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Crise faz consumidor deixar
contas e priorizar aluguel
Água, luz, telefone e o mercadinho perto de casa ficam com o sobrar do salário no fim do mês
O brasileiro médio, em especial o endividado, sentiu a renda cair enquanto os gastos subiram. Para ter onde morar e por alimentação, muitas famílias tem deixado de
pagar as contas. Água, luz, telefone, o mer-

Moro ainda sofre
resistência política,
mas amplia apoios

Política 2

cadinho ou a loja perto de casa estão nas listas dos credores. São pessoas entre 30 e 49
anos, com ensino médio ou graduação superior, empregadas ou não e até empresários. O cartão de crédito, para 13,3% des-

sas famílias serve como um complemento
de reda. Ele é utilizado para compras cotidianas, como alimentação e serviços. Mas
se o salário aperta, a prioridade é para o
aluguel que subiu 21,73%. Cidades 9

TCM suspende venda da folha de pagamento de Goiânia

Decisão foi tomada com base em pedido do Ministério Público de Contas que alegou que o município ignorou conselho de Previdência e inclui investimento por parte do goiâniaPrev. Para cumprir com as obrigações
contratuais o órgão deveria realocar R$ 249 milhões para a instituição vencedora da licitação. Política 2

Caiado cada dia
mais distante
de Bolsonaro
A aproximação política do união
Brasil a candidatura de Sergio
Moro (Podemos) além da chegada de Bolsonaro ao PL pode
travar o cenário político até o 2º
turno das eleições. Caiado e seu
partido tendem a se aproximar
de Moro, mas parte do seu eleitorado segue com Bolsonaro que
precisa de palanque no Estado.
Política 5

Aparecida cede
área ambiental
para edifício
uma Área de Preservação Permanente , em Aparecida de goiânia, no setor terra Prometida, estaria sendo utilizada para construção de um edifício. Segundo
moradores, a ação “se trata de
um descaso do poder público
municipal” e tem gerado indignação. O local ainda é utilizado
para captação de água.
Cidades 10

Municípios temem
colapso com aumento do
piso para enfermeiros

Representantes dos prefeitos municipais argumentam que os aumentos podem consumir praticamente todo o repasse de 2020
destinado à Atenção Básica, feito pelo governo federal aos Fundos Municipais de Saúde. O reajuste no piso foi aprovado pelo Senado e entrará em discussão na Câmara dos Deputados. Cidades 11

LEia nas CoLunas

▼

Xadrez: Por Major Vitor Hugo,
PL deve retirar apoio ao prefeito Gustavo Mendanha.
Política 2

Econômica: Num vice-campeonato nada honroso, inﬂação
no Brasil só perde da Turquia.
Economia 4

Esplanada: Bolsonaristas pressionam STF com projeto que altera composição e compotência.
Política 6

Jaqueline RodRigues

novembro azul luta
para quebrar tabu
Opinião 3

Cuidados na Black
Friday online

Dólar: (paralelo) R$ 5,56 | Dólar: (comercial) R$ 5,565 |
Euro: (Comercial) R$ 6,238 | Boi gordo: (Média) R$ 317,90
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 320,49 | Bovespa: +1,24%

MauRicio MaRtins

As compras online exigem atenção e pesquisa para não cair nas ofertas “tudo
pela metade do dobro!”. Negócios 17
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o novo momento no
mercado da educação
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 32º C

t 20º C

Sol com aumento de nuvens ao
longo do dia. À noite ocorrem
pancadas de chuva.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Major Vitor Hugo, PL deve
retirar apoio a Mendanha
MPC e TCM consideraram ilegal a inclusão de dispositivo

TCM suspende
licitação para
venda da folha
de pagamento
Raphael Bezerra
O tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
goiás (tCMgO) acolheu representação do Ministério
Público de Contas (MPC), que pede a suspensão da licitação da folha de pagamento dos servidores da prefeitura de goiânia.
Decisão foi tomada com base em pedido do Ministério Público de Contas que alegou que o município ignorou conselho de Previdência e inclui investimento por
parte do goiâniaPrev. Para cumprir com as obrigações
contratuais o órgão deveria realocar R$ 249 milhões para
a instituição vencedora da licitação.
Segundo o MPC, a exigência fere o “princípio constitucional pela violação da autonomia gerencial e financeira concedida à unidade gestora”.
O relatório cita ainda alto risco de de prejuízos futuros
ao patrimônio dos servidores ao destinar a fatia dos recursos financeiros da instituição.
O pregão para a venda da folha de pagamentos dos
servidores público da Capital estava marcado para
acontecer nesta sexta-feira (26) às 09h.
O tribunal de Contas dos Municípios acata ainda a argumentação de irregulariade o dispositivo do edital que
propõe o investimento. O documento é assinado
pelo conselheiro relator Sérgio Antônio Cardoso de
Queiroz. (Especial para O Hoje)

A aproximação do prefeito gustavo Mendanha com partidos de esquerda, nas eleições
de 2020, foi decisiva para bolsonaristas deixarem de lado a articulação para apoiá-lo como
eventual candidato a governador, em 2022.
Com isso, fica cada vez mais fortalecida a possibilidade de o deputado federal Major Vitor
Hugo disputar o governo pelo Partido Liberal,
com apoio do presidente Jair Bolsonaro e
aval do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. interlocutores de Costa Neto, em
goiás, pontuam que a única chance de apoio a Mendanha só se daria se ele se
filiasse ao PL, rompendo
com legendas esquerdistas. Se isso não acontecer, a
deputada federal Magda Mofatto (PL), que apoia o prefeito, terá de se contentar em
apoiar um nome bolsonarista. Ou deixar a legenda.

Nova rota

Prestes a se filiar ao Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro já comunicou ao presidente do partido, Valdemar da Costa Neto,
que quer tarcísio de Freitas, disputando o governo de São Paulo. goiás, ao que tudo indica,
vai sair do foco do ministro da infraestrutura.
Por enquanto.

Palavra dada

Em setembro, Valdemar Costa Neto gavou
vídeo dando carta branca a Magda Mofatto
para definir candidaturas e coligações em
goiás. resta saber se ele manterá a palavra.

Moradia

xadrez@ohoje.com.br

Chacota

Em meio ao processo de pedido de prisão
do padre Robson de Oliveira, pelo Superior
tribunal de Justiça, em conversa com um advogado, cujo áudio já está em poder do Ministério Público, o religioso diz ser chefe da
quadrilha que desviava dinheiro da Afipe.

Sem grana

O presidente da Federação goiana dos
Municípios, Haroldo Naves (MDB), e o da
Associação goiana dos Municípios, Carlão
da Fox (DEM), avisam, por meio de nota,
que os municípios não terão dinheiro
para arcar com o pagamento do piso salarial da enfermagem, aprovado pela Câmara dos Deputados.

Em conjunto

tudo indica que haverá ato conjunto do
deputado Paulo Cezar Martins e do senador
Luiz do Carmo, que deixarão o MDB para filiação em um novo partido. O PSC pode ser
uma das opções dos parlamentares.

Profissão de risco

um ano após a morte dos advogados
Marcus Chaves e Frank de Assis, em goiânia, a Alego aprovou projeto do deputado
Delegado Eduardo Prado (DC) que reconhece o risco da atividade profissional dos
operadores do Direito. A matéria passa
por uma apreciação no plenário para seguir
à sanção da governadoria.

Em Anápolis

O MDB retoma os encontros regionais
no dia 4 dezembro, em Anápolis. O convite
vem sendo feito pelo presidente do partido, Daniel Vilela.

CURTAS

Com estimativa de beneficiar 40 mil pessoas, a Assembleia Legislativa começou a
apreciar projeto do governo que cria o Programa Pra ter Onde Morar - Auxílio-Moradia,
com parcela mensal de R$ 350 para pagar aluguel ou a prestação da casa própria.

t

2 Está na pauta da Câmara de goiânia

projeto da vereadora Aava Santiago,
presidente do diretório do PSDB, que
institui no calendário do município o
dia Marielle Franco de enfretamento da
violência política de gênero.

Caiado está perto de apoiar Moro,
mas ainda há dois pontos em jogo
Governador goiano é um dos
poucos políticos sem resistência ao
ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro
Marcelo Mariano
Ex-juiz e ex-ministro da
Justiça e Segurança Pública do
governo do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), o
agora presidenciável Sergio
Moro, recém- filiado ao Podemos, sofre resistência no
meio político principalmente
porque foi o responsável por
julgar em primeira instância
as denúncias de corrupção
no âmbito da Operação Lava
Jato em Curitiba.
Essa é uma das razões pela
qual muitos acreditam que
Moro, caso seja eleito presidente nas eleições de 2022,
terá dificuldade em negociar
com o Congresso a partir de
2023 e, dessa forma, garantir a
tão sonhada governabilidade,
ainda mais em razão de não
possuir experiência política.
O governador Ronaldo
Caiado (DEM/união Brasil), porém, é um dos poucos políticos
sem resistência a Moro, elogiado por ele não só na época
da Lava Jato, mas também durante o período em que comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Em 20 de janeiro de 2017,
Caiado escreveu, nas redes
sociais, que Moro é “um ju-

rista de postura irretocável”.
E complementou: “A história
vai fazer jus a sua importância para o bem de nosso país”.
Quando Bolsonaro escolheu Moro como um de seus
ministros, o governador goiano elogiou a decisão, que, segundo ele, fortaleceu “o combate à corrupção e violência
em nosso País”. “O Brasil se
enche de esperança por dias
mais tranquilos e seguros.”
Caiado permaneceu ao
lado de Moro também quando
o ex-juiz decidiu pedir demissão do governo Bolsonaro.
“Sergio Moro tem uma vida de
grandes serviços prestados ao
país na moralização e no combate à corrupção. Lamentável que essa situação tenha
chegado a esse ponto”, disse.
Moro, por sua vez, retribuiu os afagos. Ainda como
ministro da Justiça e Segurança Pública, ele esteve em
goiás para a inauguração da
unidade Prisional Especial de
Planaltina e afirmou que “o
governo de Ronaldo Caiado
está na direção certa”.

Apoio em 2022

Esse histórico de declarações por si só já seria suficiente para vislumbrar um

Cúpula do União Brasil se posiciona favorável a candidatura de Moro como uma terceira via
apoio de Caiado à candidatura de Moro nas eleições do
ano que vem, mas uma decisão de seu partido, a união
Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL, aumentou ainda mais a possibilidade.
Até o início desta semana,
a união Brasil tinha o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como pré-candidato a presidente. No entanto, diante das pesquisas
de intenção de votos, que
mostram Mandetta com poucas chances de crescimento, o
partido concluiu que Moro é
a melhor opção da terceira
via contra Bolsonaro e o expresidente Lula (Pt).
A propósito, o próprio

Caiado participou da reunião,
ao lado de outras lideranças
da união Brasil, que definiu
esse posicionamento. Contudo, para o governador realmente apoiar Moro já no primeiro turno, e não ficar neutro como em 2018, há pelo
menos outras duas questões a
serem resolvidas.
Primeiro, o Podemos de
Moro não pode ser o destino
do prefeito de Aparecida de
goiânia, gustavo Mendanha
(sem partido), pré-candidato
a governador em oposição a
Caiado. Embora o assunto tenha esfriado nos últimos dias,
ainda há negociações abertas,
especialmente por meio do
secretário de Relações insti-

tucionais da gestão Mendanha, Felipe Cortez, que tem influência junto à executiva nacional da legenda.
Segundo o presidente do
Podemos em goiás, o deputado federal José Nelto, prefere
apoiar Caiado no ano que
vem, mas ainda está chateado
com o governador devido à
aliança com o MDB de Daniel
Vilela, de quem se tornou adversário político em 2018.
Em resumo, se a união Brasil confirmar o apoio a Moro,
Mendanha não for para o Podemos e José Nelto permanecer
na base governista, Caiado tende a estar no mesmo palanque
do ex-juiz e ex-ministro em
2022. (Especial para O Hoje)
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Novembro Azul luta
para quebrar tabu
Jaqueline Rodrigues Stefanini
Ao longo do mês deste mês ocorre a Campanha Novembro Azul, cujo objetivo é orientar a população masculina para a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de próstata. A ação surgiu em 2003, na Austrália, a partir de uma brincadeira de dois amigos, que cogitaram se ficariam bem de bigode longos, como
aqueles de época. Desde então, o projeto foi se espalhando cada vez mais e, hoje, cerca de 20 países já aderiram ao tema.
Depois do câncer de pele não melanoma, o
câncer de próstata é o tumor mais frequente no
homem. Segundo o instituto Nacional do Câncer
(inca), são estimados mais de 65 mil novos casos
para 2021, porém, muitos podem nem ter sido
diagnosticado. Por isso a importância da prevenção e exames com a frequência correta.
A campanha é uma excelente ferramenta
para orientar a população. O Novembro Azul ajuda a dar visibilidade para a discussão deste
tema, que para muitos continua sendo tratada
como tabu. Assim como as outras campanhas,
que são trabalhadas durante o ano. Junto com a
divulgação, este é um momento em que os profissionais da área da saúde voltam suas atenções
para o câncer de próstata.
Percebo a importância do projeto, que nasceu
como uma brincadeira para levar leveza e quebrar o tabu em torno do exame de próstata. O objetivo é desmistificar todo o preconceito com o
exame do toque retal. Além disso, a população
masculina é a que tem o índice mais baixo de
preocupação com a saúde. Fatores que agravam
ainda mais o impacto do câncer.
Por isso, a sacada para virar a chave do pre-

conceito está na educação. É importante utilizar
as ferramentas que causam impacto nas pessoas,
como redes sociais, séries, novelas e outros, falando sobre o assunto. Essa é uma das principais
maneiras de educar, orientar e informar de maneira correta a população.
Existem pessoas que propagam Fake News sobre o tema, que contribuem para reforçar o tabu.
Dizem que o exame de toque retal pode causar
impotência sexual, o que não é verdade. O exame é uma maneira rápida e prática de detectar
o tumor e não causa efeitos na vida sexual masculina. Mas com a evolução do câncer o paciente pode desenvolver diversos traumas, inclusive
a impotência sexual.
Além disso, o ambiente familiar pode ser
uma referência positiva para a prática de exames.
O indivíduo pode se sentir mais seguro para compartilhar e trocar informações com a família e
amigos. Por isso, é fundamental receber o apoio
de pessoas próximas. Além de dispor da experiência de gerações passadas.
uma pesquisa realizada pelo inca, em 2021, informa que pessoas que realizam exames periódicos
têm de 80% a 90% de chance de cura e quando a descoberta vem tarde as chances caem para 30%.
Adotar hábitos de
vida saudáveis ajuda a
prevenir várias doenças, inclusive o câncer.
Alimentação equilibrada, prática regular de
exercícios físicos, controle do peso corporal,
são fatores que podem
Jaqueline Rodrigues Stecontribuir para a prefanini é coordenadora do
venção da doença.
curso de Enfermagem
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CARTA DO LEITOR

Mais fiscalização
tenho visto muitas cenas absurdas desde a liberação dos comércios de bares e restaurantes em
goiânia. É muito fácil e está ao acesso de todos. Basta dar uma volta na cidade, principalmente aos finais de semana, para se deparar com diversas regras sanitárias sendo desobedecidas. Fico me perguntando a razão de existir um decreto se não há
uma fiscalização adequada. É óbvio que ambos precisam andar na mesma linha, pois se não for assim,
não faz sentido medidas serem estabelecidas. Da
mesma forma, a população precisa se conscientizar, e entender de uma vez por todas que o vírus
ainda está aí, as mortes continuam imensas e os casos registrados também. Somente com uma colaboração conjunta entre as pessoas e o governo que
um resultado satisfatório virá.
Stefany Matos
Goiânia

Aglomerações
Desde a reabertura de segmentos do comércio
em goiânia não houve um único dia que não registrasse aglomerações de pessoas na Capital. Agora o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distanciamento social. Muitas pessoas não entenderam a proposta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pessoas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quando será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos.
Ana Carolina Martins
Goiânia

