Edson Júnior.

De acordo com o pró-
prio comandante, um dos
motivos que o levaram a
acertar seu retorno ao Azu-

lão do Vale foi a maneira da
diretoria dar respaldo aos
treinadores que passam
por lá, sem interferir no
que é feito pela comissão
técnica e sempre com o
propósito de montar um
elenco forte.

“É um clube onde as
pessoas já me conhecem,
que não ficam questionan-
do todo e qualquer pro-
cesso da comissão técnica e
permitem com que você
trabalhe. É claro que eles
exigem ser vitoriosos, mas
nos permitem trabalhar. E
isso é muito importante”,
comentou o treinador.

Pelo lado da diretoria, o
presidente do clube, Marco
Antônio Maia, não esconde
sua admiração por Edson
Júnior e diz que, com pou-
co tempo de competição,
era necessário trazer al-
guém que conhecesse bem
o Goianão.

“Eu sempre gostei mui-
to do Edson (Júnior). Ele
teve uma boa passagem
pelo Goianésia, em 2019. E
eu confio muito nele. É o
perfil de treinador que o
Goianésia vem trabalhan-
do nos últimos anos. O
Campeonato Goiano é mui-
to curto. Nós não temos
tempo para errar. Então, a
opção pelo Edson (Júnior)
além do conhecimento da
estrutura do Goianésia, é
também por conhecer a
dinâmica do futebol goia-
no”, disse o presidente do
Azulão. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Goianésia anuncia 
a contratação 
de Edson Júnior

AZULÃO DO VALE

Breno Modesto

O Vila Nova começou as se-
mifinais da Copa Verde com
vitória. Jogando no Estádio Oné-
sio Brasileiro Alvarenga, o time
comandado pelo técnico inte-
rino Higo Magalhães derrotou
o Nova Mutum, ontem à noite,
por 3 a 0, no jogo de ida do con-
fronto. Os gols da partida foram
marcados pelo atacante Pedro
Júnior, artilheiro da competição,
e por Tiago Real.

Desta maneira, o Colorado
pode empatar ou até mesmo
perder por até dois gols de di-
ferença na partida da semana
que vem, no Mato Grosso, que
estará classificado para a final
do torneio.

O jogo
A partida de ida das semifi-

nais começou com o Tigre pres-
sionando os visitantes. Porém,
sem oferecer grandes perigos ao
Nova Mutum. A primeira fina-
lização do confronto foi vilano-
vense. Logo aos oito minutos, o
volante Arthur Rezende, em co-
brança de falta, fez com que o go-
leiro Gabriel trabalhasse pela
primeira vez na noite.

Com dificuldades para che-
gar ao ataque, o Azulão via o
Colorado dominar as ações
ofensivas. Os donos da casa
apareceram novamente na
marca de 18 minutos jogados,
quando Dudu, pelo lado direi-
to, cruzou na área e viu Clayton
desviar para Diego Tavares,
que, de cabeça, quase abriu o

marcador no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga.

Tavares apareceria nova-
mente pouco tempo depois,
aos 28. Depois de uma bela jo-
gada individual, o atacante
limpou a marcação da equipe
mato-grossense e finalizou.
Com um desvio, a bola acabou
se perdendo pela linha de
fundo. A resposta do Nova
Mutum veio na sequência,
com 37 minutos, após finali-
zação do meia Higor Rosa,
defendida por Georgemy.

Na etapa complementar, o
Tigre voltou com tudo. Com
pouco mais de 11 minutos, já
havia marcado duas vezes.
Ambas com o atacante Pedro
Júnior, que entrou no lugar de
Clayton, no intervalo. O pri-
meiro tento do camisa 7 saiu
aos cinco. Depois de receber de

Tiago Real, na entrada da área,
Pedro Júnior invadiu a área e
mandou rasteiro para o fundo
das redes.

O segundo do Colorado e de
Pedro Júnior saiu aos 11. Depois
de uma jogada pela linha de fun-
do do lado esquerdo, o lateral
Willian Formiga levantou na
área, onde estava o volante
Dudu, que ajeitou para o ata-
cante, que se livrou da marca-
ção e mandou no ângulo do go-
leiro Gabriel, que não conseguiu
evitar o tento vermelho.

Pouco tempo depois, o Vila
Nova ficou com um jogador a
menos. O zagueiro Renato, que
já tinha recebido um cartão
amarelo no começo do pri-
meiro tempo, recebeu outro
no segundo e acabou indo para
o vestiário antes de seus com-
panheiros. Mesmo em des-

vantagem numérica, o Tigre
chegou ao terceiro gol. 

De costas para a marcação,
Tiago Real recebeu um passe
dentro da área. Ele girou para

cima da defesa do Nova Mu-
tum e finalizou. O chute de
perna esquerda do meia foi pa-
rar no ângulo de Gabriel. (Es-
pecial para O Hoje)

Vila Nova derrota o
Nova Mutum e
começa semi da
Copa Verde em
vantagem

Vantagem colorada

No OBA, o Colorado derrotou o Nova Mutum, no jogo de ida das semifinais, por 3 a 0

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

SÉRIE B

O Goiás está de volta à Série
A do Campeonato Brasileiro. O
Esmeraldino bateu o Guarani,
em Campinas, por 2 a 0, na úl-
tima segunda-feira (22), e con-
quistou o acesso com uma ro-
dada de antecedência. Uma das
principais peças do elenco nes-
ta campanha, o volante Caio Vi-
nícius falou sobre a emoção de
recolocar o Esmeraldino na eli-
te do futebol nacional.

“Sentimento de muita ale-
gria e de dever cumprido. Des-
de o primeiro dia em que che-
guei ao Goiás, sempre foi bati-
do na tecla de voltarmos esse
clube grande ao seu devido lu-
gar. Graças a Deus consegui-
mos alcançar esse objetivo”, co-
mentou o volante.

Destaque do time na Série
B, Caio disputou trinta e duas
partidas na competição, sen-
do trinta delas como titular e

marcou dois gols (nos triunfos
sobre Avaí e Brasil de Pelotas,
na 6ª e 24ª rodadas, respecti-
vamente) e deu uma assis-
tência, na importante vitória
de 1 a 0 contra o Remo, em Be-
lém do Pará, na 36ª rodada,
resultado que permitiu ao
Goiás chegar ao confronto
contra o Bugre com chances
de carimbar a vaga de ma-
neira definitiva.

“A maior superação que tive
foi ter calado a boca de muita
gente que desacreditou de mim
quando cheguei ao clube, mas
mantive a cabeça boa e traba-
lhei forte, como sempre fiz, e
dei a resposta dentro de campo,
como deve ser. E agora deixo
meu nome da história desse
clube grande”, desabafou o jo-
gador esmeraldino.

Emprestado pelo Flumi-
nense, o volante de 22 anos re-

velou o que, em sua opinião,
foi a principal virtude interna
do elenco: a união. Segundo o
jogador, essa foi a força motriz
construída dentro de vestiário
e que se manteve intacta du-
rante toda a campanha.

“O nosso principal ponto
forte acho que foi a união que
se construiu dentro desse gru-
po, quem esteve no dia a dia
viu de perto o quanto éramos
fortes juntos. Não tem vaidade
de ninguém, todos focados em
um só objetivo, que era voltar
o Goiás à Série A. E graças a
Deus conseguimos alcançar
esse nosso objetivo”, concluiu
Caio Vinícius.

O Goiás encerra a sua par-
ticipação na Série B no pró-
ximo domingo (28), às 16h,
contra o Brusque, na Serri-
nha. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Volante foi um dos principais nomes do clube na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Caio Vinícius revela emoção
por recolocar Goiás na elite

TécNIca
Vila Nova 3x0 Nova Mutum

t
FICHA

Data: 24 de novembro de 2021. Horário: 19h30. Local: estádio oné-
sio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Gols: Pedro Júnior (5’/2T
e 10’/2T) e Tiago real - VIl. Cartão vermelho: renato (21’/2T) - VIl.
Árbitro: Paulo Henrique de Melo salmazio (Ms). Assistentes: lean-
dro dos santos ruberdo (Ms) e Marcos dos santos Brito (Ms)

Vila Nova: Georgemy; Moacir
(andré Krobel), renato, rafael
Donato e Willian Formiga; Pe-
dro Bambu (Tiago real), Dudu
e arthur rezende (Kallyl); Diego
Tavares, clayton (Pedro Júnior)
e alesson (Xandão).
Técnico: Higo Magalhães

Nova Mutum: Gabriel; léo
campos, Jo, Taison e andreo;
Vinicius, Felipe (Ballester) e
Higor rosa (Higor rosa); Ju-
ninho, romário (Winícius) e
Wandinho.

Técnico: William de Mattia
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Alzenar Abreu

Uma das atrações mais di-
vertidas do zoológico de Goiâ-
nia ganhou novo visual com
reforma das seis ilhas onde vi-
vem 16 macacos, de diversas
espécies, que adoram fazer
graça para o público. Em prin-
cipal, crianças. Em reforma
há mais de três meses, os bi-
chos foram alojados em outro
espaço no zoo.

Segundo o presidente da
Agência Municipal de Turismo,
Eventos e Lazer da Prefeitura de
Goiânia (Agetul), Valdery Jú-
nior, eles estão mais felizes do
que nunca porque voltaram
para o antigo lar, em meio às
ilhas que ganham quatro vezes
mais espaço do que antes. A vi-
sitação está disponível já para o
próximo domingo (28).

A reforma foi necessária
porque as águas do Lago das
Rosas, assim como de vários
córregos que cortam a cidade
de Goiânia, recebem, sem-
pre, no período das chuvas, a
sobrecarga de lixo acumula-
do e barro que se desprende
do solo e segue rumo aos
cursos das águas. No caso do
Lago das Rosas, onde fica o
zoológico, foi necessária a
retirada de 800 carretas de
lama para desassorear o lago.
Depois, o lago foi secado para
fazer enxertos de solo em lo-
cais muito profundos.

Foi a primeira vez que
aquele lago teve retirada de
tanto barro acumulado. “Para

se ter uma ideia, a profundi-
dade ideal de determinado tre-
cho que era de um metro es-
tava com 10 cm”, explica Val-
dery. Um perigo para fuga dos
animais. Os 16 primatas fo-
ram transferidos para as seis
ilhas reconstruídas. O presi-
dente conta que a maior sur-
presa foi quando tiveram de
secar o lago. As águas turvas
não deixavam exibir as belezas
naturais dos peixes que con-
seguiram sobreviver em al-
guns pontos mais profundos.

Com ajuda de estudantes
de veterinária da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) e
técnicos da Agetul foram re-

tirados 40 tambaquis que fo-
ram devolvidos para o lago re-
vitalizado, após ficarem na es-
pera em outro lado de Goiâ-
nia. “Resgataram um deles
de 48 kg. Foram necessários
quatro homens para retirá-lo
da rede”, disse.

A obra orçada em cerca de
R$ 2 milhões contou com re-
cursos próprios da prefeitura e
de órgãos ligados para reestru-
turar a obra. “As ilhas estavam
quase por desmoronar.  Refi-
zemos o espaço e usamos pe-
dras especiais para dar base de
sustentação às estruturas das
seis ilhas”, explica Valdery.

As ilhas ganharam visual

novo com replantio de novas
plantas e árvores, equipa-
mentos para garantir a brin-
cadeira dos bichos como man-
gueiras, teias de aranha arti-
ficiais, tocos para passagens e
casinhas. “Foi emocionante
quando os soltamos nas ilhas
remodeladas. A euforia foi
uma só”, diz o presidente.

As novas ilhas também
contêm plataformas, postes
com mangueiras de bombeiro
e pontos de visualização, além
do plantio de mudas de árvo-
res do Cerrado.

Espécies
Duas espécies em Goiânia

tipo siamangs são as únicas
em todo território brasileiro
dentro dos zoos nacionais. “É
umas das maiores atrações
que temos dentre outros mui-
to bonitos. Mas é importante
ressaltar que os zoológicos
não são espaços onde vivem
animais capturados da natu-
reza. Nós recebemos os que
são vítimas de tráfico. Que
chegam feridos nas matas por
caçadores e lá são tratados pe-
los veterinários - como um
sussuarana que tem uma pa-
tinha amputada – ou aqueles
que, por algum motivo, se
desprendem dos grupos fa-
miliares ”, diz.

Foram transferidos para
as novas ilhas seis macacos-
aranha-de-cara-branca, três
macacos-aranha-de-cara-
preta, dois babuínos-verdes,
um babuíno-sagrado e dois
macacos siamangs. A equipe
de veterinários e biólogos do
zoológico realizou a soltura e
os animais já curtem os novos
espaços, que são maiores e
mais confortáveis. 

O prefeito de Goiânia Ro-
gério Cruz destacou que a re-
forma é mais um sinal que os
animais do Parque Zoológico
desfrutam de espaços prepa-
rados para o bem-estar ani-
mal. "Nosso zoológico tem um
papel fundamental na pre-
servação de espécies. Esses
novos espaços garantem aos
primatas um ambiente de
aconchego e muita diversão",
disse o prefeito.

Para que a reforma fosse
realizada o zoológico remanejou
os animais temporariamente
para um lago em outra parte do
parque. A transferência dos pei-
xes para o segundo lago foi fei-
ta por funcionários da Agetul,
Agência Municipal do Meio Am-
biente (Amma) e Escola de Ve-
terinária da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG). 

Os peixes que viviam há
décadas no zoo serão manti-
dos no Lago 2 do parque. Ago-
ra, o presidente da Agetul in-
forma que novas espécies na-
tivas devem ser colocadas no
lago reformado, em parceria
com a Amma e a Escola de Ve-
terinária da UFG.

Mas a revitalização não se
restringiu às ilhas dos macacos.
A tecnologia agora é aliada dos
visitantes que desejam um ro-
teiro teleguiado via QR Code.
Cada habitat dos animais foi
mapeado e o trajeto fica à dis-
posição de quem deseja ver os
leões, primeiro, ou as aves. Isso
além dos painéis eletrônicos
dispostos em tamanho gigante
que também dão a visão pano-
râmica do zoo. “É um prazer en-
tregar essa obra. Que fica no co-
ração de Goiânia para nossa po-
pulação ter uma atração a mais
para visitar”, diz.

O Parque Zoológico de
Goiânia é responsável pelos
cuidados de 124 espécies de

aves, mamíferos e répteis.
Dentre elas, 92 são represen-
tantes da fauna brasileira e 32
são exóticas, cuja distribuição
geográfica natural engloba
áreas dos continentes Ameri-
cano, Africano, Europeu, Asiá-
tico e Oceania.

Espécies em extinção
Outro dado relevante é o

número de espécies ameaçadas
de extinção: Arara Azul, Ara-
rajuba, Papagaio de Peito Roxo,
Macaco Aranha da Cara Preta,
Onça Pintada, Macaco Sya-
mang, Macaco Cuxiú e Tigre
são alguns exemplos das 31
espécies que estão sob nossos
cuidados e apresentam algum

nível de ameaça de extinção.
O zoo também empreende

esforços para abrigar animais
vindos do Centro de Triagem
de Animais Silvestres (Cetas) do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA). Tal

ação possibilita aos animais
acolhidos melhor qualidade
de vida, haja vista que muitos
deles, por serem oriundos de
resgate ou apreensão por pos-
se ilegal, não têm condições de
retornar à natureza. (Especial
para O Hoje)

Ilha dos Primatas foi reformada com limpeza de áreas assoreadas e projeto arquitetônico

Peixes dos lagos foram remanejados

O lago e as seis ilhas onde vivem 16 macacos de diversas espécies passaram por reforma de mais de três meses. Os bichos, foram alojados em outro local durante as obras

Na reforma, foi necessária retirada de 800 carretas de lama para desassorear os lagos no Zoo

Macacos voltam para antigo
abrigo após 40 anos sem reforma

Fotos: Jota Eurípedes

Fique por dentro

Horários de visitação do zoo
a visitação do Parque ocorre de
quarta-feira à domingo, das
08h30 às 17h00. a compra de in-
gressos pode ser realizada até às
16h00. o zoo fica na alameda das
rosas, setor oeste.

valores dos ingressos
inteira: ..............................r$ 5,00
Meia: ..................................r$ 2,50
(para crianças de 04 a 12 anos e
idosos com 60 anos ou mais)
Portadores de necessidades 
especiais (Pnes): ................isento
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Maiara Dal Bosco

Mesmo que o acesso ao abastecimento de água e ao es-
gotamento sanitário adequados estejam entre os direitos fun-
damentais da população, em Goiás, apenas pouco mais de
um terço dos municípios possui serviços de esgoto tratado,
por rede coletora. É o que apontam os dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2017,
ano referente à pesquisa, todos os municípios goianos pos-
suíam serviço de abastecimento de água por rede geral de
distribuição, mas apenas 36,6%, contavam com coleta de es-
goto. Ou seja, 90 cidades goianas contempladas com o ser-
viço e, destas, 84 em operação. Outras seis em fase de im-
plementação do sistema à época.

Nesse cenário, Goiás é o décimo Estado brasileiro com
menor quantidade percentual de municípios com es-
gotamento sanitário por rede coletora. Mesmo que tenha
registrado um aumento de 143,2% no comparativo a ano
2000, quando tinha somente 37 municípios com esgo-
tamento sanitário por rede coletora e um aumento de
30,4% com relação ao ano de 2008. Quando os municí-
pios com este serviço totalizaram 69.

No Brasil, as maiores proporções de municípios sem
rede coletora de esgoto estavam localizadas na Região
Centro-Oeste (57%) e na Região Norte (83,8%). Índices
bem diferentes dos registrados na Região Sudeste,
por exemplo, que tem a maior abrangência do serviço
de esgotamento sanitário por rede coletora em 2017.
Quando, apenas, 3,5% dos municípios não tinham
acesso à coleta de esgoto.

Área urbana
Outro dado levantado pelo IBGE demonstra que em

Goiás, no referido ano, apenas 18 cidades disponibilizavam
coleta de esgoto em toda sua área urbana, o que significa
que apenas 7,3% dos municípios do Estado disponibilizaram
coleta de esgoto por rede coletora geral. O número está abai-
xo da média nacional, que foi de 21%. O mesmo fato tam-
bém foi verificado na relação de coleta em parte da área ur-
bana. Enquanto em Goiás a razão foi de 27,6% dos muni-
cípios, no Brasil a média encontrada foi de 38,2%. Na área
rural, apenas Goiânia informou ter feito coleta por rede ge-
ral em parte da área rural do Estado. Já a média nacional,
nesse caso, foi de 9,8% para o mesmo período.

Além disso, quase metade dos municípios goianos
com rede coletora de esgoto registrou ocorrência de
vazamento. Dos 84 municípios com serviço de esgoto,
por rede coletora em funcionamento em Goiás, 81 re-
lataram reclamação junto ao serviço de atendimento
ao público em 2017.

Em 2017, 78,5% dos municípios goianos com rede co-
letora de esgoto acusaram extravasamento causado por obs-
trução parcial ou completa da rede. 64,2% disseram que o
problema ocorreu devido a episódios de chuva intensa. E
77,3% de todos os casos de extravasamento ocorreram ao
transbordar em vias públicas.

Delegação
O IBGE apontou ainda que três municípios em Goiás não

possuíam instrumento de delegação em 2017 para coleta de
esgoto. Isso significa que, dos 86 municípios que possuem
rede de esgoto, 12 são operados diretamente pela prefeitura,
e 74 por outra entidade. A inexistência desse documento
pode se dar por duas razões: ou o instrumento de delega-
ção perdeu a validade; ou nunca houve uma delegação for-
mal destinada à outra entidade.

Em nota, a Saneago afirmou que no ranking da Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
(Abes) está classificada como uma das melhores compa-
nhias pelo empenho na universalização: ao apresentar
97,5% de atendimento com água tratada e 66,1% com es-
gotamento sanitário. Índices acima da média nacional
(83,6% e 53,2%, respectivamente). “A Saneago tem regis-
trado incremento considerável na população atendida com
esgotamento sanitário. Desde 2019, o crescimento do ín-
dice de atendimento com esgoto no estado foi de mais de
6%, – o que representa 500 mil pessoas a mais atendidas.
Contribuíram para esse contexto as obras entregues em
Goiânia, Iporá, Vianópolis e Pirenópolis, por exemplo,” diz
o comunicado. (Especial para O Hoje)

Somente 90 municípios contam com o serviço de esgoto

O Governo de Goiás, por
meio do Departamento Esta-
dual de Trânsito de Goiás (De-
tran-GO), irá leiloar mais de 9
mil veículos nos dias 8, 9 e 10
de dezembro. Entre os itens a
serem vendidos, estão auto-
móveis recuperáveis e sucatas
aproveitáveis com motor in-
servível, recolhidos no pátio
há mais de 60 dias.