CONTA PONTO

{
O novo momento
no mercado da educação
Mauricio Martins
O Brasil passa por um momento de transformação positiva no mercado de educação associado principalmente à aproximação com a tecnologia, muito acelerada pela pandemia e pelos
impactos por ela trazidos. E essa transformação
está não só na forma de entregar conteúdo,
mas principalmente na oferta de novas experiências necessárias para resolver um problema
que o contexto deixou bastante exposto: os aspectos socioemocionais dos alunos. E não só esse
conjunto de competências, presentes em todas as
10 competências gerais da BNCC, como também
um conjunto de outras habilidades ou soft skills,
como são conhecidas no mercado educacional,
que passaram a ser cada vez mais exigidas. Juntos, tecnologia e educação observam um campo
para expansão nos negócios.
Nessa movimentação, além da incorporação
de edtechs por grandes sistemas para tentar resolver o problema e fortalecerem suas propostas,
um dos recentes marcos foi o anúncio da edtech
brasileira Vivadí da aquisição da VOA Educação,
uma startup focada em avaliação e desenvolvimento de competências socioemocionais. O negócio de R$ 12 milhões é um símbolo da expansão das soluções tecnológicas para soft skills no
país. Esse processo deixa claro que, no retorno
presencial às aulas presenciais, será determinante o acolhimento e observação das escolas aos
aspectos socioemocionais de seus alunos. E fortalece a importância da inteligência de dados
para ampliação da atuação nesse campo.
Nesse movimento de consolidação das soft
skills nas escolas brasileiras, a Vivadí caminha
para triplicar o número de alunos, além de
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aproveitar o know how e internacionalizar sua
expertise, expandindo a operação para dois outros países da América Latina nos próximos
dois anos. Se o mercado já apresentava forte viés
de crescimento, com uma demanda pujante, as
transformações que a pandemia impôs aos sistemas educacionais o tornará ainda mais aquecido, de forma que as escolas tenham e disponibilizem soluções para o desenvolvimento dessas
habilidades socioemocionais, que também integram qualidades como cultura de estudo, bemestar alimentar e inglês, entre outras skills.
A aquisição da VOA Educação vem menos de
um ano após a Vivadí anunciar uma rodada de investimento liderada pelo Barrah investimentos e
três meses depois de ter lançado uma plataforma
de videoexperiências voltada para alunos de escolas de educação básica. Mais do que isso, mostra o potencial que as startups também têm para
fazer a diferença também no segmento educacional. Mostra força da união entre tecnologia e
educação, ampliando o ecossistema de soluções
para o desenvolvimento em larga escala.
Esse movimento de aquisições indica, sem
dúvidas, um mercado mais maduro, que reconhece que o investimento em tecnologia é
a melhor forma de garantir agilidade e
qualidade na entrega. O mercado educacional brasileiro tem
um grande espaço e
potencial para crescer. E será fundaMauricio Martins é promental desenvolver
fessor, especialista em protecnologia para o
dutos para educação
mundo das soft skills.

“Fiz questão de estar
aqui para aprender. É
uma confraria de
intelectuais, estudiosos,
pessoas preparadas
para debater o quanto é
importante a liberdade
religiosa, no seu sentido
amplo. O que vamos
ouvir aqui vai
acrescentar e muito em
nossa vida, e será um
momento de muita
reﬂexão para todos nós
O governador Ronaldo Caiado participou, nesta quinta-feira (25/11),
da abertura do 2º Congresso Brasileiro de Direito Religioso, realizado
na sede da Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), em
Anápolis, pelo Instituto Brasileiro
de Direito e Religião (IBDR).

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“Pois é,colocar todos ovos numa cesta perigoso”, comentou o internauta sobre a
suspensão de vendas de carnes para a
china que pode reduzir o preço do alimento interno no país.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“o juiz federal urbano leal Berquó neto,
da 8ª Vara Federal cível, deferiu liminar
para autorizar que advogados inscritos na
ordem dos advogados do Brasil (oaB)”.

N

@jornalohoje
diversas cidades anunciaram o cancelamento do carnaval do próximo ano por
conta da pandemia. são Paulo, Rio de Janeiro e salvador, capitais que recebem um
grande número de foliões, apresentam dúvidas sobre os eventos.
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ECONOMIA

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

Num vice-campeonato nada honroso,
inflação no Brasil só perde da Turquia

Em 12 meses, o déficit é de US$ 26,7 bilhões

Contas externas

têm saldo
negativo de
US$ 4,5 bilhões
em outubro

As contas externas tiveram saldo negativo de uS$
4,464 bilhões em outubro, informou o Banco Central (BC).
No mesmo mês de 2020, o déficit foi de uS$ 1,152 bilhão
nas transações correntes, que são as compras e vendas
de mercadorias e serviços e transferências de renda com
outros países.
A diferença na comparação interanual se deve ao
resultado do superávit comercial que reduziu uS$ 2,4
bilhões, enquanto o déficit em renda primária aumentou uS$ 1,3 bilhão e o déficit em serviços recuou
uS$ 207 milhões.
Em 12 meses, encerrados em outubro, o déficit em
transações correntes é de uS$ 26,704 bilhões, 1,66% do
Produto interno Bruto (PiB, soma dos bens e serviços produzidos no país), ante o saldo negativo de uS$ 23,392 bilhões (1,47% do PiB) em setembro de 2021 e déficit de
uS$ 23,270 bilhões (1,54% do PiB) no período equivalente
terminado em outubro de 2020.
Segundo o BC, a relação déficit-PiB em 12 meses se reduziu muito em razão dos efeitos da pandemia nas atividades. Em 12 meses encerrados em fevereiro de 2020,
por exemplo, período pré-pandemia, o déficit em transações foi uS$ 69 bilhões ou 3,79% do PiB.
Já nos dez primeiros meses do ano, o déficit é de uS$
15,783 bilhões, contra saldo negativo de uS$ 13,571 bilhões de janeiro a outubro de 2020.

Balança comercial e serviços

As exportações de bens totalizaram uS$ 22,764 bilhões
em outubro, aumento de 27,8% em relação a igual mês de
2020. As importações somaram uS$ 21,461 bilhões, incremento de 52% na comparação com outubro do ano passado. Com esses resultados, a balança comercial fechou com
superávit de uS$ 1,303 bilhão no mês passado, ante saldo
positivo de uS$ 3,683 bilhões em outubro de 2020. isso se
deve à retomada do dinamismo da atividade econômica interna, aumentando déficit em transações correntes.
O déficit na conta de serviços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de equipamentos, seguros, entre outros) manteve a trajetória de retração mas com déficit
menor, com saldo negativo de uS$ 1,468 bilhão em outubro, redução de 12,4% ante os uS$ 1,675 bilhão em
igual mês de 2020.
A rubrica de aluguel de equipamentos foi responsável por parte da redução do déficit da conta de serviços,
devido à importação de equipamentos no âmbito do Repetro. Com a propriedade na mão de residentes não há
mais necessidade de pagar aluguel para estrangeiros. Na
comparação interanual, houve redução de 28,7% nas despesas líquidas de aluguel de equipamentos, de uS$ 845
milhões em outubro de 2020 para uS$ 602 milhões em
outubro de 2021.
O Repetro é o regime aduaneiro especial, que suspende a cobrança de tributos federais, de exportação e
de importação de bens que se destinam às atividades de
pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural, principalmente as plataformas de exploração.
Em linha com a expansão do volume de comércio e
aumento das despesas com viagens, as despesas líquidas
de transporte aumentaram na comparação interanual,
de uS$ 194 milhões em outubro de 2020 para uS$ 536 milhões no mês passado.
No caso das viagens internacionais, as receitas de estrangeiros em viagem ao Brasil chegaram a uS$ 266 milhões, enquanto as despesas de brasileiros no exterior
ficaram em uS$ 531 milhões. Com isso, a conta de viagens fechou o mês com déficit de uS$ 265 milhões, ante
déficit de uS$ 103 milhões em outubro de 2020, contribuindo para elevar o déficit em serviços
De acordo com o BC, esta é uma conta muito afetada pelas restrições impostas pela pandemia e pelas taxas de câmbio, mas vem se recuperando com
o avanço da vacinação e reabertura dos países,
com média acima de uS$ 200 milhões de déficit nos
últimos meses. Ainda assim, os valores estão muito
abaixo do período pré-pandemia. (ABr)

A desaceleração esboçada nas últimas
duas semanas pela inflação não deverá
ser suficiente para evitar que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(iPCA) feche o ano acima dos 10% pela primeira vez desde 2015, quando havia alcançado 10,67%. Conforme já anotado neste espaço, os aumentos dos combustíveis, da
energia elétrica e botijão de gás deverão explicar mais da metade da taxa esperada
para este ano. Os mercados, conforme o relatório Focus, esperam uma inflação ao
redor de 10,1% para 2021, saindo de 4,52%
nos 12 meses de 2020.
A escalada inflacionária refletiu principalmente o aumento dos preços internacionais
do petróleo e das demais commodities, sobretudo do minério de ferro, das carnes e dos
grãos; a crise hídrica, que causou a redução
para níveis históricos dos reservatórios das
usinas, levando ao encarecimento da energia
elétrica e à quebra na safra de milho (fazendo os preços, já pressionados pela alta externa, dispararem aqui dentro, elevando os custos de aves, suínos e bovinos); e a alta do dólar aqui dentro. A demanda chinesa ajudou a
manter aquecidos os mercados de minério ferro, soja e carne bovina (até o bloqueio decretado a partir de setembro).
Houve igualmente larga dosagem de incompetência da equipe econômica para
enfrentar o avanço geral dos preços. Paulo
guedes e Roberto Campos Neto, respectivamente, ministro dos mercados e presidente do Banco Central (BC), gostam de argumentar que a recaída inflacionária deri-

va de uma tendência internacional, pois os
preços têm subido em praticamente todos os
países, com algumas exceções, a exemplo da
China. Mas apresentação recente de Campos,
realizada durante o evento “global EmergingMarketsYearAheadConference”, promovido por videoconferência pelo Bank of
América, mostra que a taxa de inflação ao
consumidor subiu muito mais no Brasil, desautorizando a retórica oficial.

Quase a mais alta

Na verdade, a escalada inflacionária por
aqui só perde para a turquia no acumulado até outubro deste ano. Em um dos slides
da apresentação, o presidente do BC recorre a dados coletados pela agência Bloomberg
para ilustrar o avanço do índice de preços
ao consumidor em países escolhidos, tomando janeiro de 2020 como base (ou índice
100). Em outubro deste ano, a curva que retrata o índice no País aproxima-se de 113 (a
inflação acumulada desde janeiro do ano
passado ficou em 12,89%), com o índice da
inflação turca superando os 130 pontos. Na
China, o índice encontrava-se, em outubro
deste ano, ligeiramente abaixo dos níveis de
janeiro de 2020. No Chile, o mesmo indicador estava ligeiramente acima dos 107 pontos. Excluídos os preços dos alimentos e da
energia, a inflação brasileira estaria numa
faixa intermediária entre 106 e 108 pontos
(ainda tomando janeiro do ano passado
como base), numa quinta colocação entre as
10 economias escolhidas por Campos para
fazer a comparação.

BALANÇO
t

2 Considerando apenas os

preços da energia (que incluem, no caso, também petróleo e derivados, além da eletricidade), o Brasil lidera por
larga distância, superando inclusive a turquia por uma
margem confortável – no caso,
com evidente conotação negativa. A base para comparação, neste caso, foi fixada em
dezembro de 2019. Por aqui, os
custos saltaram de 100 para
quase 136 pontos em outubro deste ano, significando
um salto de praticamente 36%.
Na turquia, os preços no setor
subiram em torno de 30%.Rússia, México e Colômbia, pela
ordem, registraram elevações
próximas de 9%, 7% e 4% naquele mesmo período.
2 Entre as economias avançadas, Estados unidos e Canadá registraram as maiores
altas, com o custo da energia
subindo entre 17% e 15% (menos da metade da taxa registrada no Brasil), com avanços
de 13% e 11% na chamada
Zona do Euro e no Reino unido. No Japão, dependente de
importações nesta área, a variação ficou limitada a 4%.
2 A comparação comprova a inadequação, para dizer o mínimo, da política de

paridade internacional adotada pela Petrobrás desde
2016. traduzindo: por conta dessa política, os preços
dos combustíveis no Brasil
sobem conforme as altas no
mercado internacional, desconsiderando que os custos
da empresa aqui dentro são
muito mais baixos. O objetivo, que vem junto com o
desmonte da empresa, promovido pelo acionista controlador (quer dizer, pelo
governo), e ampliar os ganhos para os acionistas da
estatal, por meio de distribuição massiva de lucros e
dividendos.
2 Ainda na apresentação
do senhor Campos, o Brasil
surgiu como a economia
que sofreu a maior elevação
dos juros entre 11 países
escolhidos pelo presidente
do BC. Desde março, a taxa
básica foi elevada em 5,75
pontos de porcentagem,
para 7,75%. O Brasil retomou a vice-liderança nesse
ranking, perdendo para a
turquia. A diferença é que
o banco central turco promoveu um corte de dois
pontos de porcentagem em
sua taxa, para 15,0% ao ano.
A segunda maior elevação,

no período analisado, ficou
para a Rússia, que promoveu alta de 3,25 pontos, para
7,50% ao ano.
2 Oito países, incluindo
economias mais avançadas,
mantiveram as taxas de juros inalteradas. Estas continuam negativas na Zona do
Euro (-0,5%) e no Japão (0,10%) e forma mantidas em
0,13% nos Estados unidos,
0,25% no Canadá, 0,10% no
Reino unido e na Austrália.
China e Índia seguraram
suas taxas básicas em 2,20%
e 4,0% respectivamente.
2 Por aqui, o iPCA-15 (medido entre as duas semanas
finais de um mês e as duas
primeiras semanas do mês
imediatamente seguinte) sofreu leve desaceleração e
chegou a 1,17% ao final da
primeira quinzena de novembro, diante de 1,25% nas
quatro semanas de outubro.
No ano, a inflação atingiu
9,57% e 53,9% do índice foram gerados pelos aumentos
da gasolina, etanol, diesel,
energia e botijão de gás. A
gasolina sozinha, com salto
de 44,83% desde janeiro,
contribuiu com 28,7% do índice acumulado neste ano
até 15 de novembro.

Índice de Conﬁança da Construção
recua pelo segundo mês, diz FGV
O Índice de Confiança da
Construção (iCSt), da Fundação getulio Vargas (FgV), caiu
0,8 ponto de outubro para

Essa foi a
segunda
queda
consecutiva
do indicador

novembro e chegou a 95,3
pontos, em uma escala de
zero a 200 pontos.
A queda da confiança do
empresário da construção no
mês foi puxada principalmente pela piora das avaliações
sobre o futuro. O Índice de Expectativas recuou 1,6 ponto e
chegou a 98,7 pontos, o menor
nível desde junho deste ano,
devido a quedas de 2,3 pontos
na tendência dos negócios para
os próximos seis meses e de 1
ponto na demanda prevista.
Já o Índice da Situação
Atual, que mede a confiança

no presente, se manteve estável em 92 pontos. A situação
dos negócios melhorou 1 ponto, mas a carteira de contratos
cedeu 1 ponto.
“A atividade perdeu força
em novembro, embora ainda
predomine a percepção de
crescimento. Por outro lado,
a alta das taxas de juros,
uma inflação mais disseminada e custos crescentes minam as expectativas de continuidade da tendência de
melhora dos negócios”, disse
a pesquisadora da FgV Ana
Maria Castelo. (ABr)
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Descompasso entre Caiado e
Bolsonaro embaraça cenário
Lideranças
caiadistas
comentam racha
entre gestores que
pode levar Caiado
ao palanque de
Moro e Bolsonaro
ao de Vitor Hugo
Felipe Cardoso
A chegada do presidente
Jair Bolsonaro ao PL tende a reconfigurar o cenário político
goiano quando pensado nas
eleições do ano que vem. inicialmente tido como um companheiro inseparável do governador de goiás, Ronaldo
Caiado (DEM), hoje, o presidente é visto, na verdade, como
uma ameaça velada ao projeto
de reeleição do democrata.
A chegada da pandemia
da Covid-19 ao Brasil esquentou o clima entre ambos gestores que atribuíram à
pandemia tratos diferentes.
Ora, governadores jogavam a
culpa em Bolsonaro pela crescente do número de mortes
no País, ora o presidente jogava a culpa nos gestores estaduais e municipais pelo desequilíbrio econômico.
As razões para o rompimento dos laços são diversas e
agora passam também pela
composição dos partidos políticos. isso porque Bolsonaro
pensa em construir, em goiás,
um nome mais ‘confiável’. Em
entrevista recente, o presidente declarou querer um militar
que seja próximo e que já esteja inserido na política para
disputar o governo goiano.
Esse nome certamente será o
do atual deputado federal, Vitor Hugo (PSL), fiel escudeiro
desde o princípio.
Em paralelo a indicação de
Bolsonaro para a corrida do governo, Caiado, que é filiado ao
democrata — recentemente
fundido ao PSL e transformado
em união Brasil — flerta com
um dos principais adversários
do atual governo: o ex-ministro
Sérgio Moro (Podemos).
Apesar do ‘rompimento’ de
ambos, bolsonaristas e caiadistas deverão tomar decisões
importantes para o ano que
vem, haja vista que o cenário
atual prevê Caiado no palanque de Moro e Bolsonaro no de
Vitor Hugo. Mas como bem
disse o prefeito de iporá em entrevista ao O Hoje, política é
com nuvem e “cada dia está de
um jeito diferente”.
Pensando em esclarecer o
turbulento cenário apresentado e entender a avaliação
das lideranças caiadistas no
que diz respeito ao emaranhado de articulações já ini-

Caiado e seu partido tendem a se aproximar de Moro, mas parte do seu eleitorado segue com Bolsonaro que precisa de palanque no Estado
forma a trazer mais segurança
ante essa suposta pulverização
das candidaturas. Não acredito que isso deva impactar o
eleitorado do governador”, argumentou.