O leilão tem respaldo na
Resolução 623/2016 e na Lei
12.977/2014 e será realizado
pela Leilomaster. O leilão in-
tegra o programa de Limpeza
de Pátios que busca reduzir os
focos de proliferação de vetores
de doenças, diminuir os im-
pactos ambientais e zerar o
estoque de automóveis e mo-
tocicletas aptos para leilões.

Os lotes com os veículos a
serem comercializados esta-

rão disponíveis para visitação
entre os dias 29 de novembro
a 3 de dezembro e nos dias 6
e 7 de dezembro, das 8h às
12h e das 14h às 17h, no pátio
da leiloeira. O espaço fica no
Master Hall, situado na Rua
23, nº 40, Jardim Santo Antô-
nio. Mais informações podem
ser obtidas pelos sites
www.leilomaster.com.br e
www.detran.go.gov.br ou por
meio da leiloeira pelo telefo-
ne 3249 - 9814.

O proprietário do veículo,
em qualquer momento an-
tes da realização do leilão, po-
derá reivindicá-lo, e sanar o
problema que ocasionou a
retenção e fazer a retirada.
Antes de enviar um veículo
para leilão, o Detran-GO no-
tifica o responsável legal pelo
carro ou motocicleta para

que ele tenha a oportunidade
de reaver o bem. Somente
quando são esgotadas as ten-
tativas previstas em legisla-
ção, é que o Detran-GO abre
o processo de venda.

Cuidados
O Detran-GO alerta que

não cria site específico para
fazer leilões. Os certames da
autarquia são anunciados no
Diário Oficial do Estado, no
site www.detran.go.gov.br e
no site oficial da leiloeira con-
tratada, que neste certame é
a Leilomaster.

Quem desejar adquirir veí-
culo nos leilões do Detran-
GO deve buscar informação
sempre no site oficial, canal
pelo qual são divulgadas to-
das as ações e os procedi-
mentos da autarquia.

Detran leiloará mais de 
9 mil veículos em dezembro

Dois terços 
dos municípios
goianos não
contam com
rede de esgoto
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STF pode proibir prova criminal apenas
por reconhecimento fotográfico

A Segunda Turma do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) começou a julgar pro-
cesso que envolve a condenação de um
homem pelo crime de roubo, tendo como
prova apenas o reconhecimento fotográ-
fico realizado, inicialmente, por meio do
aplicativo WhatsApp. O ministro Ricardo
Lewandowski pediu vista dos autos. A
questão é objeto do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus (RHC 206846), em que a
Defensoria Pública Federal pede a anula-
ção da condenação de R.R.S. Em outubro,
o relator, ministro Gilmar Mendes, defe-
riu liminar, determinando a sua soltura,
em razão de aparente ilegalidade no re-
conhecimento fotográfico pré-processual.
O relator votou pelo provimento do RHC

para absolver R.R.S. do crime de roubo,
tendo em vista a nulidade do reconheci-
mento fotográfico e a ausência de provas
para a condenação. Segundo Gilmar Men-
des, a matéria impõe a adoção de uma me-
todologia específica, a fim de evitar a pro-
dução distorcida de provas. O ministro as-
sinalou que o reconhecimento de pes-
soas tem um regramento detalhado, pre-
visto no artigo 226 do Código de Processo
Penal (CPP), que deve ser observado, a fim
de que erros não sejam potencializados.
“A desatenção às regras procedimentais
determinadas na legislação potencializa
brechas para abusos ou reprodução de
desigualdades e preconceitos sociais
como o racismo estrutural”, afirmou.

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

Jurídica

A Terceira Turma do
STJ reformou acórdão que
condenou, por suposta vio-
lação de direitos autorais,
uma companhia de seguros
que distribuiu a 30 mil cor-
retores cópias de um soft-
ware  adquirido de uma
empresa de informática.
Para a Terceira Turma, não
houve violação de obriga-

ção principal do contrato, o
qual permitia a distribui-
ção das cópias a terceiros.
Além disso, a turma consi-
derou que, embora a se-
guradora tenha descum-
prido determinação con-
tratual, a ofensa a essa
obrigação acessória não
trouxe prejuízos que jus-
tificassem a indenização.

Sem dano, sem multa

Lei Paulo Gustavo

Criado Projeto de Lei
Complementar (PLP)
73/2021 que libera R$ 3,8
bilhões para atenuar o im-
pacto econômico e social
da pandemia de coronaví-
rus sobre o setor cultural.
A proposta repassa di-
nheiro da União para ações
emergenciais nos estados,
no Distrito Federal e nos
municípios. Conhecida

como Lei Paulo Gustavo, a
matéria é uma homena-
gem ao ator, falecido em
maio deste ano em decor-
rência da covid-19. Os par-
lamentares podem votar
ainda o Projeto de Lei (PL)
2.564/2020, que institui o
piso salarial nacional para
enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliares de
enfermagem e parteiras.

2 STJ - Na hipótese de con-
denação concomitante a
pena privativa de liberdade e
multa, o inadimplemento da
sanção pecuniária pelo con-
denado que comprovar im-
possibilidade de fazê-lo não
obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade.

2 TJDFT – Lei que obriga
integração de bancos de
dados a sistemas de segu-
rança pública do DF é in-
constitucional.

Um cabo do Grupamento
de Fuzileiros Navais foi con-
denado no Superior Tribunal
Militar (STM) a mais de 13
anos de reclusão, por tenta-
tiva de homicídio qualifica-
da. Ele atirou com um fuzil
7,62 mm, de uso exclusivo
das Forças Armadas e de
alto poder de fogo, contra
um suboficial, também fuzi-
leiro naval, colega de farda.

STM mantém
condenação
por tentativa
de homicídio
contra
suboficial

Proposta tem aparência de
represália política contra ministros 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania (CCJ) da Câmara
aprovou a admissibilidade
da Proposta de Emenda à
Constituição 159/19, que
estabelece que servidores
públicos e ministros do
Supremo Tribunal Fede-
ral serão aposentados
compulsoriamente aos 70
anos de idade. Foram 35
votos favoráveis e 24 con-
trários à proposta. A pro-
posta, de autoria da de-
putada Bia Kicis (PSL-DF),
recebeu parecer favorá-

vel da relatora, deputada
Chris Tonietto (PSL-RJ). O
texto determina que o ser-
vidor abrangido por regi-
me próprio de previdência
social será aposentado ob-
rigatoriamente aos 70
anos, e revoga a Emenda
88, resultante da chamada
PEC da Bengala, que, em
2015, aumentou de 70
para 75 anos a idade da
aposentadoria obrigatória
dos ministros do Supre-
mo, dos Tribunais Supe-
riores e do Tribunal de
Contas da União. 



Até dezembro deste ano, o
Hospital de Campanha de
Goiânia (HCamp), símbolo de
combate à pandemia da Co-
vid-19 em Goiás, deve ser
transformado em uma uni-
dade de atendimento pediá-
trico. No entanto, segundo o
superintendente de Atenção
Integral à Saúde, Sandro Ro-
drigues, as mudanças não sig-
nificam que os leitos vão dei-
xar de existir.

“O HCamp deve ser des-
mobilizado em dezembro. Te-
mos organizado esse processo
para reconfigurar o sistema.
Estamos com 81 pacientes in-
ternados atualmente. A lógica
é que tenha leitos exclusivos,
mas que trabalhe em UTIs ge-
rais também”, explica. Os leitos
exclusivos para pacientes com
Covid devem permanecer no
Hospital de Doenças Tropicais
(HDT) e em outros hospitais, a
exemplo da unidade de Lu-
ziânia, localizada no Entorno.

Com relação à uma possível
quarta onda da Covid-19, ele
avalia que as alterações vão
ocorrer de acordo com a ne-
cessidade. Até a última atuali-
zação, a taxa de ocupação nos
leitos da rede estadual era de
24%. “Se ocorrer uma quarta

onda, esses leitos podem ser re-
direcionados se houver ne-
cessidade. O processo deve ser
concluído ainda neste ano”,
explicou Sandro.

O HCamp foi aberto em
março de 2020, no Parque
Acalanto, em Goiânia, devido
à grande quantidade de pa-
cientes infectados pelo novo
coronavírus. A unidade se con-
solidou como um símbolo do
combate à Covid-19 em Goiás.
Foram atendidas cerca de 47

mil pessoas com Covid-19 ou
com suspeita, sendo que des-
tas 7,8 mil precisaram de in-
ternação e 1,8 mil morreram.
Ao ser inaugurado, em março
do ano passado, eram 70 leitos
de UTI e 140 semicriticos.

Ao decorrer da pande-
mia, tornou-se necessário a
ampliação do número de
leitos de UTIs. Mesmo as-
sim, em diversos momen-
tos, todos os leitos intensi-
vos estavam ocupados.

Hospital da Criança
Após o avanço da vacinação

em massa, a Secretaria Esta-
dual de Saúde de Goiás (SES-
GO) decidiu reorganizar a es-
trutura da unidade para aten-
dimento pediátrico, já que a de-
manda registrou crescimento
nos últimos anos. De acordo
com a Secretaria, a nova uni-
dade contará com os mesmos
atendimentos oferecidos pelo
Hospital Materno-Infantil
(HMI). A pasta comprará o pré-

dio, que hoje pertence ao Ipas-
go, por aproximadamente R$
150 milhões. A maior UTI do
hospital conta com 20 leitos, to-
dos equipados com respirado-
res e atualmente vazios.

Segundo o titular da SES,
Ismael Alexandrino, com o
novo perfil, o número de lei-
tos críticos deve ser reduzido
para cerca de 30. Os equipa-
mentos serão aproveitados
em outras unidades de saúde
geridas pelo Estado.

Menor taxa registrada
Goiás registrou a menor

taxa de ocupação de leitos de
UTI para pacientes com Covid-
19 do Estado na última terça-
feira (23): cerca de 25%. O his-
tórico da SES aponta que esse
é o menor índice registrado
desde o início da pandemia do
novo coronavírus.