Devoção partidária

Lideranças caiadistas comentam suposto cenário para 2022
ciadas, a reportagem conversou com três gestores importantes. São eles: os prefeitos de
iporá, Naçoitan Leite (Sem partido); de Jataí, Humberto tavares (MDB) e de Porangatu,
Vanuza Valadares (Podemos).

Dois turrões

Na interpretação de Leite,
ainda que o governador decida
apoiar qualquer outro candidato, o fato é que seu eleitorado
estará com Bolsonaro. “Vamos
apoiar o Caiado em seu projeto
de reeleição. Agora, a nível nacional, nossa classe está com
Bolsonaro. temos essa definição. Não adianta o Bolsonaro
querer lançar candidato ao governo aqui em goiás, não vamos apoiá-lo, da mesma forma,
não apoiaremos outro candidato à presidência senão Bolsonaro”, resumiu.
O prefeito até disse acreditar que, caso a cúpula do união
Brasil resolva apoiar o précandidato e ex-ministro, Sérgio

Moro, Caiado acompanhe o
partido e também o apoie. No
entanto, para ele, o eleitorado
não fará o mesmo.
Na interpretação do gestor,
o ideal é que Caiado abaixe a
guarda e restabeleça uma relação harmônica com o chefe
do Executivo. “uma união seria
bom para goiás. Foi o que fiz
aqui em iporá. Eu já fui oposição ao Caiado, hoje estamos aí
abraçados. Devemos fazer pensando no bem do nosso povo,
no melhor para a gestão. Agora, o que vemos nesse contexto são dois ‘turrões’. O Bolsonaro falou muita besteira, mas
acho que o governador deveria
repensar essa resistência e
pensar no coletivo. Não somos
um estado muito rico, quanto
mais investimentos tivermos
aqui, melhor”, considerou.

Depois da tormenta

Outro a comentar o assunto
foi o prefeito do município de
Jataí, Humberto Machado, que

disse apostar na possibilidade
de aglutinação, porém, em um
eventual segundo turno.
“No primeiro, muitos vão
priorizar as candidaturas próprias e voos solos, mas, depois,
em um eventual segundo turno,
as coisas vão se alinhando. Espero que o governador vença
logo no primeiro, mas se a eleição for definida em segundo,
creio que ele não terá dificuldades para trazer todo esse
pessoal para o seu lado”, disse.
Em outro trecho da conversa com a reportagem, o
prefeito destacou que, ao contrário do que se pensa, as movimentações no cenário nacional não parecem incomodar o governador.
“Caiado tem por trás de seu
nome um legado. tem uma
história como defensor do
agronegócio. Hoje, temos a
casa em ordem, os segmentos
atendidos, investimentos sendo feitos, ou seja, as várias
áreas estão contempladas de

também caiadista, que,
por sua vez, é filiada ao Podemos, é a prefeita de Porangatu, Vanusa Valadares.
Consultada sobre o cenário
traçado para o ano que vem,
a gestora disse não saber opinar especificamente sobre os
planos do governador, mas
garantiu que, independentemente da posição de Caiado,
seguirá as definições do partido a nível nacional.
“Estou conversando com a
nacional e com o presidente
estadual do Podemos. Provavelmente teremos candidato
à presidência da República
[Sérgio Moro], sendo assim,
acompanharei meu partido”,
adiantou. Em seguida, acrescentou: “Não conversei com o
governador a respeito de seu
apoio ou de como serão as
alianças pensando na presidência da República. Mas garanto que aqui no estado ele
terá o meu apoio independentemente do que ficar decidido a nível federal”.
Em justificativa, a prefeita
considerou as ações do governo não apenas em sua cidade
como em todo estado. “temos
visto um trabalho muito sério.
O governador tem tratado a
gestão com muita responsabilidade e, com isso, avançamos
muito nesses últimos anos”,
defendeu. Valadares disse
acreditar também que o governador deve “abrir diálogo” com seus apoiadores a
respeito de tal apoio político.
(Especial para O Hoje)
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Governo x STF
Pressão ocorre após suspensão das emendas do relator

Lira e Pacheco
rejeitam
discussão sobre
a PEC da bengala
Encabeçada pela bolsonarista e presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) que reduz de 75 para 70
anos a idade para aposentadoria de ministros do StF não
tem o apoio dos presidentes da Câmara e Senado. Bia
Kicks (PSL-DF) sabe que com a redução da idade para
aposentar, o presidente Bolsonaro (sem partido) poderia indicar outros dois nomes.
A pressão sobre a corte é refutada por Arthur Lira
(PP), presidente da Câmara dos Deputados que não há
acordo na Casa para dar prosseguimento à análise da
proposta. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco
(PSD) tem um discurso mais incisivo e diz que a proposta
“não passa em hipótese alguma”. Pacheco acredita ainda que a proposta nem deve ser levada para o plenário
da Câmara, apesar da aprovação na Comissão onde o governo costuma ter maioria.
A pressão, no entanto, deve continuar pois o Congresso
e o Supremo travam uma briga de braço após a suspensão do pagamento das emendas do relator que é utilizado
pelo governo para angariar base de apoio no legislativo
e aprovar medidas como a PEC dos precatórios.
A admissibilidade da proposta foi aprovada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e o próximo passo seria a criação de uma comissão especial para
analisar o texto.
Lira explicou que já foi criada a comissão especial para
analisar a PEC 32/21, que decorre do aumento da idade para
a aposentadoria compulsória. Essa proposta amplia também a idade para nomeação dos magistrados.

Além de aprovar a admissibilidade da
Proposta de Emenda à Constituição 159/19,
que revoga a chamada PEC da Bengala –
reduz de 75 anos para 70 a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do
Supremo tribunal Federal (StF), dos tribunais superiores e do tribunal de Contas
da união (tCu) -, a bancada bolsonarista
prepara outra proposição para tentar alterar a composição, a competência e a forma de nomeação dos ministros do Supremo tribunal Federal (StF). Fiel aliado do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o
deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS)
será o autor da PEC que, entre outros pontos, pode aumentar o número de ministros
da Suprema Corte.

Mais quatro

A intenção de Bibo é incluir mais quatro ministros no StF: “Quinze porque eles
dizem que têm trabalho demais, então põe
mais quatro. Assim, o presidente Jair Bolsonaro poderia indicar mais quatro”.

Sabatina

reportagem@colunaesplanada.com.br

Moderação

O presidenciável Rodrigo Pacheco (PSD-Mg) tem seguido e vai continuar seguindo à risca os conselhos
de estrategistas que o preparam
para a disputa em 2022. A orientação
ao presidente do Congresso Nacional
é se distanciar da polarização e dos
discursos acirrados – entre petistas
e bolsonaristas – e manter imagem
de moderador.

Ódio

As menções ao ex-presidente Juscelino Kubitschek são permanentes até no
cafezinho do Senado enaltecendo a figura do político que, segundo Pacheco
e próximos, “uniu o Brasil”. No recente encontro do PSD que o oficializou na
disputa à Presidência, o senador se
posicionou, novamente, como alternativa às outras vias belicistas: &quot;Vivemos hoje no Brasil um clima de radicalismo, de extremismo, de uma cultura de ódio que está acabando com o
Brasil e que precisamos conter&quot;.

Para evitar que indicações demorem
passar pelo Senado, como ocorreu com
André Mendonça, o deputado incluirá no
texto trecho que “acaba com essa história de o presidente escolher um indicado para o StF e o presidente do Senado
escolher a hora que quiser fazer a sabatina. Serão 60 dias ou é automaticamente colocado”.

Como assim?

Munição

Reserva

Possíveis futuros adversários de Bolsonaro em 2022 – como Lula, Sérgio Moro
e Ciro gomes – têm direcionado seus discursos e entrevistas à fragilidade econômica do atual governo (inflação, desemprego, reveses no Congresso, etc). Esse
será o mote das campanhas no próximo
ano. Diferente de 2018, quando os embates foram travados em torno de segurança pública, agenda de costumes e cabo de
guerra ideológico.

Presa na penitenciária talavera Bruce, no Complexo de gericinó, na Zona
Oeste do Rio, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor
Anderson do Carmo, a deputada cassada Flordelis mantém seu passaporte diplomático. Consta como ativo no sistema da Câmara dos Deputados.

Depois de se filiar ao Podemos, o exministro do governo Bolsonaro, general Carlos Alberto Santos Cruz, terá uma
missão estratégica na legenda: recrutar
colegas da reserva para integrar o
exército da campanha de Sérgio Moro.
tem tido êxito nas conversas e nos próximos dias apresenta a lista de nomes
de ex-bolsonaristas que vão marchar
junto com o ex-juiz da Lava Jato na disputa à Presidência.

Governo envia ao Congresso projeto
para facilitar acesso a crédito
Microempreendedor poderá o mesmo imóvel
para duas operações de crédito distintas e
acesso direto ao mercado de capital
O governo federal mandou
para o Congresso Nacional um
projeto de lei com o objetivo de
liberar crédito para empreendedores. O destaque da medida é a possibilidade de utilizar
o mesmo bem imóvel como garantia em mais de uma operação de crédito. A alienação dupla deve destravar R$ 10 bilhões para o setor imobiliário,
segundo estimativa do Ministério da Economia.
O objetivo do governo com
o chamado Novo Marco de
garantias é tornar mais simples, eficiente e seguro o uso
das garantias de crédito para
investidores, além de reduzir
custo e juros de financiamentos e aumentar a concorrência no setor. O projeto cria
o serviço de gestão especializada de garantias e trata do
aprimoramento das regras de
garantias, do resgate antecipado de letras financeiras,
entre outras medidas.
De acordo com o Ministério da Economia, a operacionalização do serviço ficará a
cargo das instituições gestoras de garantias (iggs) – pessoa jurídica de direito privado cujo funcionamento será
autorizado pelo Banco Central
(BC) a partir de critérios definidos pelo Comitê Monetário
Nacional (CMN).

Além disso, à medida que
o cliente for honrando os seus
pagamentos, será aberto espaço para novas operações
até o limite estabelecido, sem
burocracia adicional. “Com a
igg gerenciando a garantia,
os bancos ficam liberados
para se concentrar apenas
em sua atividade bancária de
empréstimo”, destacou.

Fracionamento
da garantia

Para o presidente do BC,
Roberto Campos Neto, a instituição da extensão da alienação fiduciária e da hipoteca,
de utilização do mesmo imóvel em mais de uma operação,
se traduz em prazos mais longos, taxas mais baixas quando
comparado a crédito sem garantias e melhora do perfil da
dívida do usuário.
“O Brasil tem um estoque
enorme de imóveis, grande
percentual que já está pago,
você tem um volume de ativos
fixos nas mãos das pessoas
que não é usado para alavancar crédito, para gerar recursos. Esse instrumento que
pode ser usado e que gera
credito também gera dinheiro
na economia sem ter contrapartida fiscal”, disse.
A estimativa é que o mercado imobiliário residencial

Roberto Campos Neto defende que medida possibilita prazos mais longos e juros mais baixos
urbano tem hoje cerca de R$
800 bilhões em garantias em
operações de crédito e financiamento.
Além disso, também foram
propostas alterações nas regras
que disciplinam a alienação fiduciária; a execução extrajudicial dos créditos garantidos por
hipoteca; a execução extrajudicial em caso de concurso de
credores e a impenhorabilidade dos bens de família.

Pagamento
de professores

De acordo com o Ministério da Economia, o PL também

deixa claro que os estados e os
municípios podem utilizar
qualquer instituição financeira para fazer o pagamento
de professores e demais profissionais da área de educação, mesmo que os recursos
sejam oriundos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Hoje, a legislação obriga,
para fins de controle, que os recursos desse fundo sejam mantidos no Banco do Brasil ou na
Caixa Econômica Federal.
“Mas, para fazer o paga-

mento de salários, os estados
e municípios passam a poder
contratar qualquer instituição financeira ou de pagamentos, o que é, no entendimento da Secretaria de Política Econômica, positivo para a
garantia do ambiente competitivo e de menores custos
para a Administração Pública”,
explicou a pasta. “Como para
se efetuar os pagamentos de
sua folha os recursos dos entes
acabam sendo contratados por
outros bancos, o PL deixa claro que o pagamento por meio
dessas instituições também é
possível”, completou.
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dEcisão contra o rebaixado
Bruno Corsino/ACG

Atlético Goianiense
tenta quebrar jejum
que já dura sete
partidas sem vencer
e tem pela frente a
Chapecoense, que
não vence em
casa tem quase
seis meses

emplacou e não conseguiu
completar uma partida inteira, sendo substituído em todas
as oportunidades.

Chapecoense

Já rebaixado para a Série B
de 2022, a Chapecoense tenta
superar os 17 pontos do América-RN, que é até então a pior
campanha dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.
Com apenas 15 somados, em 34
partidas, a equipe catarinense
venceu apenas uma vez na
competição, mas sofreu 21 derrotas. Como mandante na temporada, a Chapecoense não
vence há 17 jogos, todos pelo
Brasileirão, com 11 derrotas e
seis empates, configurando apenas 11,8% de aproveitamento.
Além do Atlético goianiense, que briga contra o rebaixamento, a Chapecoense
encara o Sport, que tenta deixar o Z4. Sem grandes pretensões na competição, o
time catarinense pode ser o
“fiel da balança” e ajudar a
determinar quem irá junto
com ela para a segunda divisão na próxima temporada.
(Especial para O Hoje)

Felipe André
São dois jejuns que entram em campo juntamente
com Chapecoense e Atlético
goianiense na noite de hoje,
às 21h30 (horário de Brasília),
na Arena Condá, em ChapecóSC. Enquanto os catarinenses tentam evitar chegar a
seis meses sem saber o que é
vencer como mandante, os
visitantes não triunfaram nos
últimos sete jogos e empataram os quatros últimos confrontos consecutivos. O "Índio
Condá” somou apenas 15 pontos na competição e já estão
rebaixados, já o “Dragão” tem
41 e luta contra o Z4.
“independente da situação
que a Chapecoense se encontra, eles costumam ser uma
equipe forte dentro de casa e
com certeza tem os objetivos
dela dentro da competição.
Precisamos ter muita atenção,
muito cuidado e estudo em
relação ao time deles, como fizemos contra as outras equipes. A tradição da Chapecoense e os jogadores que lá se encontram estão pensando no
próximo jogo. Sabemos o que
precisamos para ir atrás neste
jogo”, analisou Marcelo Cabo.