O primeiro registro de
ocupação foi no dia 20 de
marco do último ano, com
uma taxa de ocupação de
38%. Já o pico ocorreu em
abril do mesmo ano, quando
a SES chegou a registrar uma
taxa de ocupação de 99% dos
leitos de UTI para pacientes
com Covid-19. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)

HCamp será transformado em Hospital da Criança
NO PRÓXIMO MÊS

HCamp deve ser desmobilizado em dezembro, quando passará para o atendimento pediátrico

Daniell Alves

Os alunos da rede estadual
de Goiás não compareceram ao
Enem e os professores quase
perderam o bônus oferecido
pelo governo estadual. A justi-
ficativa para reduzir parte da
bonificação era que não houve
a adesão esperada para o exa-
me do Enem. O compromisso
era levar 70% dos alunos para
o Exame, mas 32,1% não con-
seguiu realizar o exame. A se-
cretaria de Educação compa-
rou a frequência no Enem com
os exames realizados pela pas-
ta para avaliar o desempenho
das crianças do ensino funda-
mental, que foi de 70%.

Conforme dados do Insti-
tuto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep)
Goiás ficou na antepenúltima
colocação, com 32,1% de faltas
ao Exame, estando à frente
apenas de Roraima, com
32,4%; e Amazonas, com
40,6% de abstenção.

Diante do resultado, a se-
cretária anunciou uma redu-
ção no bônus por resultado
que será pago aos professores
em dezembro. Mas após reu-
niões com conselhos, profes-
sores e a titular da Educação,  a
medida foi descartada e o cor-
po docente deve receber inte-
gralmente o valor.

O pagamento de bônus foi
anunciado pelo governo em
outubro. O benefício será pago
aos professores ainda no mês
de dezembro de 2021, quando
eles receberão mais de R$
131,7 milhões. Já os servidores
administrativos vão receber
mais de R$ 29,3 milhões, em ja-
neiro de 2022, num total de R$
161 milhões.

Segundo a Seduc, o benefí-
cio leva em conta, para além do
trabalho já desenvolvido, me-
tas pactuadas pelas unidades
escolares com a Seduc, em que-
sitos importantes para o aces-
so, permanência e sucesso dos
alunos da rede estadual. “Esse

bônus tem natureza remune-
ratória, caráter excepcional e se
alicerçará nos resultados pro-
duzidos pelos servidores do-
centes e administrativos da
pasta por meio de metas”, dis-
se à época.

Comparação
A secretária comparou a

frequência do Enem com as
duas provas de avaliação
realizadas pelo estado. O
Sistema de Avaliação Edu-
cacional do Estado de Goiás
(Saego) e o de Educação Bá-
sica (Saeb), avaliam os alu-
nos do 2º, 5º e 9º, ou seja, o
ensino fundamental.

A comparação reforça a
necessidade de uma maior
atenção no ensino médio,
tendo em vista o crescimen-
to de evasão escolar nos alu-
nos do 1º ao 3º ano.

Agora, segundo a secretá-

ria, poderá haver tentativa
de reverter tal cenário de bai-
xa adesão no segundo dia de
prova, que irá ocorrer no do-
mingo (28). Em mensagem
compartilhada com os gesto-
res, a pasta pede ajuda dos
professores para mobilizar
alunos para irem à prova. De
acordo com ela, teria ocorri-
do falha na articulação para a
participação no Enem. "A lei
aprovada na Alego prevê o
bônus que será pago em de-
zembro, voltado para mérito.
Isso envolve a retomada pre-
sencial das aulas, frequência
e proficiência, foco na apren-
dizagem e busca ativa.

“Sobre os primeiros itens,
eu diria que estamos avança-
dos, mas no Enem falhamos
na articulação. A meta era
70% de frequência no mínimo.
E isso não aconteceu, não ba-
temos a meta."

Percentual positivo
Em entrevista à imprensa

no último domingo (21) Fátima
havia informado que os da-
dos levantados pela Seduc in-
dicavam que a participação
dos estudantes da rede pública
estadual de ensino no primei-
ro dia de provas do Enem tinha
alcançado 70%. Segundo in-
formou a secretária, esse per-
centual era visto, por ela, como
positivo, consideradas as difi-
culdades deste momento da
pandemia de coronavírus.

Para Fátima Gavioli, a par-
ticipação dos alunos nestas pro-
vas, ainda em meio à pandemia,
reflete esse trabalho cuidadoso.
Assim como projetos e ações
que asseguraram a continui-
dade das atividades da Educa-
ção. “Nossos estudantes não fi-
caram desassistidos durante a
pandemia”, assegurou a secre-
tária. (Especial para O Hoje)

O Estado registrou
um índice de 68%
de participação na
prova, abaixo da
meta estipulada

Estado recua e não deve cortar
bônus por faltosos no Enem
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Conforme dados do

Inep, Goiás ficou na

antepenúltima

colocação, com

32,1% de faltas ao

Exame
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O governo francês vai
anunciar novas medidas
de contenção da covid-19
nesta quinta-feira (25), à
medida que a taxa de in-
fecção pelo novo corona-
vírus cresce em todo o país,
disse hoje (24) o porta-voz
do governo, Gabriel Attal.

Ele afirmou que o go-
verno prefere fortalecer
as medidas de distancia-
mento social e acelerar

sua campanha de vacina-
ção. Amanhã, o governo
também vai endurecer as
regras sobre o uso do pas-
se sanitário, acrescentou.

Segundo Attal, apesar
disso, a situação tende a
piorar nos próximos dias,
com a taxa de incidência -
número de infecções se-
manais por 100 mil habi-
tantes - passando de 200
nos próximos dias. (ABr)

Novas medidas para
conter avanço da covid-19

FRANÇA

O governo chinês acusou,
nesta quarta-feira (24), o pre-
sidente norte-americano, Joe
Biden, de cometer "um erro" ao
convidar Taiwan para partici-
par de uma cúpula sobre de-
mocracia, na qual estarão pre-
sentes representantes de 109
nações democráticas.

“Opomo-nos firmemente a
qualquer interação oficial en-
tre os Estados Unidos (EUA) e
essa ilha. Essa é uma posição
clara e consistente”, declarou
Zhu Fenglian, porta-voz do Ga-
binete Chinês para Assuntos de
Taiwan, passando a considerar
“um erro” a inclusão dessa re-
gião no encontro.

Pequim apelou a Was-
hington que “se mantenha
leal ao princípio de ‘uma só
China’”, política que reconhe-
ce que Pequim reclama Tai-
wan como sua província, e
que “respeite os Três Comu-
nicados”, conjunto de decla-
rações assinadas pelos EUA e
pela China para estabelecer as
relações entre as duas nações.
Apesar de Taiwan ser uma
democracia com um governo
independente, a China conti-
nua a reclamar o território
como seu e acusa o Executivo
taiwanês de separatismo.

A cúpula será um teste ao
juramento de Joe Biden de
que faria os Estados Unidos
regressarem a uma posição
assertiva de liderança global,
capaz de desafiar as forças au-

toritárias da China e da Rús-
sia – nações que não estão in-
cluídas neste encontro vir-
tual, marcado para os dias 9 e
10 de dezembro.

O jornal oficial do Partido
Comunista Chinês, Global Ti-
mes, escreveu hoje que “o
ato de colocar a ilha entre na-
ções soberanas revela que
os EUA estão transformando
esta suposta cúpula em um
conluio ideológico, como par-
te de uma campanha para
conter a China”.

“Ao excluir países como a
China e a Rússia, mais pes-
soas irão entender como os
políticos americanos usam
os seus alegados valores para
instigar o confronto”, acres-
centa a publicação.

Desde que chegou à Casa
Branca, o sucessor de Donald
Trump tem reiterado o apoio
de longa data dos EUA à polí-
tica de “uma só China”, mas
tem frisado também que Was-
hington “se opõe fortemente
aos esforços unilaterais para
mudar o status quo ou atacar
a paz e estabilidade no Es-
treito de Taiwan”.

Medidas drásticas
Um porta-voz do presidente

taiwanês agradeceu a Biden o
convite para participar do en-
contro e garantiu que a região
será “uma força positiva na so-
ciedade internacional”.

“Taiwan irá cooperar fir-
memente com países que
pensem da mesma forma

para proteger valores uni-
versais como os da liberdade,
democracia e direitos huma-
nos”, assegurou o porta-voz,
Xavier Chang. “Iremos tam-
bém salvaguardar a paz re-
gional, a estabilidade e o de-
senvolvimento”.

A decisão dos Estados Uni-
dos de convidar Taiwan para a
cúpula sobre democracia não
só não foi bem recebida pela
China, como poderá motivar
ataques de Pequim.

Em reunião virtual com
Joe Biden na passada semana,
o presidente Xi Jinping infor-
mou que a China “não teria
outra alternativa que não to-
mar medidas drásticas” se de-
terminadas “linhas verme-
lhas” fossem ultrapassadas.

Em agosto deste ano, o jor-
nal do Partido Comunista Chi-
nês tinha alertado contra o
convite do presidente taiwanês,
Tsai Ing-wen, para a cúpula da
democracia, pedindo a Was-
hington que se referisse a Tai-
wan como “Taipé Chinesa”.

Não cumprir com esses
pontos significaria uma “gra-
ve escalada” de tensão entre
as duas nações e não seria to-
lerado por Pequim, avisou a
publicação.

O encontro sobre democra-
cia vai reunir, ao longo de dois
dias, países democráticos como
França ou Suécia, mas tam-
bém nações onde ativistas con-
sideram que a democracia está
sob ameaça, como a Índia ou a
Polônia. (ABr)

China considera
que Taiwan é uma
província chinesa e
o assunto é um dos
mais delicados
para o país

EUA erram ao convidar Taiwan
para cúpula sobre democracia

Encontro virtual está marcado para os dias 9 e 10 de dezembro

A Nasa, agência espacial
norte-americana, lançou na
madrugada desta quarta-feira
(24) uma sonda que tem a
possibilidade de desviar um
asteroide da órbita da terra,
batendo em um pequeno pla-
neta a uma velocidade de 240
mil quilômetros (km) por hora.

A missão, batizada da
Dart (dardo, em tradução
simples), decolou da base de
Vandenberg, na Califórnia, a
bordo do foguete da Falcon 9
da SpaceX.

A nave é menor que um
automóvel e tem dois longos
painéis solares. Deve atingir
no próximo outono, em cerca
de dez meses, um asteroide
do tamanho de um campo de
futebol (cerca de 160 metros
de diâmetro), que estará lo-

calizado a 11 milhões de km
da Terra.

O asteroide, chamado Di-
morfos, é uma lua que orbita
um asteroide maior, o Didy-
mos (780 metros de diâme-
tro). A lua de Dimorfos é um
dos menores objetos astronô-
micos a receber um nome per-
manente e um dos 27.500 as-
teroides conhecidos perto da
Terra, de todos os tamanhos,
rastreados pela Nasa.

Para dar a volta ao maior
asteroide, o Dimorphos leva
11 horas e 55 minutos. Os cien-
tistas esperam reduzir a órbi-
ta em cerca de 10 minutos.

O asteroide alvo de Dart
não representa uma ameaça
real e é minúsculo em com-
paração com a catástrofe do
asteroide Chicxulub que atin-

giu a terra há mais de 66 mi-
lhões de anos e levou à extin-
ção dos dinossauros.

O custo total da missão – a
primeira interplanetária lan-
çada pela empresa de Elon
Musk para a Nasa – é de US$
330 milhões.

Esta é mais uma das várias
missões da Nasa nos últimos
anos para explorar e interagir
com asteroides, restos rocho-
sos primordiais da formação
do sistema solar.

No passado mês, a agência
lançou uma sonda, numa via-
gem aos aglomerados de aste-
roides de Troia em órbita per-
to de Júpiter. Já a nave Osires-
Rex está de regresso à Terra
com uma amostra recolhida
em outubro de 2020 do aste-
roide Bennu. (ABr)

Nasa lança sonda para 
desviar trajetória de asteroide

ESPAÇO

O custo da missão – a 1ª interplanetária lançada pela empresa de Elon Musk para a Nasa – é de US$ 330 mi

Uma loja de departamentos da Nordstrom, em um
shopping de Los Angeles, se tornou o mais recente alvo
de uma série de arrastões que atingiram varejistas de luxo
nos estados norte-americanos da Califórnia e de Illinois,
com a chegada das festas de fim de ano.

O Departamento de Polícia de Los Angeles informou
que deteve três suspeitos. Informações locais dizem que
até 20 pessoas podem estar envolvidas nos roubos.

EXPRESSA

Anúncio será feito nesta quinta-feira
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Elysia Cardoso

Rionegro e Solimões seguem
embalados na pré-produção do
seu mais novo DVD, ‘A História
Continua’. O esmero e dedicação
da dupla nesta fase tão impor-
tante de concretização do pro-
jeto carimba e atesta o respeito
para com os fãs e, pensando em
saciar um pouquinho a curiosi-
dade deles, os sertanejos reve-
lam os próximos passos.

O tão aguardado momento
finalmente já pode ser revelado.
É com grande felicidade e orgu-
lho que Rionegro e Solimões re-
velam as participações especiais
de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus
e Henrique e Juliano. “Pra nós é
uma honra anunciar esses ami-
gos. Com certeza, eles somarão
muito no nosso novo produto e
vai ser muito divertido dividir o
palco com eles”, carimba Rione-
gro. “Sem dúvida, eles têm um ta-
lento ímpar e fico muito feliz de
estar com eles. Agora, juntos,
decidimos quais músicas canta-
remos”, completa Solimões. 

É importante reforçar que ‘A
História Continua’ é o primeiro
DVD da dupla após um hiato de
18 (dezoito) anos. Rionegro re-
velou os motivos que levaram a
escolha do título deste grandio-
so projeto: “O nome não poderia
ser diferente. Todo artista pre-
cisa dar continuidade a sua his-
tória através de sua obra e é exa-
tamente isso que estamos fa-
zendo, continuando a nossa his-
tória na música sertaneja brasi-
leira”, explica o cantor. 

“Estamos na fase final de es-
colha de repertório e posso con-
firmar que vem muita moda
boa. Em primeira mão, adian-
tando que o show de “A História
Continua” será gravado em
Goiânia, mais precisamente no
espaço Dois Ipês. Escolhemos a
cidade por conta dela ser a ca-
pital do nosso gênero e por
grandes artistas morarem lá.
Goiânia é a vanguarda sertane-
ja”, completa Solimões sobre a
escolha da cidade. 

Os sertanejos preparam mo-
das animadas e dançantes, cap-
tando as referências do mercado,
mas sem perderem a sua essência
musical calcada no sertanejo raiz

e romântico com letras irreve-
rentes e apaixonadas  e também
com pitadas de country music. 

Contando com 10 (dez) fai-
xas, que alternam entre inéditas
e sucessos de carreira, a dupla
escalou um time de peso para
trabalhar nos bastidores. A di-
reção de vídeo será assinada
por André Caverna, da Caverna
Filmes, a produção musical fica
a cargo de uma referência no
meio musical: Junior Melo e a
produção executiva será co-
mandada pela Mega Produções
Artísticas - Cláudio Roberto e
Manolo Boaventura. 

A gravação do DVD será aber-
ta ao público e acontecerão as
vendas de ingressos para que os
fãs participem desse momento
tão importante na carreira de
Rionegro e Solimões. Lembrando
que o DVD será gravado na quar-
ta-feira, dia 8 de dezembro, em
Goiânia, no espaço Dois Ipês.  

Sobre Rionegro e Solimões
Nos últimos anos a dupla se

reinventou e de forma remota,
lançou uma série de excelentes
produtos no mercado fonográfico.
Além das diversas lives executa-
das com maestria no YouTube
oficial, Rionegro e Solimões apre-
sentaram os EPs “Só Lembranças”
1, 2 e 3 – sendo a quarta parte do
projeto lançada em 2021. “Tive-
mos a sacada de eternizar as lives
de 2020 em um projeto concreto,
‘Só Lembranças – Acústico’. Tudo
foi feito de forma bem intimista”,
comenta Solimões. 

Comemorando 32 (trinta e
duas) primaveras, é o tipo de du-
pla que agrada desde a crianci-
nha que começa a descobrir as
notas musicais até as pessoas
que alcançam a melhor idade.
Não tem uma faixa etária espe-
cífica para gostar de clássicos po-
pulares como ‘Peão Apaixona-
do’, ‘Frio Da Madrugada’, ‘A Gen-
te Se Entrega’, ‘De São Paulo A
Belém’, ‘Na Sola da Bota’, entre
tantas outras canções que mar-
caram e ainda marcam a vida
das pessoas. Rionegro e Soli-
mões chegam a essa marca sen-
do uma das duplas mais respei-
tadas do Brasil, colecionando
números extremamente satis-
fatórios. (Especial para O Hoje) 

Gusttavo Lima, Henrique e Juliano e Jorge e Mateus estarão no novo DVD de Rionegro e Solimões

'A História Continua', será gravado no dia 8 de dezembro no espaço Dois Ipês, em Goiânia

Essência

Sertanejo raiz e romântico

Fotos: @marcoshermes
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Malhação - sonhos 
lobão pede que luiz des-

cubra se Nat está viva. cobra
pede a Quitéria que siga as
instruções de edgard. Pedro
estranha a ausência de Karina,
que se esforça para chamar a
atenção dos vizinhos. Heide-
guer comunica a Gael que, com
o depoimento de ernesto sobre
a armação no laboratório, o
juiz decretou a prisão provisó-
ria de lobão. Pedro pede ajuda
ao porteiro para entrar no apar-
tamento de lobão. 

nos Tempos do imperador 
caxias alerta Pedro sobre

sua falta de treinamento mili-
tar e pede ajuda a luísa para
demovê-lo da ideia. Tonico se
alista ao exército. samuel con-
fronta Zayla. o plano de Pilar e
Dolores dá certo, e Tonico de-
siste de obrigar Nélio a in-
gressar na guerra. Isabel sofre
por não ter engravidado. Pedro
comemora os sinais de apoio
da argentina ao Brasil. Nino
pede celestina em casamento.
luísa discute com Pedro.

Coração indomável 
Dominga, a pedido de carol,

confirma para Maricruz a men-
tira sobre lupita. Natasha diz a
João José que anibal foi quem
matou afonso. Na cela de cas-
tigo, Maricruz pede desespe-
radamente que a permitam fa-
lar com sua filha. Natasha pla-
neja junto a João José denun-
ciar anibal para as autoridades.
João diz acreditar ser uma má
ideia, pois anibal pode negar a
versão de Natasha e criar pro-
blemas para eles. 

Prova de amor
Felipe e Joãozinho se abra-

çam. Joãozinho fala de Dudu
para Felipe e diz que só sabe que
ele estava em angra dos reis.
Tita, Dudu e Nininha torcem
para Joãozinho conseguir ajuda.
lopo exibe seu corpo para elza.
os dois se beijam. Hélio, Joana
e adelaide estão chocados com
a morte de Marco. adelaide
diz para Joana que está todo
mundo achando que foi Felipe
que mandou matar Marco. a
mulher está apavorada. 

um Lugar ao sol 
Maria Fernanda conta a

Bárbara que tem um filho. lara
alerta Mateus para a situação
contábil da sapataria. elenice
convida alípio para se hospe-
dar em sua casa. Bárbara acei-
ta a oferta de elenice para cui-
dar da venda de seu imóvel.
santiago libera recursos para
christian/renato realizar seu
projeto de capacitação pes-
soal. Nicole escuta chris-
tian/renato marcando um en-
contro com Maria Fernanda.

RESUMO
t

De NoVelas

Do circo 
para o mundo
Festival circense realizado pelo Grupo
de Teatro Bastet de Goiás encerra as
inscrições nesta quinta-feira (25)

Lanna Oliveira

O mundo circense tem
ganhado adeptos e apaixo-
nados pela arte cênica que
alimenta o bom humor no
outro. Circulando por es-
paços da cultura erudita e
popular, a arte circense im-
pressiona pela grande va-
riabilidade de atrações e o
rico campo de referências
culturais utilizado. Iniciati-
vas que incentivam a po-
pularização do circo se fa-
zem mais presente e tem
como objetivo estimular os
artistas. E hoje, 25 de no-
vembro, é o último dia para
artistas, grupos, profissio-
nais da cena se inscreverem
no 7º Na ponta do Nariz.

O picadeiro não era
como se conhece hoje, le-
vou tempo para conquis-
tar seu espaço. Para refor-
çar a sua importância que o
Grupo Bastet seleciona
abriu um edital para artis-
tas, grupos, profissionais
da cena circense, atores e os
mais diversos performers
da comicidade para parti-
ciparem da programação
do festival internacional de
palhaçaria e comicidade do
Centro-Oeste 7º Na ponta do
Nariz.  Um dos maiores
eventos do gênero, ocorre
entre os dias 10 e 18 de de-
zembro, em formato digital. 