Treinador Marcelo
Cabo ainda não
conseguiu uma
vitória desde quando
retornou ao Atlético
Goianiense

O empate sofrido diante
do Juventude na última terçafeira, já nos minutos finais, aumentou a pressão sobre o elenco atleticano. O discurso por
uma briga para a pré-Libertadores foi trocado pela permanência para conseguir chegar

PARALIMPÍADAS ESCOLARES

mais forte, e com mais investimento, em 2022. Pensando
em ficar na Série A, o duelo
contra a Chapecoense é de extrema importância para o time
de Marcelo Cabo, que ainda
não venceu desde quando retornou para sua terceira passagem no rubro-negro.
Para esse duelo, o treinador
Marcelo Cabo segue sem contar
com Jefferson e Wanderson,
que não foram relacionados.
Além deles, o goleiro Luan Polli foi liberado pela diretoria
para acompanhar o nascimento do filho e está fora da lista dos 20 atletas que não viajaram para Chapecó, além de
Werley, com um problema pessoal, toró e Matheus Barbosa,
mas os dois últimos foram por
opção da comissão técnica.
Em relação ao time titular,
a grande dúvida fica no setor
ofensivo. Zé Roberto quebrou

um jejum que já durava 13
partidas no duelo contra o
Juventude, quando voltou a
balançar as redes. Em contrapartida, o paraguaio Brian
Montenegro que foi o escolhido para ser titular nos últimos três jogos ainda não

FICHA
tÉcnica
t
Chapecoense

x

Atlético-GO

Data: 26 de novembro, 2021; Horário: 21h30 (de Brasília); Local:
arena condá, em chapecó-sc; Árbitro: caio Max augusto Vieira (Rn); Assistentes: Jean Marcio dos santos (Rn) e lorival candido das Flores (Rn); VAR: Pablo Ramon goncalves Pinheiro (Rn)
Chapecoense: João Paulo; ezequiel, laércio,
alan santos, Busanello;
leite, Moisés, denner,
Mike; Henrique almeida
e Kaio nunes
Técnico: Felipe endres

GOIANÃO 2022

Atlético-GO: Fernando Miguel;
dudu, Éder, Pedro Henrique e
arthur Henrique; Maranhão,
Marlon Freitas e João Paulo; andré luis, Janderson e Zé Roberto (Brian Montenegro)
Técnico: Marcelo cabo

Breno Modesto / Jornal O Hoje

Atletas goianos
conquistam 11 medalhas
no primeiro dia de disputa
No primeiro dia das Paralimpíadas Escolares, que
acontecem em São Paulo,
atletas do Estado de goiás
conquistaram 11 medalhas
para delegação, todas no
atletismo. Foram quatro
de ouro, quatro de prata e
três de bronze. O evento
volta ao calendário do paradesporto nacional após
dois anos. Em 2020, não foi
realizado por conta da pandemia da Covid-19.
Dos medalhistas goianos,
destaques para Beatriz Alves
e Rafaela Souza, que conquistaram a medalha de
ouro nos 75 metros, respectivamente nas categorias
t38 e t11. Outros atletas
que frequentaram o pódio
mais alto foram Francisco
graboski, que ficou com o
ouro no lançamento de pelota e a prata nos 60 metros,
categorias F55 e t55, além de
Micaela Melo, que levou o
ouro no arremesso de peso
e prata nos 100 metros, categorias F12 e t12.
Atletas individuais, que
já têm experiência em Paralimpíadas Escolares,
também estrearam com
vitória, como João gabriel
Carbajal, no parabadminton, e Luiz Felipe Oliveira,
no tênis de mesa. Nas modalidades coletivas, o destaque ficou com o futebol
de 5, que começou a sua
trajetória no torneio vencendo Ceará por 2 a 0. “O
esporte é motivador. Ele
faz com que o jovem atle-

ta se encante com o desafio. Estamos trabalhando
para que eles se sintam
motivados a continuar
buscando resultados para
goiás”, afirma o governador Ronaldo Caiado.
Nesta edição, 51 atletas
goianos estão na disputa
da competição, que este
ano tem 900 inscritos. O
evento, que começou na
terça-feira (23/11), com a
chama paralímpica, vai até
sexta-feira (26/11), com paratletas de 11 a 16 anos, de
24 estados, mais o Distrito
Federal, que competem no
Centro de treinamento do
Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP).
Das 13 modalidades em
disputa nas Paralimpíadas
Escolares, nove contam
com representantes goianos (atletismo, natação, parabadminton, paratekwondo, tênis de mesa, bocha, vôlei sentado, futebol
de 5 e futebol de 7).
Na última edição, em
2019, goiás conquistou a
quarta melhor campanha
da competição. Neste ano,
considerando a comissão
técnica e staff, 89 integrantes estão na delegação
do Estado na capital paulista. todos contaram com
o apoio integral de logística e transporte do governo de goiás, por meio
da Secretaria de Estado
de Esporte e Lazer (Seel).
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Raimundo Silva também comentou sobre o planejamento da raposa visando a temporada 2022

Diretor do Grêmio Anápolis, vê
justo critério em sorteio dos grupos
Foram definidos os grupos do goianão 2020 na tarde
da última terça-feira (23), no
conselho técnico realizado
pela FgF (Federação goiana
de Futebol). Nele estavam
presentes os representantes
dos doze clubes que disputarão a elite estadual na próxima temporada.
Atuais campeões do torneio, o grêmio Anápolis foi
cabeça de chave do grupo A,
onde terá a presença também de goiás, Anápolis, Jataiense, goianésia e Morrinhos. Os times duelam entre
si no grupo e os quatro melhores se classificam para as
quartas-de-final. O último de
cada grupo é rebaixado.
“A questão de sermos cabeças de chave foi mais do que
justo porque fomos e somos os
atuais campeões goiano. Sobre
o sorteio, achei justo também,

porque normalmente não sabemos e não temos previsão
do que vai vir vindo da federação, em relação a arbitragem, hotel, alimentação e viagens, então, digamos que ficou
mais regionalizado e não se
utilizou o critério técnico, mas
foi um critério muito justo”,
comentou Raimundo Silva, diretor administrativo e financeiro do grêmio Anápolis em
entrevista ao nosso repórter
Breno Modesto.
A preparação visando a
próxima temporada já se inicia
no dia 13 de dezembro. O grêmio Anápolis que se sagrou
campeão goiano em 2021, terá
um calendário extenso em
2022, porque além do estadual, a equipe ainda terá pela
frente as disputas da Copa do
Brasil e Série D. A respeito do
elenco, Raimundo acredita que
manterão o mesmo perfil tra-

çado com que vem trabalhando nos últimos anos: jovens
com potencial de venda futura
visando o futebol exterior.
“Não iremos mudar a
questão do nosso perfil. Até
mesmo porque o grêmio é
uma empresa e ela precisa de
receitas para sobreviver, mas
eu diria para você que dentro
da juventude, na faixa média
em torno de 22, 23 anos, devem ter uns três, quatro jogadores com uma idade mais
avançada, 26, 27 anos no máximo e que possam dar aquela mesclada no bolo, na equipe, para que a gente possa
honrar e precisamos ter a
responsabilidade de campeão
goiano manter a equipe para
que possamos chegar a final
do goiano de 2022”, concluiu
o dirigente do grêmio Anápolis. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Em 2022, Higo Magalhães deixará de ser interino
e assumirá, de vez, o comando técnico colorado

2022 é logo ali
Com objetivo da temporada alcançado, Vila
Nova inicia planejamento para o próximo ano

Breno Modesto
Mais tranquilo após confirmar sua manutenção na Série
B, que era o seu principal objetivo na temporada, o Vila
Nova começa, aos poucos, a
planejar a temporada de 2022.
Depois de renovar com o lateral-direito Moacir, com os zagueiros Renato e Ricardo Lima,
e com o volante Deivid, o Colorado acertou a permanência do técnico Higo Magalhães,
que deixará de ser interino
para assumir, de vez, o comando técnico vilanovense.
Apesar do clube ainda não
ter se manifestado de forma
oficial quanto à renovação dos
quatro atletas e de Higo, o trei-

nador confirmou, após a vitória de 2 a 0 contra o Nova Mutum, na última quarta-feira
(24), pela Copa Verde, a extensão do vínculo com o tigre. De
acordo com o comandante, a
oportunidade vem no momento certo, já que ele soube
esperar e respeitar a vez de
cada profissional que esteve à
frente da equipe.
“Dentro do clube, eu sempre soube respeitar o momento de cada um, soube também
que, para conseguir as coisas,
você precisa ter simplicidade,

CATEGORIAS DE BASE

ter calma, ter muita clareza e
muita verdade. E eu esperei o
momento certo, porque sabia
que, em algum momento, a
oportunidade iria surgir. E eu
sou grato a Deus, que colocou
pessoas ao meu lado que agregaram muito. O clube também se mobilizou para que as
coisas dessem certo neste fim
de ano. No futebol e no esporte coletivo, você nunca
faz nada sozinho. Eu acredito muito na força coletiva. E
também na simplicidade, na
lealdade e na fome de querer

Rodrigo Corsi / FPF

Copinha inicia no dia 2 de janeiro e se encerra no dia 25, data do aniversário de São Paulo

Futebol goiano terá quatro
representantes na Copinha
A Copa São Paulo de Futebol
Júnior retornará em 2022. Após
a competição não ter sido realizada na atual temporada, devido a pandemia que impediu
que muitas equipes jogassem e
acabaram desistindo, a principal competição das categorias
de base retornará no início do
ano que vem e com quatro times representando o futebol
goiano: Atlético, goiás, Vila
Nova e Aparecidense.
O goiás que foi campeão
do Campeonato goiano Sub20 nesta última quarta-feira
(24), tem sua presença confirmada onde tentará repetir
o feito da equipe em 2013,
chegando a final, na ocasião
sendo vice-campeões. O Vila
Nova também marcará presença após ser vice-campeão
goiano sub-20 em 2021, justa-

mente para a equipe rival.
As outras duas vagas dos times goianos que representaram o nosso futebol em nível
nacional, trata-se de Atlético
goianiense e Aparecidense. Segundo o representante das categorias de base da FgF (Federação goiana de Futebol), Milton Bueno, os convites às duas
equipes foram por conta de
serem duas equipes as quais
disputaram competições de expressão nacional, em 2021, no
caso, o time profissional.
Novidade para a equipe da
Aparecidense, que vive uma
boa temporada não somente
no principal, mas também nas
categorias de base. Enquanto os
profissionais conquistaram o
título inédito da Série D, subindo para a Série C em 2022, a
base da Cidinha não deixou a

desejar e terminaram como terceira melhor campanha no
Campeonato goiano Sub-20, ficando atrás somente de goiás e
Vila Nova, respectivamente,
campeão e vice da competição
estadual. Nas quartas-de-final, a
Aparecidense eliminou a própria equipe do Atlético-gO.
O início da Copa São Paulo
de Futebol Júnior está prevista
para dar início no dia 2 de janeiro e com o encerramento no
dia 25 de janeiro, dia do aniversário da capital paulista. A
competição será a 52ª edição e
por conta de não ter sido realizada em 2021, exclusivamente em 2022, poderá ter
atletas nascidos em 2001, fazendo com que a categoria
suba para Sub-21 na próxima
temporada. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

sempre mais”, disse Higo.
Para 2022, Higo diz que a
tendência é que mais da metade do atual elenco, que ainda tenta fechar a temporada
com o título da Copa Verde,
permaneça. Além disso, o treinador confessa que, além de
trazer alguns reforços pontuais, deve dar oportunidade
para mais garotos das categorias de base do tigre, como
aconteceu ao longo de 2021.
“toda sequência é positiva.
É só vermos a oportunidade
que o presidente (Hugo Jorge

Bravo) está me dando. Então,
diante disso, é normal que
mais de 50% dos atletas do
atual elenco permaneçam
para o ano que vem. É normal.
E dentro disso, vamos trazer
as peças pontuais e, com o devido cuidado, subir (para o
time profissional) alguns jogadores das categorias de base
do clube. E junto de todos,
vamos tentar “construir” um
grande ano. Entendemos que
a responsabilidade é muito
grande. Entendemos que, pelo
fato de não ganharmos há um
tempo, vamos começar o estadual pressionados. Mas estamos preparados para isso”,
comentou Higo. (Especial
para O Hoje)

VILA NOVA

Colorado terá um
novo patrocinador
máster em 2022
Nos próximos dias, o
Vila Nova deve anunciar
uma nova parceria para a
temporada de 2022. O grupo “Magnum group" deve
substituir a “Rizzo imobiliária” e ocupar o espaço
de patrocínio máster na
camisa colorada. O acordo,
que está muito próximo
de ser sacramentado, seria
de três anos, rendendo R$
2 milhões ao tigre.
Dono de seis marcas diferentes, o Magnum group
deve optar pela “Champion Relógios”, empresa
que possui a maior fábrica
de relógios da América Latina, para representar a
marca no uniforme vilanovense durante todo o
Campeonato goiano da
próxima temporada. Para
a Série B do Campeonato
Brasileiro, o grupo deve
estampar seu próprio logo.
Além da “Champion Relógios”, o Magnum group é

dono também de mais cinco empresas relojoeiras. A
“Magnum Relógios”, a
“Ana Hickmann Watches”,
a “Citizen”, a “Cosmos” e a
“Yankee Street” são as outras marcas de relógio administradas pelo grupo,
que completou, em 2020,
30 anos de fundação.

Champions Relógios

Primeiro nome a representar o “Magnum group”
na camisa do Vila Nova, a
“Champion Relógios” foi
fundada na década de 1980
e adquirida pelo grupo no
ano de 1993. Com tecnologia suíça e uma característica única, os coloridos relógios feitos pela marca foram “febre” principalmente em 2010, com o modelo “troca-Pulseiras”, que
era voltado especialmente
para o público infanto-juvenil. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
Divulgação

O “Magnum Group” estará na camisa colorada em 2022
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Jota Eurípedes

Maria Arlete afirma que quando o dinheiro do mês não é suficiente o jeito é deixar outras despesas em aberto para pagar o aluguel

Crise faz consumidor deixar contas
para trás e priorizar aluguel
Dívidas com lojas de departamento, cartões, água ou luz ficam para depois
Alzenar Abreu
Entidades que fazem levantamento de crédito no País chegaram à conclusão que o perfil
de inadimplentes prioriza o dinheiro que ganham para pagar
o aluguel. Foram 365 entrevistados que deixaram contas
como de lojas de departamento, cartões de crédito ou de
água e luz em segundo plano
com medo de ficarem sem teto.
No cômputo da pesquisa, a
maior parte deles (60%) tem
entre 30 e 49 anos, ensino médio completo (29%) ou graduação completa (27%), são
empregados (36%) ou trabalham por conta própria, incluindo empresários (37%).
uma fatia de 18% estava desempregada.
Em goiânia, o casal Maria
Arlete e Zaquel da Conceição,
que mora no bairro Buena
Vista, estão nessas condições.
“Aqui em casa só meu esposo
trabalha. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos que não con-

Medo de ﬁcar sem
moradia faz
população priorizar
pagamento de
aluguel

seguiu vaga nos dois Cmeis
[Centro Municipal de Educação
infantil] daqui. Não tenho com
quem deixar. O dinheiro não
dá. temos uma conta de uma
loja atrasada de R$ 400 e às vezes não pagamos a água ou a
luz. Quando está para cortar
arrumamos, no sufoco, o dinheiro”, diz.
Arlete diz que não sobra di-

nheiro para comprar roupas e
calçados. “Meu marido tem
carteira assinada e trabalha
como pintor em uma empresa.
Acho que no final do ano poderemos fazer umas poucas
compras”, diz.
Levantamento da empresa
de recuperação de crédito intervalor revela que, no caso de
falta de dinheiro, (31,5%) responderam que a prioridade é
pagar aluguel. Na sequência,
vêm as contas de consumo,
como luz e água e (26,4%) e o
cartão de crédito (13,1%).
No estudo, o cartão de crédito é usado como complemento de renda. Mas, quando falta
dinheiro, garantir a moradia e
as condições básicas relacionadas ao morar, como água e luz,
vêm em primeiro lugar.

Vida financeira
desordenada

A pesquisa concluiu que
90,7% dos entrevistados tiveram a vida financeira desordenada pela pandemia

em 2020. grande parte, ou alguém da família perdeu o
emprego – o que raptou parte da renda da casa – e os informais e autônomos deixaram de trabalhar devido aos
lockdowns aplicados para
conter a proliferação do vírus da Covid 19.
infelizmente, tal condição
se mantém este ano para a
maioria. 85,8% dos pesquisados. Especialistas também ressaltam que a falta de dinheiro
generalizada.
O objetivo do estudo foi
entender o porquê do descontrole financeiro e do atraso no pagamento das contas.
A perda do próprio emprego
ou de alguém da família foi o
principal motivo para a inadimplência para 43%. A pesquisa mostra que ninguém ficou de fora do abalo. todas
as classes sociais sentiram
esse impacto causado pela
pandemia, com mudança de
hábitos de consumo e comportamento.