Ao todo, a organização
selecionará 17 espetáculos, 15
espetáculos acima de 30 mi-
nutos, um espetáculo audio-
visual, composto pela com-
pilação de cinco performan-
ces digitais, para criação de
um Espetáculo/show de Va-
riedades, outro espetáculo,
que será apresentado online
no formato de uma mostra
competitiva, com cenas cur-
tas cômicas ou cênico-cir-
censes, com performances
de até cinco minutos. O for-
mato digital garante que es-
ses diversos trabalhos se-
jam vistos por pessoas de
qualquer lugar do mundo.

Apaixonados pelos pal-
cos dos circos e valori-
zando o trabalho de to-

dos que fazem do picadei-
ro um lugar de diversão,
também serão escolhidos,
via edital, assistentes de
produção, coordenador de
produção, coordenador
técnico (acompanhado de
sua própria equipe técni-
ca), propostas de artista vi-
suais para pintarem um
Artdoor ou cinco minis
Artdoors, painéis artísticos
que substituirão, de forma
mais sustentável e menos
impermanente e descar-
tável, um quantitativo
maior de outdoors.

Realizado pelo Grupo
de Teatro Bastet, com
apoio do Fundo de Arte e
Cultura do Estado de
Goiás, o maior evento do
gênero do Centro-Oeste,
7º Na ponta do Nariz, ocor-
re entre os dias 10 e 18 de
dezembro. Durante os
nove dias de programa-
ção, serão oferecidas aos
artistas e ao público di-
versas atividades, além
dos espetáculos seleciona-
dos. Os 17 espetáculos
comtemplam artistas lo-
cais, nacionais e interna-
cionais. Dois mestres con-
vidados ministram cursos
de imersão em palhaçaria
e a edição do show de va-
riedades também com-
põem a programação.

Para os interessados em
compartilhar sua arte cir-
cense, o edital de seleção
pode ser solicitado pelo
endereço de e-mail festi-
valnapontadonariz@gmail.
com, ou, pelo link na bio do
Instagram @festivalna-
pontadonariz. As dúvidas e
inscrições deverão ser en-
viadas somente por e-mail.
Serão disponibilizadas pro-
postas financeiras para as
atrações e profissionais
selecionados, dentro do
orçamento disponível.
Toda a programação será
transmitida em formato
digital. Agora artistas, é só
mergulhar na poesia de se
fazer circo. (Lanna Oli-
veira é estagiária do jor-
nal O Hoje)

O palhaço Pepe Picaporte é um dos representantes da arte circense

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

NOTA AO LEITOR
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Os autores vão doar 600 livros para museus e bibliotecas públicas e, também, 
vão ministrar palestras para professores e alunos da rede pública de ensino

LIVRARIA
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Residentes da ci-
dade de São Bento
do Sul, município de
Santa Catarina, o ca-
sal de viajantes, fo-
tógrafos e escritores
Roy Rudnick e Mi-
chelle Weiss lançam
o livro fotográfico
‘Mundo por Terra –
Cada canto do mun-
do’. O terceiro título
dos autores reúne
um seleto e minucioso acer-
vo de 156 imagens das mais
de 140 mil registradas ao
longo das duas viagens de
volta ao mundo que eles fi-
zeram entre 2007/2009 e
2014/2017, onde visitaram, a
bordo de um motorhome,
103 países, 5 continentes e
percorreram mais de 300 mil
quilômetros em 2.230 dias. 

“Nossa proposta é pro-
porcionar ao leitor um pa-
norama do mundo através
de nossas lentes. O resultado
é um belíssimo livro de foto-
grafias que, abertas em pági-
nas duplas, têm mais de meio
metro na horizontal. Por trás
dos detalhes de cada foto há
uma história a ser desvenda-
da”, antecipa Roy Rudnick.
Com um carro adaptado para
as mais cruéis situações de
clima, como a congelada Si-
béria com seus 55 graus abai-
xo de zero ou os desagradá-
veis desertos, os autores re-
gistraram o que viram, ima-
gens que poucos fotógrafos já
conseguiram documentar.

Quando aberto em pági-
nas duplas, o livro mede
51cm; pesa mais de 2kg e exi-
be, em suas 320 páginas, ima-
gens de povos isolados, de-
sertos sem fim, mercados po-
pulares e suas profusões de
cores, animais exóticos e di-
fíceis de serem avistados, cor-
dilheiras e montanhas eleva-

das, florestas tropicais, pe-
quenos vilarejos perdidos em
lugares ermos, cidades mile-
nares e flagrantes de cada
canto do mundo, como os do
povo Quirguiz, um dos mais
isolados do planeta, no Afe-
ganistão, entre outros.

Também foram registra-
das as festas e as competições
de um dos mais antigos festi-
vais esportivos do planeta, o
Naadam, na Mongólia; a ima-
gem em perspectiva de uma
estrada sem fim na congelada
Sibéria; das imponentes pi-
râmides do Sol e da Lua no
México e os Palmares de Ro-
cha, no Uruguai; as cidades
antigas como Alepo, na Síria,
e os seus mais de quatro mil
anos; a interminável Estrada
dos Ossos, na Rússia. Há re-
gistros de simpáticos barbei-
ros de rua na Índia em seus
trabalhos cotidianos; e intri-
gantes motos supercarrega-
das no Marrocos. 

Os autores
Roy é administrador, Mi-

chelle é arquiteta. Em um
momento de suas vidas,
quando o trabalho em um es-
critório já não mais lhes pro-
porcionava satisfação, cria-
ram coragem e largaram a
vida trivial. Resolveram pro-
curar no mundo as suas ver-
dadeiras paixões e partiram
para sua primeira viagem

de volta ao mundo
de carro. A riqueza
de informações pro-
porcionadas pelos
três anos fora de
casa (2007 à 2009)
levou-os à decisão
de dividirem suas
experiências. Assim
viraram fotógrafos,
escritores, pales-
trantes e divulgado-
res da diversidade

cultural do nosso planeta.
Na primeira viagem, visi-

taram 60 países em 1.033 dias,
num percurso de 160 mil qui-
lômetros. Esta grande aven-
tura foi narrada no livro ‘Mun-
do por Terra – Uma fascinan-
te volta ao mundo de carro’. O
desejo de fazer uma segunda
expedição atravessando con-
tinentes de carro foi inevitá-
vel. Roy e Michelle partiram
em 2014 e voltaram ao final de
2017 com inúmeras novas vi-
vências para compartilhar.
Em sua segunda viagem, eles
foram em busca de experiên-
cias mais audaciosas, o que re-
sultou no segundo livro, ‘Mun-
do por Terra - Onde terminam
as estradas’.

Fazem parte do segundo li-
vro histórias de como que,
morando em uma casa so-
bre rodas, conseguiram lidar
com o frio de -55ºC no Extre-
mo Leste Russo; de encon-
tros com os ursos no Alasca;
da convivência com as diver-
sas etnias do Afeganistão, con-
sideradas umas das mais iso-
ladas deste planeta; e de ar-
riscados voos de paramotor
nos lugares mais exóticos do
mundo.  A viagem com-
preendeu 1.197 dias em um
total de 51 países. Foram per-
corridos 141 mil quilômetros
sobre as rodas de Lobo, o mo-
torhome companheiro de
aventuras do casal.

Duas voltas ao 
mundo de carro
‘Mundo por Terra - Cada canto do mundo’ é uma viagem fotográfica

pela diversidade natural e cultural do planeta contada em 320

páginas de belas paisagens, povos esquecidos e olhares expressivos



Vizinho ao Cais do Valon-
go, na Gamboa, região central
do Rio de Janeiro, o Museu da
História e Cultura Afro-Bra-
sileira (Muhcab) foi inaugu-
rado nesta última terça-feira
(23). O espaço é um dos 15
pontos de memória que com-
põem a Pequena África, na re-
gião portuária, e fica locali-
zado no Centro Cultural José
Bonifácio. O museu foi criado
em 2017, por meio de decre-
to, mas nunca tinha sido aber-
to ao público. Na época, o
Muhcab foi idealizado para
ser um braço do centro que
ainda será criado para cata-
logar o acervo arqueológico
encontrado naquela região.

Foi definido como um mu-
seu de tipologia híbrida: mu-
seu de território, museu a
céu aberto, museu de res-
ponsabilidade social e mu-
seu histórico. Está situado na
Pequena África, região com
papel fundamental no resga-
te, na preservação e revitali-
zação da memória afro-bra-

sileira e que tem como marco
zero o Cais do Valongo. No es-
paço, o público pode conferir
algumas das obras do acervo,
que reúne aproximadamente
2,5 mil itens, entre pinturas,
esculturas e fotografias, além
de trabalhos de artistas plás-
ticos contemporâneos. Por
ser um museu de território, as
edificações e os elementos
urbanos também são catalo-
gados como acervo.

A atual gestão da Secreta-
ria Municipal de Cultura exe-

cutou a limpeza e o restauro
das calhas para impedir va-
zamentos. As peças passaram
por higienização, algumas
também por pequenos res-
tauros ou ganharam uma
nova moldura. O prefeito do
Rio, Eduardo Paes, que parti-
cipou da inauguração, disse
que foi feito um grande in-
vestimento para que o prédio
funcione como uma espécie
de farol que, junto com o Ins-
tituto dos Pretos Novos e o
Cais do Valongo, possa cha-

mar a atenção para a cultura
do povo negro na formação
da história da capital flumi-
nense. “E que assim, num fu-
turo não tão distante, possa-
mos construir uma sociedade
mais justa e mais igual”, com-
pletou o prefeito.

Segundo o diretor do Mu-
seu, Leandro Santanna, além
da visitação, o público pode
fazer oficinas de teatro e per-
cussão. “Nossa exposição de
reabertura, ‘Protagonismo,
Memórias, Orgulho e Identi-
dade’, revela fragmentos da
potência de um povo que
construiu este Brasil lutando
contra os olhares enviesa-
dos”, destacou. Em maio des-
te ano, o Muhcab ganhou seu
site, fruto de uma cooperação
internacional da prefeitura
do Rio com a Organização
das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco), por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura,
em parceria com o projeto
Territórios Negros.
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inauguração
os irmãos e empresários

Henrique e lais Motta rece-
bem convidados na noite
desta quinta-feira (25) para a
inauguração da unidade ‘Óti-
cas Motta – Franquia Mode-
lo’. o evento apresenta o 1º
modelo de franquia da ótica
goiana, com suas grifes pró-
prias e outras exclusivas. a
arquiteta Ju Bessa assina o
projeto da loja que tem 70
m² e completou 74 anos. o
coquetel de abertura tem o
comando do DJ Thiago Jesus
na discotecagem, o Buffet do
restaurante ankai seleto,
acompanhado de espuman-
te e vinhos da reserva 35,
além das cervejas artesa-
nais Bob Beer. Quando:
Quinta-feira (25). onde: rua
38, Nº 280, setor Marista –
Goiânia. Horário: 18h. Infor-
mações: @oticasmottafr.

orquestra
a orquestra sinfônica de

Goiânia (osGo), leva ao pal-
co do Teatro Goiânia, nesta
quinta-feira (25), às 20h, o
espetáculo ‘amazônia – con-
certo para tímpanos e or-
questra’. a apresentação faz
parte da Temporada de con-
certos 2021, realizada pela

orquestra, e conta com uma
temática especial: a amazô-
nia. o evento tem entrada
gratuita, com acesso limitado
do público, condicionado aos
protocolos sanitários vigen-
tes, e é transmitido ao vivo
pelo canal da osGo no You-
Tube. Quando: Quinta-feira
(25). onde: rua 23, Nº 252, se-
tor central – Goiânia ou you-
tube.com/orquestrasinfoni-
cadegoiania. Horário: 20h.

Beneficente
a 8ª edição do I love Ba-

zar ocorre nesta quinta-feira
(25) e sexta-feira (26), das
9h às 20h, no Jardim améri-
ca. o público encontra cerca

de 3 mil peças novas e de
grandes marcas por preços
de r$ 30 a r$ 250. e, no pri-
meiro dia, também ocorre
uma feirinha de desapego
beneficente, com peças se-
minovas até r$ 70, cuja ren-
da é destinada para a pro-
dução de cestas básicas para
famílias carentes. Quando:
Quinta-feira (25). onde: rua
c-237, s/N, Jardim américa –
Goiânia. Horário: 9h às 20h.

Música
Nesta quinta-feira (25), o

cantor e compositor Marau se
apresenta no boteco de quin-
tal do lowbrow lab arte &
Boteco, acompanhado por

rickson Medeiros, no contra-
baixo, e Mábyo augusto, no
cajon. o show começa às
22h, com um repertório mar-
cado por muito reggae, rock
e surf music. o público pode
conferir interpretações de
nomes como Djavan, Nati-
ruts, charlie Brown Jr., cold-
play, skank, Maneva, arman-
dinho e alceu Valença, entre
outros. e também algumas
músicas autorais de Marau,
como seu primeiro single
‘Não Preciso de Mais Nada’,
que já pode ser conferido
nas plataformas digitais.
Quando: Quinta-feira (25).
onde: rua 115, Nº 1684, setor
sul – Goiânia. Horário: 22h.

Martim
Nesta quinta-feira (25),

tem mais uma edição do pro-
jeto ‘Quinta Maravilha’, no
centro cultural Martim cere-
rê, a partir das 18h. a DJ Gabi
Matos movimenta o espaço
com um mix musical que ce-
lebra a música brasileira. a
entrada para o evento é gra-
tuita e a classificação é livre.
os músicos sempre são re-
cebidos pela atração resi-
dente, que é o DJ caveira.
Quando: Quinta-feira (25).
onde: rua 94-a, s/N, setor sul
- Goiânia. Horário: 18h.

O cantor e compositor Marau se apresenta no boteco 
de quintal do Lowbrow Lab Arte & Boteco hoje (25)
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Ticiane Pinheiro conta
como Roberto Justus e Ce-
sar Tralli ajudam na cria-
ção de Rafa

Ticiane Pinheiro abriu a
caixinha de perguntas nas re-
des sociais e falou sobre a
criação de rafa justus. No Ins-
tagram, a apresentadora tam-
bém explicou como roberto
Justus e cesar Tralli ajudam na
educação da menina. "con-
versamos muito sobre a edu-
cação dela e sempre entramos
num consenso", garantiu Ti-
ciane na resposta. (Nathalia
Duarte, Purepeople) 

Melody detona anitta após
ser acusada de inventar
fake news

Melody não levou desafo-
ro para casa e rebateu as de-
clarações de anitta, dadas du-
rante participação no progra-
ma de Virgínia Fonseca e ca-
mila loures. Na atração, a po-
derosa disse que a jovem
pode ser o próximo ícone da
música brasileira, mas precisa

parar de fazer 'fake news' e
músicas de comédia. a ado-
lescente ainda rebateu as acu-
sações de inventar notícias
falsas. "sobre inventar fake
news, aprendi com você, ven-
do seus lançamentos". (Mat-
heus Queiroz, Purepeople) 

Deolane Bezerra: cachê da
doutora vaza e divide opi-
niões na web

Deolane Bezerra parece
aproveitar o bom momento
na carreira. com 13 milhões
de seguidores no Instagram
e a trajetória musical recém-
lançada, a doutora também
tem faturado alto com pre-
senças vip. em print vazado
pela irmã, a esposa de Mc
Kevin revelou que, para tê-la
durante duas horas em uma
festa, é preciso desembol-
sar r$ 150 mil. o valor co-
brado por Deolane gerou
reações mistas na web. os
fãs da personalidade acha-
ram o valor justo. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

CELEBRIDADES

Murilo Huff anun-
ciou que, em breve, lan-
çará novas músicas para
os fãs. O cantor, que can-
celou todos os compro-
missos deste mês após a
morte da ex-namorada
Marília Mendonça, pro-
meteu seis canções iné-

ditas e refletiu sobre a
própria missão enquan-
to artista. Os novos tra-
balhos ainda não tem
previsão de lançamento,
mas Murilo parece em-
polgado para dividir
com o público. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Murilo Huff planeja retomada 
após a morte de Marília Mendonça

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pode trazer alguma
sorte para o bolso, mas você não
pode procrastinar ou deixar de
iniciar uma ideia por medo ou fal-
ta de confiança. seguir em fren-
te é indicado, e acreditar na sua
capacidade também.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pode trazer felici-
dade nas relações. Um novo amor
pode trazer alegrias e renovar
suas emoções. sua sorte no amor
está mudando, mas cuidado com
a tendência a persistir em escolhas
erradas, porque o novo está a ca-
minho. Mantenha a sinceridade.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

seja como for, é preciso ter pa-
ciência para romper com os obs-
táculos, além de paciência e equi-
líbrio, pois você pode se irritar
com facilidade — e o melhor será
manter a sua paz em mente.
Você pode ter que ficar mais à dis-
posição dos outros hoje.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia promete ser inten-
so e desafiador, pois as questões
podem chegar a um nível grande
de estresse e irritação. Proble-
mas podem ser solucionados se
você conseguir se abrir para re-
ceber ajuda. saiba desapegar de
algo que não está dando certo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia traz alertas de para-
nóias e medos vindo à tona para
serem enfrentados. Ótimo dia
para se abrir com alguém próxi-
mo ou para fazer terapias. Tome
cuidado com ciúme ou dificul-
dade nas relações. além disso,
você pode precisar refletir sobre
decisões a serem tomadas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer ata-
ques das pessoas em sua direção;
saiba se defender, porém mode-
re sua força, porque pode gerar
um conflito reverso. sua criativi-
dade está grande e você pode se
sentir inspirado a fazer coisas
novas. sentimentos humanitá-
rios farão parte do seu dia tam-
bém. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia traz clareza mental,
liderança e capacidade de tomar
decisões assertivas. saiba apenas
ser mais flexível e dialogar com o
que se apresenta como diferente,
portanto tome cuidado com a
intolerância. Ótimo dia para es-
tudos e planejamentos.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Você pode acabar se afastan-
do de alguém que não está so-
mando, mas apenas criticando ou
causando mágoas. além disso, o
dia é positivo para pesquisas e to-
mada de consciência a respeito
de riscos que não foram bem
calculados, portanto você pode
voltar atrás em alguma decisão.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Pode ser um dia cheio de peso
e mal-estar físico ou emocional.
aproveite o dia para descansar e
adotar uma postura mais leve.
Você pode receber favores que
“caem do céu”. Tome cuidado com
as ilusões, não crie fantasias e fi-
que com o pé na realidade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia pode trazer o pas-
sado à tona para uma resolução.
o velho e o novo se encontram,
então este dia pode ter uma ener-
gia saudosista, mas ao mesmo
tempo sua alma pode ansiar coi-
sas diferentes. é interessante ino-
var e reciclar projetos e atitudes.
Não guarde mágoas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pode trazer a necessi-
dade de repensar suas atitudes.
Tome cuidado com o que fala ou
promete, porque pode acabar
criando conflitos desnecessários,
dos quais vai se arrepender de-
pois. Vale a pena se arriscar e per-
der o medo da mudança. o su-
cesso bate à sua porta.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia pode te levar a
gastar muito por impulso ou para
satisfazer seus desejos mais ur-
gentes, portanto é necessário
avaliar para não se arrepender de-
pois. Fora isso, você pode con-
quistar graças ao seu charme, à
sua simpatia e à sua capacidade.

Muhcab foi idealizado para ser um braço do centro que ainda será
criado para catalogar o acervo arqueológico encontrado na região

Museu da História e Cultura Afro-
Brasileira é inaugurado no Rio

Itallo Carvalho

Beth Santos



A Alsácia está situada na região nor-
deste da França, entre as margens do Rio
Reno – na fronteira com a Alemanha – e
a cordilheira de Vosges. Ela é uma das re-
giões mais peculiares da França, tendo sido
considerada, ao longo de sua história,
por vezes como território alemão, por ve-
zes como território francês. Como se não
bastassem os deliciosos vinhos ali produ-
zidos, os vilarejos alsacianos são de tirar
o fôlego, aliando charme e uma forte
identidade cultural.

Alsace é uma região marcada pela
forte influência alemã. Devido à sua lo-
calização geográfica, foi alvo de muita dis-
puta entre a França e a Alemanha, por isso
a arquitetura local se parece tanto com a
do país vizinho.