Prévia da inflação apresentou maior variação desde 2005
Dados divulgados ontem
(25) pelo instituto Brasileiro
de geografia e Estatística
(iBgE) revelam que, em novembro, goiânia registrou variação mensal de 1,86% no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 – iPCA15. A maior taxa desde 2005,

quando o índice chegou em
2,14% em novembro. Com isso,
o acumulado no ano atinge
10,07%, e o acumulado nos últimos doze meses, 11,09%.
todas as áreas pesquisadas apresentaram alta em novembro. A maior variação foi
a de goiânia (1,86%), cujo re-

sultado foi puxado pela energia elétrica (10,93%) e pela gasolina (5,87%). O menor resultado ocorreu na região metropolitana de Belém (0,76%),
onde houve queda nos preços
da energia elétrica (-2,05%) e
do açaí (-9,30%).
Com isso, o acumulado no

ano atinge (9,75%) no Brasil
contra (10,7%) em goiânia.
Na variação acumulada nos
últimos 12 meses, goiânia bateu a marca de 11,09%, contra
(10,73%), no Brasil.
O iPCA é medido mensalmente pelo iBgE. É somado a
partir dos preços determina-

dos por segmentos de produtos e serviços, tais como alimentação, moradia e educação. A soma das variações
mensais compõem o Índice
anual. Diferente do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA) apenas
no período de coleta.

Combustíveis e energia elétrica puxaram a inflação
Essa alta se deu pelo aumento de mais de 6% nos
combustíveis e de mais de
10% na energia. Com maior
peso na cesta de compras
das famílias (com rendimentos entre 1 e 40 saláriosmínimos) estão veículo próprio, que subiu 1,17% em
novembro; combustíveis de
veículos, com alta de 6,03%;
e energia elétrica residencial, 10,93%.
Destacam-se os combustíveis, que já acumulam 46,35%
de alta no ano. Entre eles, a gasolina subiu 5,87% nesta prévia de novembro, acumulando 44,34% em 2021. O etanol

subiu 6,06% no mês, acumulando 56,85% no ano. Por fim,
o óleo diesel avançou 10,03%
em novembro, acumulando
46,13% no ano.

Gás

gás de botijão atinge alta
de 40% no ano e energia elétrica chega a 25% em 2021. A
análise por grupos mostra
que, dos nove pesquisados,
oito apresentaram alta na
prévia da inflação de novembro em goiânia.
A maior alta no mês ocorreu no grupo Habitação
(4,66%), que atingiu sua sétima alta consecutiva, puxa-

da mais uma vez pelo gás de
botijão (3,12%), que só em
2021 já subiu 39,62% e acumula alta de 43,58% nos últimos 12 meses; e pela energia elétrica residencial
(10,93%), que acumula alta
de 25,75% no ano e de
34,46% nos últimos 12 meses.
Em seguida, vem o grupo
dos transportes (3,14%) com
17 meses sem quedas nos seus
preços, com destaque para,
além dos combustíveis supracitados, o transporte por
aplicativo, que subiu 25,61%
em novembro e já acumula
alta de 54,71% no ano e
69,68% nos últimos 12 meses.

Comida na mesa

O grupo de Alimentação e
bebidas (0,59%) alcançou sua
nona alta consecutiva, e já
acumula 8,72% em 2021 e
11,72% nos últimos 12 meses. A elevação nos preços foi
pressionada principalmente
pelos subitens refeição
(0,76%), que já acumula 8,73%
no ano, frango em pedaços
(3,41%), que já acumula 23,0%
em 2021, óleo de soja (1,98%),
que acumula 9,94% no ano, e
cerveja (4,04%), que acumula 7,72% no ano e 11,69%
nos últimos doze meses. O
único grupo com queda foi
Artigos de residência (0,65%),

com quedas nos preços do
computador pessoal (-4,26%),
ar-condicionado (-3,78%), televisor (-1,75%) e refrigerador (-1,53%).
Atualmente a população-objetivo do iPCA-15 abrange as famílias com rendimentos de 1 a
40 salários-mínimos, qualquer
que seja a fonte, residentes em
11 áreas urbanas das regiões de
abrangência do SNiPC, as quais
são: regiões metropolitanas de
Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de goiânia.
(Especial para O Hoje)
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Área de Preservação em Aparecida
é usada para construção de edifício
Em nota, a
Secretaria de Meio
Ambiente de
Aparecida (Semma)
diz que o local se
trata de uma área
privada com APP
Daniell Alves
uma Área de Preservação
Permanente (APP), em Aparecida de goiânia, no setor terra
Prometida, estaria sendo utilizada para construção de um
edifício. Segundo moradores, a
ação “se trata de um descaso do
poder público municipal” e
tem gerado indignação.
Em nota, a Prefeitura de
Aparecida diz que o local se trata de uma área privada com
APP. “A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida (Semma)
informa que o município possui dossiê de todo processo no
que compete à administração
pública fiscalizar e que o órgão
está à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos e
que aguarda, também, notificação”, diz a nota.
No local há várias nascentes e também ocorre captação
de água. De acordo com o delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes
Contra o Meio Ambiente
(Dema), Luziano Carvalho, afirma que o lugar se trata de
uma Área de Preservação Permanente. “Não tenho dúvidas
de que lá é Área de Preservação Permanente. Porque se
tem nascentes, mananciais,
buritis e outras espécies, é permanente e, portanto, não pode
ser usada para construções”.
No entanto, a obra ainda
deve continuar, já que a Pre-

Delegado titular da Dema, Luziano Carvalho, afirma que o lugar se trata de uma Área de Preservação Permanente
feitura de Aparecida autorizou
a destruição da área pública. A
nota diz que o empreendimento precisa seguir uma série de regras e normas ambientais. informa que os responsáveis devem apresentar
todas as documentações de
cumprimento das leis ambientais, incluindo o distanciamento de 30 m das nascentes e áreas verdes. “A Semma informa que está acompanhando as obras”. A reportagem questionou quais são as
regras a serem seguidas, mas
a prefeitura não informou.
De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom)
a construtora responsável é a
Bandeirantes transportes. A
reportagem não conseguiu
contato com a responsável
pela obra.

Irregulares no
Rio Meia Ponte

Cerca de mil construções

irregulares em 14 loteamentos foram encontradas próximas ao Rio Meia Ponte, em
agosto deste ano, pela Dema.
Os locais podem ser demolidos ao provocarem danos ambientais irreversíveis ao principal manancial do Estado,
segundo o delegado Luziano
de Carvalho. Os proprietários
dos terrenos já foram indiciados e quem construiu pode
perder o investimento.
As irregularidades foram
encontradas em três municípios da Região Metropolitana
de goiânia: goianira, itauçú
e inhumas. Em entrevista ao
O Hoje, o delegado explica
que há casas construídas a
cinco metros do rio. São loteamentos sem infraestrutura que podem resultar em
desmatamento, poluição e
danos irreparáveis à natureza. Nos vídeos divulgados
é possível ver que as moradias estão bastante próxi-

FINALMENTE

Júri do caso Valério Luiz foi

remarcado para março de 2022
Nove anos depois que o radialista e cronista esportivo
Valério Luiz foi assassinado a tiros em frente à Rádio Jornal
820, no Serrinha, em goiânia,
o júri marcou para o dia 14 de
março de 2022 a nova data
para o júri dos cinco réus apontados pelo Ministério Público
pelo crime, ocorrido na tarde
do dia 5 de julho de 2012.
A investigação da Polícia
Civil à época concluiu que o
jornalista foi morto depois
de fazer reiteradas críticas à
diretoria do Atlético Clube
goianiense. Maurício Sampaio, então vice-presidente
do clube goiano, foi deve enfrentar o júri como o mandante do assassinado.
Ainda conforme a acusação, Ademá Figuerêdo Aguiar
Filho teria atirado quatro vezes em Valério, que acabara
de participar de um programa
esportivo na emissora de rádio. Os outros homens, urbano de Carvalho, Djalma gomes da Silva e Marcus Vinícius Pereira Xavier teriam articulado a dinâmica da emboscada que terminaria com
um dos crimes que entraram
para a história da violência
contra jornalistas e ao direito
à opinião no Brasil.
Para o advogado e filho do
radialista, Valério Luiz Filho, a

Valério Luiz foi
assassinado a tiros
após críticas ao
Atlético Goianiense

demora para definição de uma
data para julgamento foi uma
estratégia da defesa dos réus
para causar esquecimento do
caso. “É sempre estratégia da
defesa protelar o máximo possível, buscando esfriar os ânimos e a prescrição. No caso, a
prescrição está muito longe,
mas eles tentaram adiar o
quanto puderam”, diz ele.
Segundo Filho, o caso de

seu pai teve uma cobertura
além do normal por envolver
pessoas conhecidas.“E teve
muitos fatos notórios, estranhos. O crime acabou ficando
na memória das pessoas por
muito tempo. Vamos nos mobilizar para relembrar as pessoas”, garantiu ele.
Valério Luiz tinha 49 anos
quando foi assassinado. Ele
era filho do também cronista
esportivo Mané Oliveira, que
morreu dia 13 de fevereiro
deste ano, em goiânia, vítima
de câncer. Morreu à espera de
ver os culpados pelo assassinato de Valério condenados e
presos. A reportagem não conseguiu contato com a defesa
dos acusados. (Yago Sales, especial para O Hoje)

mas do rio e das árvores.
Segundo ele, a Delegacia
trabalha no sentido de mobilizar os prefeitos de goiás
para conter o avanço desses
loteamentos que podem trazer impactos muito grandes.
A recomendação é que as
pessoas não comprem imóveis sem escrituras.
O levantamento feito com
equipes em terra, com a ajuda
de drones e imagens de satélite, identificou que as mencionadas construções foram
erguidas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) situadas às margens do Rio
Meia Ponte e do Córrego Capoeira de Dentro. Luziano
aponta que isso torna todas as
edificações e loteamentos irregulares. A pena para este
tipo de crime pode chegar a
quatro anos de reclusão.

Rio Uru

Em ação da Operação Lazer

Criminoso, deflagrada em 2019,
a Polícia Civil concluiu mais de
uma dezena de inquéritos sobre loteamentos construídos
de forma irregular às margens
do Rio uru, em goiás. Mais de
30 pessoas foram indiciadas,
dentre eles fazendeiros, loteadores, agrimensores e pessoas
que compraram os terrenos e
construíram imóveis na área.
As residências foram construídas ao longo de 100 quilômetros do leito do rio, em áreas
de preservação permanente.
As áreas irregulares, em geral,
variam de 35 mil a 70 mil. A
Dema já identificou mais de
100 loteamentos irregulares
na beira de rios, nascentes e lagos em todo o Estado. São milhares de lotes vendidos irregularmente, sem documentação legal, e muitos deles com
desmatamento e construções
em área de preservação permanente (APP). (Especial
para O Hoje)

Incêndio destrói galpão de
materiais reciclados na BR-153
um galpão de materiais
reciclados localizado às margens da BR-153, em Aparecida de goiânia, pegou fogo
na noite da quarta-feira (24).
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de goiás
(CBMgO) de goiânia e de
Aparecida de goiânia foram
acionadas para combater o
incêndio no depósito, que
fica no Jardim transbasiliano, no Km 11, às margens da
BR-153 com a Avenida Juscelino Kubitschek. Não houve registro de feridos.
Segundo a Corporação, o
incêndio teria começado
por volta das 10h30 da noite da quarta (24). Foram
empenhadas na ocorrência
cerca de nove viaturas e 30
bombeiros militares, de
goiânia e de Aparecida de
goiânia, na operação de
combate ao incêndio no local, que estava cheio de materiais inflamáveis. Em um
vídeo divulgado pelo Corpo
de Bombeiros, no início dos
trabalhos de combate às
chamas, ainda na noite de
quarta-feira, um dos bombeiros da Corporação destaca a gravidade da ocorrência. “O galpão já foi todo
destruído, caiu o teto, e não
conseguimos adentrar o local, o calor está muito grande”, destacou.
Nas proximidades do local existem outros galpões
de reciclagem de plástico, la-

tinhas de alumínio, e remoldagem de pneus que
corriam risco, mas não foram atingidos pelas chamas.
Pelas imagens divulgadas
pelo Corpo de Bombeiros
foi possível ver que o local
foi totalmente destruído pelas chamas, com o teto de
zinco retorcido.
O trabalho de rescaldo
continuou na manhã de ontem (25). O objetivo é evitar
novos focos de incêndio. O
planjamento da ação visa preservar os galpões vizinhos.

Estatísticas

Segundo o CBMgO, neste
mês de novembro já foram
atendidas 151 ocorrências
de incêndio urbano. Ao todo,
2021 já soma 3.056 ocorrências deste tipo em goiás.
Sendo que os meses de agosto e setembro registraram as
maiores quantidades de
ocorrências com 360 e 401
registros,, respectivamente.
Para se ter uma ideia, em
2020, os números computados foram de 243 ocorrências de incêndio urbano no
mês de novembro e 3.411
em todo o ano. Assim como
em 2021, os meses com
maiores ocorrência de incêndio urbano foram os de
agosto (372) e setembro
(410). Houve influência do
período de estiagem, também. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)
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Municípios temem colapso
com piso para enfermeiros
Entidades
questionam de
onde virão os
recursos e destaca
que medida
colocará muitos
municípios em
situação difícil
Maiara Dal Bosco
O Senado aprovou nesta semana o projeto que institui o
piso de R$ 4.750 para os enfermeiros no Brasil. A proposta indica ainda um piso mínimo
de R$ 3.325 para os técnicos de
enfermagem e de R$ 2.375 para
os auxiliares de enfermagem e
para as parteiras. O Projeto de
Lei (PL), que segue agora para
a análise da Câmara dos Deputados, gera preocupação
para entidades que representam municípios, em âmbito regional, como a Federação goiana dos Municípios (FgM) e a
Associação goiana dos Municípios (AgM). E, em nível nacional, como a Confederação
Nacional de Municípios (CNM).
Elas questionam de onde virão
os recursos para arcar com os
novos gastos e ainda calculam
o impacto que o projeto de lei
representará nas administrações goianas.
Para o presidente da Federação goiana dos Municípios
(FgM), e vice-presidente da
Confederação Nacional de Municípios, Haroldo Naves, todos os municípios goianos,
sem exceção, serão prejudicados com a aprovação do novo
piso. Ao jornal O Hoje ele explicou que as cidades têm os
programas criados pelo governo Federal, como o Programa Saúde da Família, que
têm enfermeiros e auxiliares
de enfermagem. “De forma
muito irresponsável e eleitoreira, os senadores transferi-

O impacto previsto
representa
praticamente todo o
repasse destinado à
Atenção Básica, feito
pelo governo federal
aos Fundos
Municipais de Saúde

ram a responsabilidade de um
programa que é do governo
Federal. isso porque, ao contrário dos Agentes de Saúde, o
governo Federal transfere os
recursos, em torno de 90%.
Restando 10% para ser custeado aos municípios. Agora, é

criado um piso, aprovado por
portaria e não por Lei e o Senado vota, levando vários municípios a uma situação extremamente difícil”, afirmou.
A FgM e a AgM, em consonância com a CNM, mostraram indignação diante da
aprovação do referido PL. “Entendemos e coadunamos com
a necessidade de valorização
dessas carreiras. Mas o acordo entre senadores e governo
federal, para eximir a união
da sua corresponsabilidade
no custeio da Saúde, leva a já
frágil situação fiscal dos municípios ao colapso imediato.
Mais uma vez o Senado aliase ao Executivo federal e impõe um proibitivo custo aos
entes federados. isso sem
qualquer análise acerca da
fonte de recurso para a obrigação, desequilibrando, desta
forma, o já combalido pacto
federativo”, afirmam.
De acordo com análise da
CNM, o piso salarial nacional
do enfermeiro, do técnico de

enfermagem, do auxiliar de
enfermagem e da parteira trará um impacto direto imediato
aos municípios brasileiros de
R$ 20 bilhões ao ano. “A FgM e
a AgM calculam o impacto que
isso representará nas administrações goianas. Não se pode
aceitar imposição de despesas
sem considerar a situação fiscal daqueles que estão na ponta, prestando grande parte dos
serviços à população. O impacto previsto representa praticamente todo o repasse de
2020 destinado à Atenção Básica, feito pelo governo federal
aos Fundos Municipais de Saúde. isso significa menos recursos para a atividade fim em
Saúde. Serão menos recursos
para unidades de saúde, compra de medicamentos, dentre
outras necessidades, que impactam diretamente a vida da
população. São 781,4 mil profissionais contratados, direta e
indiretamente, pelos Municípios”, diz o comunicado.
A Confederação pediu que

o piso fosse integralmente
custeado pela união, por meio
de repasses mensais para os
fundos municipais de saúde,
critério que já ocorre com o
custeio dos agentes comunitários de saúde e de combate
às endemias.