Antigamente, a região pertencia ao
Sacro Império-Germânico e ficou sob a ad-
ministração da Áustria até o ano de 1648,
quando foi cedida à França no final da
Guerra dos Trinta Anos. No entanto, a
maioria da população era de origem ger-
mânica e se recusava a aprender a língua
e os costumes franceses. Alsácia e Lorena
voltaram a fazer parte da nação germânica
após a Guerra Franco-Prussiana, em 1870.

Alsace permaneceu parte da Alema-
nha até o final da Primeira Guerra Mun-
dial, quando o país deu de volta à Fran-
ça no Tratado de Versalhes, mas não de-
morou muito para que o local voltasse a
pertencer à Alemanha. Durante a Se-
gunda Guerra Mundial, ela foi nova-
mente tomada pela Alemanha nazista e
só voltou a fazer parte da França no fi-
nal da guerra, em 1945.

Graças à sua história, Alsace ainda
carrega muitos elementos da cultura ger-
mânica. As construções e a paisagem da re-
gião se parecem muito com o interior do
país, no entanto, os costumes e a língua
francesa prevaleceram, e é por isso que a
tradição da vinicultura não se perdeu ao
longo dos anos.

Diante de tantos conflitos ao longo
dos séculos, houve algo na Alsácia que
sempre esteve acima das disputas franco-
germânicas: o seu vinho. Em especial, o
branco, tão famoso e aclamado mundial-
mente. Quando alguém fala em Riesling e
Gewürztraminer, a primeira associação
que se faz é com essa maravilhosa pro-
víncia francesa.

Região produtora de vinhos da Alsácia
se estende por 110 quilômetros desde a ci-
dade de Thann, perto da fronteira suíça,

Vinho

Região
francesa
da Alsácia
e seus

até Marlenheim, ao norte, próximo de Es-
trasburgo. A zona vitivinícola se divide em
duas, Alto Reno e Baixo Reno. Percorrer a
“Rota do Vinho”, que corta todo o territó-
rio, e visitar suas encantadoras cidades
medievais e seus vinhedos realmente
vale a pena. É imprescindível passar por
Colmar, Turkheim, Riquewir, Ribeauvillé,
Selestat, Obernai e, finalmente, Estras-
burgo, a metrópole regional, com todos
seus encantos e sua rica vida cultural e
gastronômica.

Vinho alsaciano
O clima da região é continental, o que

significa que os verões são quentes, e os
invernos, gélidos. Ao oeste, Alsace é pro-
tegida pela cadeia montanhosa Vosges.
Ela é responsável por resguardar a re-
gião dos ventos úmidos que vêm do lo-
cal. O efeito causado pelas montanhas faz
com que Alsace seja quente e ensolara-
da, o que contribui para o amadureci-
mento lento das uvas.

A variedade de microclimas e de solos
presentes é grande. Calcário, granito, are-
nito, argila e xisto são apenas alguns dos
vários tipos de terrenos que podem ser en-
contrados sós ou mesclados, formando um
mosaico interessante para o plantio.

O conceito de terroir em Alsace é tão
levado a sério quanto em Borgonha. O re-
sultado é composto de vinhos brancos,
em sua maioria, e varietais. Embora a re-
gião faz fronteira com a Alemanha e te-
nha sofrido grande influência da cultu-
ra germânica, como dito, os vinhos al-
sacianos são completamente diferentes

dos alemães.As castas brancas domi-
nam a Alsácia. Apenas 8% dos vinhos são
tintos ou rosés (geralmente para consu-
mo local) e os restantes 92% são utiliza-
dos na elaboração de vinhos brancos
tranquilos e espumantes. Veja quais são
as principais uvas da localidade:

Riesling: é a casta com o maior po-
tencial da região. Os vinhos mais sim-
ples podem ser degustados ainda jo-
vens, e os mais complexos precisam
evoluir por 10 anos ou mais. Eles po-
dem variar entre doces e secos;

Gewürztraminer: outra casta que se
adaptou muito bem à Alsace. O grande
diferencial dessas uvas é que os vinhos
se tornam mais aromáticos, de modo
que lembram lichia e rosas. Com elas,
é possível produzir vinhos secos, meio
doces ou doces;

Pinot Gris: são usadas na produção de
vinhos secos, encorpados e bastante aro-
máticos, que envelhecem bem;

Muscat: é a principal casta para a pro-
dução de vinhos leves e que devem ser to-
mados jovens. Eles são extremamente
aromáticos e secos.

A região da Alsácia também produz al-
guns bons Pinot Noir e, no caso de alguns
produtores, fantásticos vinhos de sobre-
mesa, além do reputado espumante Cré-
mant d’Alsace.  A Alsácia possui hoje uma
forte identidade cultural, às vezes fran-
cesa, às vezes alemã, o que torna a visita
a essa belíssima região, arduamente re-
construída depois da destruição da II
Guerra, uma experiência extremamente
rica e curiosa. (Especial para O Hoje)

A Alsace ainda
carrega muitos
elementos da
cultura
germânica
como as
construções e a
paisagem da
região se
parecem muito,
no entanto, os
costumes e a
língua francesa
prevaleceram
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Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta. 



Giovana Andrade

Apesar de ser uma tradição
importada dos Estados Uni-
dos, a Black Friday já faz par-
te do calendário de compras
dos brasileiros, que a cada ano
se tornam mais habituados a
se programar para aproveitar
as melhores ofertas. Este ano,
a data deve mais uma vez mo-
vimentar o comércio. 

De acordo com pesquisa
realizada pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil), 57% dos consumidores
pretendem fazer compras na
Black Friday. 

Segundo o levantamento,
70% dos consumidores acham
que é uma boa hora para com-
prar coisas que precisam a um
preço mais baixo, enquanto
38% pretendem aproveitar o
preço para antecipar as com-
pras de Natal. O número de pes-
soas que querem aproveitar
as promoções mesmo que não
estejam precisando de nada
no momento é menor (19%),
mas ainda significativo. 

Em contrapartida, 29% dos
consumidores só pretendem
adquirir algum produto se as
ofertas realmente valerem a
pena. Somente 14% não pre-
tendem participar, principal-
mente porque estão sem di-
nheiro (29%), estão desem-

pregados (21%) ou porque
acreditam que o momento eco-
nômico não é favorável (18%).

A pesquisa aponta que a
população está atenta às pro-
moções, uma vez que 88%
afirmam que pretendem fa-
zer pesquisa de preço antes
de comprar na Black Friday,
sendo os principais motivos:
confirmar se os preços estão
realmente na promoção (55%)
e escolher as lojas com os
melhores preços (33%).

Os principais locais de pes-
quisa de preços são sites das
lojas que costumam comprar
(55%), sites/aplicativos de com-
paração de preços (52%) e si-
tes de busca (43%). Em média,
os consumidores esperam en-
contrar descontos de 42% nos
produtos ofertados, adquirir 3

produtos, e gastar em torno de
R$ 1.118 com as compras du-
rante a promoção.

Entre os consumidores que
pretendem comprar na Black
Friday, 75% dizem que estão
evitando algum tipo de com-
pra em outubro ou novembro
para poder aproveitar a data.
Os produtos mais desejados
pelos consumidores são rou-
pas (38%), calçados (29%), ele-
trodomésticos (27%), celula-
res/smartphones (24%), e ar-
tigos para casa (24%).

Segundo o presidente da
CNDL, José César da Costa, os
brasileiros estão cada vez
mais habituados à Black Fri-
day e, por isso, sabem que
pesquisar os preços é um pas-
so indispensável para garan-
tir boas compras. 

“Muitos já adotam estra-
tégias para conseguir os me-
lhores preços, utilizando me-
canismos de notificação e
alerta quando determinados
produtos entram em promo-
ção. O varejista sabe disso e
deve investir em estratégias
de divulgação das ofertas e
em marketing para atrair os
clientes”, orienta.

Internet é o principal
local de compra

A pesquisa aponta ainda
que as lojas online mantêm a
preferência dos consumidores
(82%), sobretudo nos sites/apli-
cativos de varejistas nacionais
(57%) e internacionais (34%).
Entretanto, apesar do desta-
que no meio online, uma par-
cela considerável dos entrevis-
tados afirma que vai comprar
em lojas físicas (47%), espe-
cialmente no shopping center
(29%) e nas lojas de rua (23%).

Somado a isso, a escolha
do local de compra é feita le-
vando em conta as lojas em
que os consumidores já com-
praram anteriormente e fica-
ram satisfeitos (41%), o esta-
belecimento que oferece frete
grátis (36%), aquele que ofere-
ce o menor valor (34%) e as lo-
jas que oferecem um bom des-
conto adicional no boleto ou
pagamento à vista (30%).

Conforme explica Costa: “O
consumidor normalmente bus-
ca comprar em sites e lojas
onde já tiveram uma boa ex-
periência de compra. O consu-

midor ficará atento à reputação
do estabelecimento nas redes
sociais e em sites como Procon
e de reclamação”.

Já entre as formas de paga-
mento pretendidas, as princi-
pais são cartão de crédito par-
celado (45%), PIX (33%), di-
nheiro (32%) e cartão de débi-
to (31%). Entre os que preten-
dem pagar de forma parcelada,
a média será de 6 prestações.

Endividamentos
De acordo com a pesquisa,

38% dos consumidores com-
praram por impulso na Black
Friday 2020: 29% admitem que
costumam gastar mais do que
podem no evento e 12% che-
garam a ficar com o nome sujo
devido às compras realizadas
na edição do ano passado.

Outro dado aponta que
23% dos consumidores que
pretendem comprar na Black
Friday possuem contas com
pagamento atrasado e 8% pre-
tendem deixar de pagar al-
guma conta para comprar.

Nesse sentido, Costa desta-
ca que o consumidor deve
manter o controle dos seus
gastos e, se necessário, resistir
às boas ofertas. “Nessa época,
as redes sociais, sites e tv estão
repletos de ofertas e propa-
gandas para atrair os clientes.
Por isso, o consumidor deve es-
tabelecer um teto de gastos e
evitar compras por impulso
que podem trazer problemas fi-
nanceiros”, aconselha o presi-
dente. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Pesquisa da
CNDL/SPC Brasil re-
vela como os con-
sumidores se sen-
tem sobre as pro-
moções típicas do
mês de novembro

Black Friday: 57% dos brasileiros
pretendem fazer compras na data

Roupas, calçados e
eletrodomésticos
serão os produtos
mais procurados e
internet é o
principal local de
compra