Conselho de Enfermagem

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) vê a aprovação da medida com o piso
salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho é um direito assegurado pelo artigo 7º da Constituição Federal. A Presidente
do Coren-gO, Edna de Souza
Batista, esteve presente no
Senado acompanhando a votação. “Estou emocionada
com esse momento histórico
para a Enfermagem. Agradeço a toda Enfermagem goiana
pela mobilização. O CorengO continuará lutando pela
aprovação agora na Câmara
dos Deputados”, declarou. (Especial para O Hoje)

PRISÃO

João de Deus é condenado a mais 44 anos
João de Deus foi condenado
a mais 44 anos de prisão por
estupro contra duas mulheres
e estupro de vulnerável contra
outras duas vítimas. A condenação já é a quarta por crimes
sexuais cometidos durante
atendimentos espirituais em
Abadiânia. Agora, ele segue
em prisão domiciliar. Somadas
às outras condenações, as penas atribuídas ultrapassam
100 anos de prisão.
Esta denúncia pedia condenação do médium por crimes contra cinco mulheres.
Mas em um dos casos o réu não
foi considerado culpado por
falta de provas. Conforme a
sentença, os crimes teriam
ocorrido entre 2009 e 2018.
Além da prisão, a Justiça determinou o pagamento de indenizações às vítimas que variam de R$ 20 mil a R$ 75 mil.
A defesa alega que ainda
não foi informada da condenação e a decisão pode ter recurso. João sempre negou os
crimes. Em nota, a defesa havia
informado que sustentava a
inocência. “A nova denúncia
trata-se de mais um pernicioso
capítulo da estratégia do Ministério Público do Estado de

Essa foi a quarta
condenação por
crimes sexuais
cometidos durante
atendimentos
espirituais em
Abadiânia

goiás que vem fazendo do processo judicial um verdadeiro
espetáculo público, e estrategicamente, apresenta nova denúncia exatamente na data
em que completou dois anos da
prisão do médium e se utiliza
deste expediente para reacender e insuflar o sentimento de
ódio contra João de Deus”, dizia o texto.
O documento apresentado pelo Ministério Público

traz relatos, testemunhos e
fotografias relativas a crimes
que ocorreram entre 1999 e
2018. O MP ainda aponta que
as vítimas que relatam abusos
nesta denúncia são dos estados de goiás, Santa Catarina,
Pará, São Paulo, Minas gerais, Rio grande do Sul, Distrito Federal e Bahia.

13 denúncias

A Justiça já havia recebido

13 denúncias contra João teixeira de Faria por crimes sexuais. Em duas, já houve condenação – em uma delas, a 19
anos e 4 meses de reclusão,
por violação sexual mediante fraude, na modalidade tentada; violação sexual mediante fraude; e dois estupros de vulneráveis; e na outra, a 40 anos de reclusão
por cinco estupros de vulneráveis. Ele também já foi condenado a 4 anos de reclusão
por posse irregular de arma
de fogo de uso permitido e
por posse irregular de arma
de fogo de uso restrito.
João de Deus foi preso em
dezembro de 2018. Em março do último ano, ele foi para
o regime de prisão domiciliar. Em agosto último ele
voltou para o presídio e no
mês seguinte retornou ao regime domiciliar, no município de Anápolis, onde permanece. O regime foi concedido após a defesa alegar
problemas de saúde e vulnerabilidade devido à pandemia da Covid-19. Ele segue
sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Mais de 11 mil migrantes foram
detidos na Bielorrússia neste ano
Dados foram
divulgados pela
agência russa RIA,
no mesmo dia em
que a ONG Human
Rights Watch
(HRW) divulga
relatório sobre a
crise na fronteira
Desde o início de 2021 foram detidos mais de 11,5 mil
migrantes na Bielorrússia, e
cerca de 5 mil foram deportados. Os números foram divulgados pela agência russa
RiA, no mesmo dia em que a
organização não governamental (ONg) Human Rights
Watch (HRW) divulga relatório sobre a crise na fronteira
entre a Polônia e Bielorrússia.
A ONg adiantou que pelo menos 13 pessoas morreram e
pediu uma intervenção mais
humana por parte de Varsóvia e Bruxelas.
De acordo com o chefe do
Conselho de Segurança da Bielorrússia, Alexander Volfovich, um voo de repatriamento, que deveria ter partido na
quinta-feira (25) para o iraque,
acabou por não acontecendo.
Estes 200 migrantes que iriam
fazer esta viagem de regresso
estão retidos no aeroporto,
acrescenta a agência.
A Bielorrússia adianta que
tem operado vários voos de
repatriamento nas últimas
duas semanas como resposta
à pressão da união Europeia,
que já anunciou novas sanções contra o regime do pre-

A crise migratória entre Bielorrússia e Polônia é resultado de uma questão que se arrasta há vários meses
sidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.
também na quinta-feira, a
Human Rights Watch publicou um novo relatório sobre
a situação na fronteira entre
a Polônia e Bielorrússia, local
de difícil acesso para jornalistas e organizações não governamentais ao longo dos
últimos meses. A organização adianta que pelo menos
13 migrantes morreram nas
últimas semanas, incluindo
um bebê sírio de um ano.
Morrer aqui ou ir para a
Polônia - a responsabilidade
partilhada de Bielorrússia e
Polônia pelos abusos na fronteira é o documento onde se
relatam violações graves dos
Direitos Humanos de ambos
os lados da fronteira. A HRW
esteve nos dois países durante o mês de outubro de 2021 e
fez entrevistas com 19 pessoas, incluindo homens e mulheres que viajavam sozinhos

e famílias com filhos.
A crise migratória das últimas semanas entre Bielorrússia e Polônia é resultado de
uma questão que se arrasta
há vários meses, desde o sequestro de um voo da Ryanair
para detenção de um passageiro por parte do regime de
Misnk. O aparelho fazia a ligação entre duas capitais europeias em maio de 2021 e foi
desviado para a detenção do
jornalista, considerado opositor do regime.
Em resposta ao sequestro, a
união Europeia desencadeou
novos mecanismos sancionatórios contra a Bielorrússia, a
que Minsk respondeu por sua
vez, abrindo as fronteiras do
país e facilitando os vistos a migrantes e refugiados que são
posteriormente incentivados
a entrar na Polônia, Lituânia e
Letônia por via terrestre. Diante de renovadas sanções, Alexander Lukashenko recuou e

tem procurado devolver os migrantes aos locais de origem
que chegaram ao país.
“Enquanto a Bielorrússia
fabricou esta crise sem ter em
conta as consequências humanas, a Polônia partilha responsabilidades pelo grande sofrimento na zona da fronteira.
Homens, mulheres e crianças
têm sido atirados de um lado
para o outro na fronteira, durante dias e semanas num clima glacial, precisando desesperadamente de ajuda humanitária e está para ser bloqueada de ambos os lados”, refere Lydia gall, investigadora
da HRW para a Ásia e Europa.
A organização não governamental dá o exemplo de
um homem de 35 anos, vindo
da República Democrática do
Congo com a mulher e três filhos, todos com menos de 7
anos, que diz ter sido expulso
por guardas polacos em outubro sem qualquer possibi-

lidade de pedir asilo.
“Disseram-me que não
há asilo, não há nada, volta
de onde vieste. Pegaram em
nós e fizeram-nos regressar à Bielorrússia, à zona
neutra”, conta.
Em resposta a estas acusações, Varsóvia nega que tenha
havido pushbacks de migrantes, ou seja, pessoas retiradas
sem que seja dada oportunidade de apresentar um eventual pedido de asilo. No entanto, uma alteração recente
à legislação polaca prevê que
os guardas fronteiriços podem devolver de imediato migrantes que atravessam indevidamente a fronteira.
Até 16 de novembro de
2021, houve pelo menos
29.921 pushbacks na fronteira polaca, denuncia a Human
Rights Watch.
também a Bielorrússia é
claramente acusada de maustratos a estes migrantes, que ficam “detidos e sem alimento,
água ou abrigo, impedidos de
voltar a Minsk ou aos seus próprios países”. A Human Rights
Watch critica à união Europeia
por não ter falado publicamente das responsabilidades polacas
nesta crise humanitária.
“A Comissão Europeia deve
mostrar solidariedade com as
vítimas na fronteira que estão
sofrendo e morrendo de ambos os lados. A Bielorrússia
pode ter orquestrado a crise,
mas isso não isenta a Polônia
e as instituições da união Europeia das suas obrigações em
matéria de Direitos Humanos.
Bruxelas deve pressionar Varsóvia para dar prioridade à
preservação da vida humana
na resposta a esta crise”, considera Lydia gall. (ABr)

REINO UNIDO

CHILE

Homem vai receber
primeira prótese
ocular impressa em 3D

Agência reguladora aprova
uso da CoronaVac em crianças

um paciente do hospital
de oftalmologia Moorfields
Eye, em Londres, vai ser o
primeiro homem do mundo a receber um olho criado em uma impressora 3D.
Os médicos acreditam que
a prótese terá um aspecto
mais realista do que o tradicional olho de acrílico.
“Preciso de uma prótese ocular desde que tenho
20 anos e sempre me senti inseguro em relação a
isso”, disse à BBC Steve
Varze, agora com 40 anos.

Ganho de tempo

Esta inovação não só
permitirá próteses mais
realistas como deverá reduzir pela metade o tempo
de adaptação dos pacientes
às próteses, passando de
seis a três semanas.
“Quando saio de casa
costumo olhar no espelho
e nunca gosto do que vejo”,
lamentou Varze. “Estes no-

vos olhos têm uma aparência fantástica e, sendo
criados com tecnologia de
impressão 3D, ficarão cada
vez melhores”.
A técnica tradicional
para fazer próteses oculares implica que o paciente
seja submetido a uma sessão de duas horas durante
a qual é realizado um molde da cavidade ocular. Depois disso, a fabricação da
prótese leva três semanas.
No final do processo, o
olho falso é encaixado e
pintado para que se assemelhe a um olho real.

Agilidade

A tecnologia 3D deverá
permitir que a prótese seja
fabricada mais rapidamente, em cerca de duas semanas, e a consulta inicial
para realizar o molde poderá passar a ser de apenas
meia hora, segundo o hospital Moorfields Eye. (ABr)

A agência reguladora de
saúde do Chile aprovou nesta quinta-feira (25) a aplicação da CoronaVac, vacina
contra a covid-19 do laboratório chinês Sinovac, em
crianças maiores de três
anos, ampliando seu uso no
plano de imunização local.
O país sul-americano tem
utilizado a vacina da Sinovac como bandeira de seu
bem-sucedido programa de
imunização, que já vacinou
completamente mais de 13,8
milhões de seus 19 milhões
de habitantes.
"temos antecedentes suficientes para aprovar a vacina
em crianças a partir dos três
anos", disse o chefe do instituto de Saúde Pública do Chile, Heriberto garcía.

Vacina será aplicada a partir de três anos
Em setembro, o órgão já
havia aprovado a dose para
crianças maiores de seis anos.
No país, a vacina da PfizerBioNtech é aplicada em pessoas a partir dos 12 anos.
Apesar de um aumento no

número de infecções nas últimas semanas, o país tem conseguido flexibilizar as restrições que foram impostas para
combater a pandemia, apoiado
na efetividade do programa
de imunização. (ABr)

CANAL DA MANCHA

Macron pede reunião para
debater morte de migrantes
O presidente francês,
Emannuel Macron, pediu uma
reunião de emergência, em
nível europeu, para debater a
crise migratória. Ele quer um
reforço imediato da ação da
agência europeia de fronteiras. Macron avisa que a França não permitirá que o Canal
da Mancha se transforme em
um cemitério. O naufrágio de

um barco de refugiados causou, nessa quarta-feira (24), a
morte de 27 pessoas.
Na madrugada de ontem
(25), a França deteve uma
quinta pessoa por suspeita
de tráfico humano, na sequência do naufrágio.
As autoridades francesas
já tinham detido, horas após
a descoberta dos corpos, qua-

tro pessoas suspeitas de envolvimento no incidente do
Canal da Mancha.
O ministro francês do interior anunciou ontem a quinta detenção. Segundo gerald
Darmanin, o homem conduzia
um veículo de placa alemã e
teria comprado na Alemanha
os barcos semirrígidos onde
seguiam os migrantes. (ABr)
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Aproveite seu spa
em casa e relaxe

Os ofurôs, hidromassagens
e spas tem ganhado espaço
nos últimos anos por serem
mais econômicos e mais
práticos que uma piscina

Lanna Oliveira
Quase 100% dos brasileiros sonham com a casa própria, seja comprando ou construindo. Parte importante dessa realização é a área de lazer, principalmente quando há um espaço viável para incorporar itens
como um jardim, playground, churrasqueira ou uma piscina. No verão
intenso destes últimos dois anos, o desejo por um lugar para se refrescar e
relaxar foi intensificado devido ao isolamento social. Segundo Marlene Vieira de Paula, empresária do ramo de
hidromassagens, sua loja ganhou destaque nesse novo cenário.
Com o calor intenso de goiás, o
que mais queremos é passar o dia na
piscina relaxando não é? Mas há
quem não possa/não queira fazer o
investimento, seja pela falta de orçamento, pelo pouco espaço ou pela
praticidade. Pois bem, Marlene Vieira de Paula, proprietária da Riolax
Hidromassagens, revela que há outras opções para agregar em sua
área de lazer. “Se você não quer
abrir mão do seu bem-estar, a hidromassagem, o ofurô ou spa são
boas pedidas. Elas são ideais para
quando o espaço é pequeno, ou para
aqueles que buscam praticidade”.
Marlene revela que a procura por
essas opções alternativas à piscina
tem ganhado admiradores. “Muitas
pessoas que sonhavam em ter uma
piscina em casa entenderam que um
spa externo, ofurô ou uma banheira
podem ser muito mais práticos e ainda proporcionar melhor aproveitamento”. Mas ela reforça um fator importante que deve ser considerado na
escolha, é a harmonia do ambiente,
avaliando questões como: se estará
em área externa, se haverá cobertura, se será aquecida, etc.
Após a escolha da melhor opção
para o seu objetivo, Marlene enfatiza a importância de se ter atenção em
produtos de qualidade e profissionais
experientes. “Aqui na minha loja nos
preocupamos em proporcionar uma
verdadeira experiência para nossos
clientes, porque lidamos com sonhos.
Além de entregar um produto de ex-

O ofurô é uma das opções mais procuradas hoje
pela praticidade, ele não precisa de instalação fixa
celência, nossos profissionais, desde
o colaborador comercial ao instalador, oferecem um serviço de primeira”. Agora é aproveitar seu spa em
casa e relaxar.

Ofurô, hidromassagem e spa

Existem diferenças importantes
entre ofurô, hidromassagem e spa,
principalmente no que se refere à
manutenção, aos cuidados e a características específicas que o cliente busca. Na banheira de hidromas-

sagem, como explica Marlene, a limpeza deve ser feita de maneira periódica. isso porque costuma reter
muitas sujidades, principalmente
quando usada com frequência e por
muitas pessoas. uma das vantagens
é que ela pode ficar vazia, desde que
seja protegida por uma capa.
Continua a proprietária Marlene:
“Benefícios: o aquecimento e os jatos
de água ajudam no relaxamento
muscular; há mais espaço para o corpo e existem modelos maiores para

até 7 pessoas, por exemplo. Outra
vantagem é o fato de ser feita com
materiais resistentes à exposição ao
sol e à chuva. Custos: você gastará
com produtos para a limpeza, aquecimento, uso da bomba e dos jatos.
Ademais, o custo de instalação é
mais elevado que o do ofurô, por
exemplo”, afirma Marlene.
uma versão da banheira de hidromassagem e uma boa opção para
quem quer um spa completo é a jacuzzi. A principal diferença entre o
spa e a banheira comum é o sistema
de jatos. “No spa, os jatos de água
proporcionam um maior relaxamento muscular, a diminuição da
pressão nas articulações e, ao mesmo tempo, estimulam a circulação
sanguínea”, conta Marlene. O spa
comporta um número maior de pessoas, ao contrário das banheiras e
ofurôs. “Com um spa em casa você
não precisa mais ir até um SPA para
relaxar e desestressar”.
“Benefícios: todo o sistema do spa
é elaborado para potencializar os
efeitos da banheira apostando na cromoterapia e no uso de óleos essenciais
da aromaterapia. O conforto também
está diretamente relacionado com a
ergonomia e o design. Custos: A água
não precisa ser trocada a cada uso. Os
sistemas de filtros mantêm a água limpa por mais tempo. O único cuidado
é checar sempre o nível de PH da água.
E lembre-se de sempre manter o spa
coberto quando não estiver sendo
utilizada”, diz a empresária.
Já o ofurô a água precisa ser trocada toda vez que ocorrer o uso.
Além disso, ele precisa ser mantido
cheio para que não haja danos à estrutura. Vale destacar a praticidade de
ser transportado. “Benefícios: salvo os
modelos que possuem jatos de água,
o ofurô não precisa de instalação
fixa. Além disso, por não haver movimento da água, é possível o uso de
óleos e ervas com propriedades para
relaxar ou revigorar. A água também
pode ser aquecida. Custos: você gastará com o aquecimento e por ser de
madeira, necessita de cuidados mais
constantes”. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Combate
à Surdez
Especialista alerta para as causas
e cita o que deve ser observado
para manter a saúde da audição
Elysia Cardoso
De acordo com dados
do instituto Brasileiro de
geografia Estatística (iBgE)
divulgados em 2020, mais
de 10 milhões de pessoas
têm algum problema relacionado à surdez, ou seja,
5% da população é surda.
Entre elas, 2,7 milhões não
ouvem nada. A otorrinolaringologista Alda Linhares
de Freitas Borges (CRM
19205), que atende no centro clínico do Órion Complex, em goiânia, destaca
algumas questões sobre o
que pode levar as pessoas a
uma surdez precoce. Ao
contrário do que muitos
pensam, o fone de ouvido
não é, necessariamente, o
personagem malvado da
questão. “Ele não é um vilão, mas pode se tornar um.
Na verdade, ele vira um
problema quando a pessoa
faz uso muito prolongado
com volume alto”, salienta.
A pandemia fez com que
as pessoas se adaptassem ao
home office com várias reuniões remotas e ao ensino à
distância, aumentando o
uso dos fones de ouvido.
“isso torna-se uma preocupação, porque cada vez
mais as pessoas estão usando o fone por um período
maior e muitas vezes com
um volume muito elevado.
O ideal é tentar manter o
uso por poucas horas no
período de um dia, fazendo
intervalos de uso, com uma
intensidade menor que 50%
da potência do aparelho”,
detalha a médica.

Outros fatores

Contudo, os fones de
ouvido não são os únicos
que podem afetar a audição, levando a uma surdez
precoce. Alda Linhares explica com o que se deve ter
cuidado. “Evitar a exposição a sons muito altos, intensos e súbitos. Fazer pro-

teção auditiva com os EPis
(Equipamentos de Proteção individual) adequados
para aquelas pessoas que
estão expostas diariamente, em especial em ambiente de trabalho, a ruídos contínuos e de volume
elevado”, afirma.
É preciso se atentar aos
sintomas que indicam uma
perda de audição. “Sinais
comuns são isolamento social, tanto em pacientes jovens quanto nos idosos, mas
especialmente nos idosos.
isso decorre da dificuldade
de compreensão da fala e
distinção de sons, levando a
constrangimentos. Outro sinal precoce de perda auditiva é o zumbido. Sensação
de abafamento ou pressão
nos ouvidos também podem servir de alerta”, pontua a especialista.

10 milhões de
pessoas têm algum
problema
relacionado à
surdez, que
reprsenta 5% da
população

Alda Linhares destaca
que o ideal é procurar um
médico antes dos sintomas
começarem. “O certo é sempre fazer uma rotina de
prevenção com o seu otorrinolaringologista. É muito
melhor a gente prevenir
do que remediar essa perda auditiva. A prevenção é
ter os cuidados auditivos
corretos e manter acompanhamento com um otorrino que possa te orientar”, reforça a especialista
que atende na clínica Audilife, no Órion Complex.
(Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Viés clínico e jurídico
Advogado e ator Arthur Santileone entrega narrativa
ficcional sobre lado B do transtorno de psicopatia
Esqueça o senso
comum e deixe a
mente livre para encarar a verdade em
‘Legado de História e
imaginação: nem
todo psicopata é assassino’. Algum deles pode ser seu marido, esposa, primo
distante ou colega
de trabalho. Quem
afirma é o advogado,
ator e escritor Arthur Santileone, que
estuda desde 2014 a
psicopatia voltada
ao Direito e levou
para a literatura
todo o conhecimento
sobre o transtorno.
Renan e Ozias,
protagonistas deste
suspense, são dois
psicopatas com visões de mundos diferentes,
um quer apenas ver o circo
pegar fogo e o outro deseja viver em paz na sociedade. tais
formas de lidar com o transtorno são reveladas ao longo
narrativa – tudo começa com
um atentado de arma química no ginásio de um condomínio de luxo, crime que ganha maior proporção ao longo das páginas.
Os detalhes da ambientação contribuem para o suspense criado pelo escritor. O

preender que a história se passa nos tempos
atuais e não em 1960,
como sugere a descrição dos ambientes.
Escrito em formato
de roteiro, ‘Legado de
História e imaginação’
fez o caminho inverso:
geralmente os textos
cinematográficos da
indústria audiovisual
são lançados em livro
após o longa-metragem ir ao ar. Arthur
Santileone brinca com
a linha tênue entre o
real e imaginário e
deixa o leitor na dúvida se realmente o roteiro chegou a ser gravado e, por algum motivo, nunca foi visto
pelo público.
condomínio fictício Windpark
Club, onde se passa grande
parte da obra, foi criado originalmente para ser cidade
cenográfica de um filme. Após
a morte do cineasta durante
as filmagens, a produção foi
cancelada e o lugar foi comprado por um milionário que
manteve o cenário de 1960
para atrair moradores e turistas. Apenas o uso de
smartphones, tablets e relógios digitais, citados durante
a trama, fazem o leitor com-

Sobre o autor

Nascido em Campinas SP em 1993, Santileone é
ator premiado internacionalmente, escritor e um fotógrafo curioso. Bacharel em
Direito, formado pelo Centro
universitário do Rio grande
do Norte (uNi - RN), publicou
seu livro 'Direito Penal brasileiro e Psicologia Jurídica:
uma análise sobre os casos
de Psicopatia’ com base na
sua monografia de conclusão de curso.

Santileone é ator
premiado
internacionalmente,
escritor e um
fotógrafo curioso

NOTA AO LEITOR
Alguns cuidados podem evitar a surdez precoce

t

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

RESUMO de noVelas
t
Malhação - sonhos
duca vence a luta, e cobra
se revolta. Pedro pede a ajuda
de nando e sua banda para
abrir a porta do apartamento
de lobão. gael cumprimenta
cobra pela luta e ele se emociona. lobão coloca uma substância na água de gael. Jade
acredita que cobra tenha entregado a luta e se recusa a falar com o namorado. Heideguer
ameaça cobra e exige que o rapaz fuja com sua família. começa a luta entre lobão e gael,
e Karina se desespera. nando e
a banda conseguem arrombar
a porta, e Karina revela a armação de lobão.

nos Tempos do imperador
isabel sofre por não ter engravidado. nino pede celestina em casamento. luísa discute com Pedro por sua recusa em desistir da guerra. tonico compra o ateliê de Madame lambert para Zayla. Pilar ajuda luísa. caxias avisa
que o conselho de Ministros
permitiu que Pedro fosse à
guerra como comandante em
chefe. Borges faz negócios escusos com tonico, e nélio os
observa. luísa retoma as atividades da sociedade das camélias. dolores vai ao ateliê de
Zayla. lota flagra a armação de
Batista, lupita e quinzinho.

Prova de amor
Felipe e Joãozinho se abraçam. 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. 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. o carro
com Murilo e a mulher continua sendo perseguido pela
polícia. a mulher está apavorada. Fialho mira no pneu do
carro de Murilo e atira.

Coração indomável
natasha visita Maricruz
para dizer lhe quem matou
afonso. elsa diz a Álvaro que
só vai voltar a gostar dele
quando ele permitir que ela
volte a ver afonso. natasha diz
a Maricruz que anibal é o assassino de afonso. carol agride carmela por tê-la delatado.
agripina oferece pouso a Maria. no cemitério, natasha diz
aos pintores que acompanham o enterro de anibal que
ele foi o assassino de afonso.
natasha visita clementina e a
pede que devolva o dinheiro
que pagaram a afonso pelo
quadro “liberação”.

um Lugar ao sol
Bárbara fica abalada com
notícia de médica. santiago
avisa a christian/Renato sobre o diagnóstico irreversível
de Bárbara e informa sobre
sua filha está indo para Búzios.
nicole conta a Rebeca que
christian/Renato tem um filho fora do casamento. christian/Renato salva Bárbara. Joy
rejeita Ravi. Rebeca fica surpresa ao encontrar com Felipe
em Búzios, e os dois se beijam.
túlio fica sabendo que Rebeca
esteve com Felipe em Búzios.
Rebeca conta para túlio que
Renato/christian tem um filho fora do casamento.
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AGENDA cultuRal
t
Homenagem ao Queen
o espetáculo queen celebration in concert poderá ser
visto em goiânia nesta sextafeira (26), às 22h, no teatro Rio
Vermelho. no palco, o cantor
andré abreu dará vida ao
Freddie Mercury. no palco, o
público encontrará banda
acompanhada por orquestra
formada por 14 músicos,
sob a regência do maestro
andrei Presser. quando: sexta-feira (22). onde: Rua 4,
1.400, setor central - goiânia. Horário: 22h.
Happy Hour
a dupla de irmãos eder e
emerson serão os responsáveis pela Happy Hour da Mostra Kzulo de arquitetura, decoração, design e Paisagismo
desta sexta-feira (26), que
está cheia de atrações para
seus visitantes. eles se apresentam em show intimista
no ambiente Bar do leandro & leonardo, ao lado da
Praça enec, a partir das 18h.
a Mostra Kzulo de 2021 celebra o tema Raíz sertaneja e

sico faz uma apresentação
online com transmissão
aberta pelo Youtube do pianista. amilton convidou para
o novo álbum, o baterista
edu Ribeiro, o baixista sidiel
Vieira, o gaitista gabriel grossi e seu filho, o saxofonista
tico d’godoy. quando: sextafeira (26). onde: (www.youtube.com/amiltongodoyoficial). Horário: 21h.
Espetáculo Queen Celebration In Concert é exibido hoje (26)
seus ambientes fazem homenagem a diversos artistas do cenário musical. quando: sexta-feira (26). onde:
avenida t-3, n° 2.016, setor
Bueno - goiânia. Horário: 18h.
atrações do Lowbrow
nesta sexta-feira (26), a
programação musical do
lowbrow lab arte & Boteco
será comandada por léo
Martine, que estará acompanhado pela banda Funk-u,
e por gustavo ogro. o Rappa,
charlie Brown Jr. e Jack Johnson são alguns dos nomes
que integram o setlist dos

shows, que terão início às
21h. o público ainda poderá
conferir a exposição 'Rogo
em obras', que apresenta 45
trabalhos do artista plástico
Ronan gonçalves. quando:
sexta-feira (26). onde: Rua
115, quadra F43a, lote 214, nº
1.684, setor sul - goiânia.
Horário: 21h.
80 anos de vida
o pianista amilton godoy comemora seus 80 anos
de vida da melhor maneira
para um músico, com o lançamento de um disco especial. e hoje (26), às 21h, o mú-

Black Weekend
a Black Weekend do shopping Bougainville terá início
nesta sexta-feira (26) e segue com descontos imperdíveis de até 55% durante todo
o final de semana. o horário
de funcionamento do shopping não terá alteração, mas
a loja americanas estará com
horários especiais, sexta e
sábado das 7h às 22h e domingo das 10 às 21h. nos horários especiais a entrada
será pela rua 38 e estacionamento g1. quando: sextafeira (26). onde: Rua t.55 n°
930 - goiânia. Horário: sexta
e sábado das 7h às 22h e domingo das 10 às 21h.

de entidades com relevância
à literatura e cultura. Entre
elas o instituto Camões, o
Movimento internacional
Lusófono (MiL), a união Brasileira
de
Escritores
(uBE/PE), Focus Brasil Nova
York e a Academia internacional de Literatura Brasileira nos EuA (AiLB).

Mauricio de Sousa

Trajetória e contribuição social do desenhista serão lembradas no evento

da BD turma da Mônica/Mauricio de Sousa.
Desde 2018, o projeto Conexões Atlânticas tem o intuito de dar continuidade ao
trabalho realizado na divulgação da língua portuguesa
entre os autores lusófonos,
no Brasil e em Portugal, por

meio de coletâneas e eventos
(presenciais e virtuais), e já divulgou mais de 600 autores
nestes três anos.
A in-Finita em parceria
com a Livraria Barata, Lugar
de Cultura e a Câmara Municipal de Lisboa promovem o evento com o apoio

iniciou sua carreira de
ilustrador na região de Mogi
das Cruzes, perto de Santa
isabel, onde nasceu. Aos 19
anos, mudou-se para São Paulo e, durante cinco anos, trabalhou no jornal Folha da
Manhã (atual Folha de São
Paulo), escrevendo reportagens policiais. Em 1959, criou
seu primeiro personagem, o
cãozinho Bidu. A partir daí,
vieram Cebolinha, Cascão,
Mônica e tantos outros.

CELEBRIDADES
Esposa de William Bonner,
natasha Dantas é operada
e revela detalhes do problema de saúde
natasha dantas, esposa
de William Bonner, realizou na
quarta-feira (24) um procedimento cirúrgico para retirada
de um mioma. a fisioterapeuta, que, na semana passada, prestou homenagem
ao marido, publicou fotos com
o jornalista na sala de cirurgia
e dividiu com os seguidores
detalhes do problema de saúde. "Há mais ou menos 5 anos,
minha ginecologista descobriu um cisto, até então, de tamanho pequeno, no corpo
do meu útero e seguimos o
acompanhando. Faço exame
preventivo anualmente e isso
ajuda a descobrir probleminhas, na maior parte das vezes em fase inicial", alertou
natasha. (Matheus queiroz,
Purepeople)
após ir para festa com diagnóstico de Covid-19, Lary
Bottino se defende e alega
falso positivo
lary Bottino veio a público se manifestar sobre a notícia de que teria ido a uma
balada após receber diagnóstico de covid-19 nos bastidores da Record tV. a ex-‘a
Fazenda’ confirmou que o
teste na emissora apontou a
presença do vírus, mas que
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Festival Literário Conexões Atlânticas de
Lisboa irá homenagear Mauricio de Sousa
O Festival Literário Conexões Atlânticas 2021 irá homenagear o desenhista, empresário e escritor brasileiro
Mauricio de Sousa, por seus
62 anos de trajetória profissional e sua contribuição social. O evento acontecerá em
Lisboa, Portugal, entre os dias
26 e 27 de novembro (de forma virtual no canal de Youtube in-Finita), e 3 e 4 de dezembro (presencialmente na
Livraria Barata e também
com transmissão on-line nas
páginas do festival). Na ocasião, outros nomes do cenário
literário internacional também serão homenageados.
Devido a sua contribuição
para a democratização da leitura, o desenhista é bastante
admirado pelos leitores portugueses. Na cidade Amadora,
em Portugal, foi homenageado com a criação do Parque
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Dani Calabresa encontra Marcius Melhem
em audiência após denúncias de assédio sexual
Dani Calabresa e Marcius Melhem ficaram frente a frente por oito horas
durante uma audiência
virtual que aconteceu há
alguns dias, segundo a colunista Mônica Bergamo.
Foi a primeira vez que os
dois se viram depois das
denúncias de assédio sexual e moral feitas por
profissionais da emissora
contra o ex-diretor da globo, a humorista foi uma
das primeiras a formalizar as queixas no compliance da empresa. A audiência contou com a pretinha certeza de que se tratava de um falso positivo e,
por isso, resolveu sair com as
amigas. "eu tô tendo compromisso profissional todos
os dias e tenho feito exame
de covid toda hora, PcR praticamente dia sim, dia não.
eu fui testada negativo essa
semana, eu já tive covid
duas vezes, eu tenho as vacinas, então, eu sabia que
era impossível estar com covid e que aquilo era um falso positivo", alegou. Bottino
disse que repetiu os testes
nessa manhã e que todos

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia pode trazer lentidão,
portanto é importante ter uma
visão perseverante. se conseguir ter essa calma, pode realizar
seus objetivos, um de cada vez.
Mantenha a calma sobre possíveis provações que a vida impõe
e perceba os aprendizados escondidos em cada situação.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia traz mudanças que podem desafiar sua capacidade de se
reinventar. cuidado com a procrastinação. É preciso avançar sem
dramas, buscando se conectar
com a sua realidade. dia de fazer
do limão uma limonada, adaptando-se ao que se apresenta.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer uma questão
às claras. Busque resolver com
equilíbrio emocional para não perder a razão. cuidado com brigas.
questões judiciais ou legais podem precisar ser resolvidas. não
é um bom dia para assinatura de
contratos nem para viajar de avião.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode trazer muito ímpeto e coragem de fazer e acontecer, mas é preciso avaliar bem os
riscos: prós e contras estão muito
ativados hoje, por isso mantenha
a cautela. não é um bom dia para
gastos extravagantes. a disciplina
pode ser resgatada.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
tome cuidado com as aparências. este dia pode trazer ilusões e a verdade, para ser descoberta, precisa de uma aliada: a
intuição. não acredite em tudo.
escute seu coração. Pode ser preciso repensar seus desejos urgentes. não se comprometa com
coisas que não poderá cumprir.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pode trazer sorte e
contentamento. Milagres acontecem para quem permite que as
coisas sejam, portanto abandone a necessidade de controlar
tudo e deixe fluir. confie: novidades ou resoluções estão a caminho. tome cuidado com apegos ou gastos desnecessários.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pede estratégia e planejamento. não adianta agir sem
pensar bem no que precisa e
pode fazer, portanto a lentidão se
faz presente hoje e o pensamento será seu maior aliado. Fora
isso, confie nas boas trocas e em
conversas com pessoas sábias.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Você pode viver um dia cheio
de novidades; a boa sorte está ao
seu lado! não se apegue ao passado nem tenha medo da mudança. tome cuidado com o excesso de perfeccionismo ou de
romantismo, querendo que a
vida seja como nos seus sonhos.
a realidade pode ser dura.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia favorece o descanso, as
leituras leves e as conversas despretensiosas. Momento de calma
e cura. a ansiedade pode estar
num nível muito alto. dia de vigilância e economia. não conte
seus planos. espere um momento mais oportuno.

sença de atores, atrizes e
roteiristas que formaram
a fila de testemunhas de
acusação e defesa. Melhem e Calabresa acompanharam todos os dederam negativo. (Matheus
queiroz, Purepeople)
novo flagra de Grazi Massafera e alexandre Machafer
grazi Massafera apareceu
em novo registro com alexandre Machafer postado por
um fã-clube da atriz no instagram. grazi foi vista no set de
gravações na oficina de atores cesgranrio acompanhando o trabalho do diretor. nas
imagens, ela assiste de perto
a produção de uma cena e alexandre surge logo atrás. grazi e Machafer têm trocado de-

poimentos, mas não tinham autorização para
dirigir a palavra às testemunhas e muito menos
um ao outro. (Patrícia
Dias, Purepeople)
clarações, mas sem chamar
muita atenção para o relacionamento. Há poucos dias,
grazi foi fotografada ao lado
de alexandre no aeroporto
do galeão, no Rio de Janeiro.
no início de novembro, os
dois posaram juntos durante
viagem que fizeram ao ceará.
nos dias de férias, a artista
chegou a aparecer deitada
em uma rede no colo do produtor de filmes. grazi estava
solteira desde agosto, quando
confirmou o fim do namoro
com caio castro. (Patrícia dias,
Purepeople)

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode trazer muita
superficialidade e aparência. cuidado com a tendência a se deixar
levar pelos excessos. Fora isso, o
dia pode ser vivido em equilíbrio
e de maneira muito positiva, com
comemorações e bons encontros com as pessoas à sua volta.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia pode trazer desavenças ou a companhia de pessoas
de pouca confiança. Mantenha
sua autoconfiança e saiba se desvencilhar de problemas que não
são seus. sua saúde também pode
estar precisando da sua atenção.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia pode trazer dúvidas
ou questionamentos sobre seguir
ou não uma ideia, um projeto ou
uma relação. Pode ser preciso repensar escolhas ou recomeçar
um trabalho. tome cuidado com a
lentidão e a procrastinação. Hoje
você conseguirá expor suas ideias.
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Trajetória e expressão acessível
Itaú Cultural
lança hoje (26)
um site que
mapeia artistas
com deficiência
de todo o País
Elysia Cardoso
Até 28 de novembro ocorre
virtualmente a quinta edição
do ‘Festival Entre Arte e Acesso’. A programação é composta por rodas de conversas,
transmitidas ao vivo por meio
do canal Youtube da organização, espetáculos e a apresentação dos 15 trabalhos selecionados no edital homônimo, voltado para artistas e
pesquisadores com deficiência
de todo o País. Promovida pelos Núcleos de Educação e Relacionamento e infraestrutura
e Produção do itaú Cultural, a
programação tem como objetivo dar visibilidade aos artistas com deficiência e levantar
importantes questões.
O festival estreia às 15h,
com a apresentação ao vivo no
Youtube de cinco trabalhos selecionados no edital, com mediação da performer e vídeo artista, Estela Lapponi. Às 17h,
acontece o lançamento do site
Arte e Acesso Portifólio Coletivo de Artistas com Deficiência.
A plataforma virtual mapeia
trabalhos de pessoas com deficiência atuantes em diferentes áreas de expressão artística. Com este projeto, o itaú Cultural visa incentivar programadores, curadores e produtores, independentes ou ligados a espaços culturais, a expandir a presença desses artistas em suas programações.
De fácil navegação, é possível filtrar a busca por área
de expressão, estado do país,
ou palavra-chave. Estarão disponíveis para acesso, uma pequena fotografia do artista,

Projeto visa
incentivar
programadores,
curadores e
produtores,
independentes ou
ligados a espaços
culturais

seu estado de origem, área de
atuação, minibiografia, além
de links para as suas redes sociais. Encerrando a programação do dia, às 20h, é transmitido o espetáculo Birita,
procura- se. Na história, a garota que dá nome à peça é
uma palhaça com deficiência que, para sobreviver parte em busca de um emprego e
desafia seus limites.

Outras datas

No dia sábado (27), às 15h,
outros cinco projetos selecionados no edital são apresentados ao público, com mediação do ator, performer,
educador, ativista, MC e produtor Leo Castilho. Às 17h,
acontece a segunda roda de
conversa da programação.
Em tecnologias Expandidas é
proposto um debate sobre a
tecnologia enquanto recurso
de acessibilidade, a partir do
ponto de vista da pessoa com
deficiência.
Participam Ana Amália
tavares, artista plástica e
arte educadora, graduada
em história da arte, na texas
university, e em design, na
School of Visual Arts e Litografia, da Columbia university, em Nova York. Em 2002,
ela teve um acidente vascular cerebral de tronco e como
sequela adquiriu a síndrome

do locked in, tornando-se tetraplégica, muda e disfásica, mas inteiramente consciente e com a cognição plenamente preservada.
Junto de Ana Amália, participa Paulo Victor, licenciado
em física, especialista em educação especial inclusiva e
atualmente doutorando em
educação. É assessor de Comunicação, no gabinete de
Onélia Santana na Secretária
da Proteção Social Básica, Justiça, Cidadania, Mulheres e
Direitos Humanos (SPS) do
Ceará, desenvolvendo políticas
públicas nas áreas da alfabetização científica, com o uso de
tecnologias assistivas e da robótica educacional para os
alunos com deficiência.
Às 20h do mesmo dia, por
sua vez, é apresentado o espetáculo Bando: a dança que
ninguém quer ver, da Cia. giradança, de Natal, Rio grande

do Norte. Formada por bailarinos com e sem deficiência, a
companhia tem, como proposta artística, ampliar o universo da dança por meio de
uma linguagem própria, voltada para o conceito do corpo
como ferramenta de experiências diversas.
No domingo (28), às 16h, se
encerra o ciclo de apresentações dos trabalhos selecionados no edital, com mediação
da atriz, bailarina, performer,
jornalista e consultora de audiodescrição em conteúdos
artísticos, Moira Braga e, às
19h, a programação é finalizada com a peça Cartas para
irene, da Cia. Ananda, que
conta a história da personagem homônima. Ela vê o filho
perder a visão e escolhe educá-lo com confiança, tendo
em vista o desenvolvimento
de suas potencialidades. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias

duração: 2h37min. direção:
chloé Zhao. elenco: gemma
chan, Richard Madden, salma
Hayek. gênero: Ficção científica, fantasia, ação. cinemark
Flamboyant: 13h30, 14h50, 17h,
18h15, 20h40, 21h40. cinemark
Passeio das Águas: 13h50, 14h,
17h15, 17h25, 20h40, 20h50. Kinoplex goiânia: 14h30, 17h10,
17h40, 20h20, 20h50. cineflix
aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
cineflix Buriti: 15h40, 17h10,
19h10, 20h20, 21h.

Casa Gucci (House of gucci,
2021, eua). duração: 2h37min.
direção: Ridley scott. elenco:
lady gaga, adam driver, al Pacino. gênero: Biografia, drama. cinemark Flamboyant:
17h25, 20h50. cinemark Passeio das Águas: 15h35, 19h35.
Kinoplex goiânia: 14h20,
17h30, 20h40. cineflix aparecida: 18h15, 21h25. cineflix
Buriti: 15h50, 21h.
A Sogra Perfeita (a sogra
Perfeita, 2021, Brasil). duração: 1h45min. direção: cris
d'amato. elenco: cacau Protásio, luís navarro, Polliana
aleixo. gênero: comédia. cinemark Passeio das Águas:
19h, 21h30. Kinoplex goiânia:
14h50, 19h10. cineflix aparecida: 16h15, 21h15. cineflix
Buriti: 15h10, 19h.
Encanto (encanto, 2021, eua).
duração: 1h43min. direção:
Byron Howard, Jared Bush,
charise castro smith. elenco:
Filipe Bragança, stephanie
Beatriz, John leguizamo. gênero: animação, família, fantasia, comédia. cinemark
Flamboyant: 13h, 14h, 15h40,
16h35, 18h20, 19h10. cinemark Passeio das Águas:
12h50, 13h, 13h55, 15h25,
15h40, 16h30, 18h20. Kinoplex goiânia: 16h20, 18h40,
21h. cineflix aparecida: 14h,
14h30, 15h, 16h45, 17h15, 19h,
19h30. cineflix Buriti: 15h10,
16h20, 17h30, 18h40, 19h50.

Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. direção: Wagner Moura. elenco:
seu Jorge, adriana esteves,
Bruno gagliasso. gênero: drama, biografia, histórico. cinemark Flamboyant: 21h10.

Lady Gaga, no ﬁlme
‘Casa Gucci’, conta a
história de Patrizia
Gucci que viveu um
divórcio turbulento
que levou a um
assassinato

Clifford: O Gigante Cão Vermelho (clifford the Big Red
dog, 2021, eua). duração:
1h37min. direção: Walt Becker.
elenco: Jack Whitehall, darby
camp, tony Hale. gênero: Fa-

mília, aventura, comédia. cinemark Flamboyant: 15h.
SARS-CoV-2 / O Tempo da Pandemia (saRs-coV-2 / o tempo
da Pandemia, 2021, Brasil). duração: 1h28min. direção:
eduardo escorel, lauro escorel.
elenco: Paulo chapchap, Maurício ceschin, gonzalo Vecina,
drauzio Varella, sidney Klajner,
eugênio Vilaça e Pedro Barbosa. gênero: documentário. cinemark Flamboyant: 19h55.
EM CaRTaZ
Noite Passada em Soho (last
night in soho, 2021, eua). du-

ração: 1h57min. direção: edgar Wright. elenco: thomasin
McKenzie, anya taylor-Joy,
Matt smith (Xi). gênero: suspense, terror. cinemark Passeio das Águas: 16h40. Kinoplex goiânia: 21h20. cineflix
aparecida: 21h45.
Chernobyl - O Filme (Kogda
padali aisty, 2021, Russia). duração: 2h16min. direção: danila Kozlovsky. elenco: danila
Kozlovsky, oksana akinshina,
Filipp avdeyev. gênero: drama, histórico, ação. cinemark
Passeio das Águas: 13h30.
Eternos (eternals, 2021, eua).

A Família Addams 2 - Pé na
Estrada (the addams Family
2, 2021, eua). duração:
1h33min. direção: greg tiernan, conrad Vernon. elenco:
oscar isaac, charlize theron,
chloë grace Moretz. gênero:
animação, família, comédia.
cinemark Flamboyant: 12h50,
15h10. cinemark Passeio das
Águas: 12h30, 13h30. Kinoplex goiânia: 17h.
Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: let there Be carnage,
2021, eua). duração: 1h30min.
direção: andy serkis. elenco:
tom Hardy, stephen graham,
Woody Harrelson. gêneo: ação,
fantasia. cinemark Flamboyant:
17h30, 22h10. cinemark Passeio das Águas: 13h10, 21h.
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Negócios
Especialistas
apontam dicas
sobre como
identificar sites
suspeitos,
promoções falsas, e
cuidados para não
ter dados de seus
cartões roubados

Black Friday online exige
cuidados para não cair em golpes
Modalidade on-line
deverá ser o principal modal de compras neste fim de
ano. Lojistas e consumidores esperam
boas oportunidades
de negócios
Ícaro Gonçalves
A Black Friday nos comércios brasileiros ocorre nesta
sexta-feira (26), e promete trazer muitas oportunidades de
bons negócios para consumidores e lojistas. O “esquenta”
para a data já está ocorrendo
desde segunda (22/11), com
promoções em diversos setores, especialmente no ramo de
eletroeletrônicos e vendas online. Aos que pretendem aproveitar a data para comprar
pela internet, especialistas em
negócios recomendam cautela
para não cair em golpes de lojas falsas ou ofertas do tipo
“tudo pela metade do dobro!”.
isso porque a modalidade
on-line deverá ser o principal
modal de compras neste fim
de ano, repetindo o padrão do
ano passado. Conforme a pesquisa Barômetro Covid-19,
realizada pelo instituto de
consultoria Kantar, o Brasil
registrou no primeiro ano de
pandemia um aumento de
30% no número de compras
realizadas pela internet, o
maior percentual da América
Latina, mostrando uma mudança no hábito de comprar
dos brasileiros. Para a Black
Friday de 2021, projeções
apontam que a data deve movimentar mais de 5 bilhões de
reais. Período muito rentável, mas que requer atenção
redobrada no que se refere a
cibersegurança.
Segundo o Procon goiás, são
comuns neste período infrações chamadas de maquiagem
de preço, quando comerciantes
elevam o valor dos itens na
véspera da Black Friday para simular um desconto na data.
Há também a não entrega dos
produtos comprados, observada principalmente nas compras on-line. Por esse motivo,
propagandas enganosas de
ofertas em lojas on-line também
são fiscalizadas pelo órgão.
Se não bastasse o perigo de
ofertas enganosas, quem compra em sites com segurança

vulnerável corre o risco de ter
seus dados roubados, como informações de cartões de crédito. Segundo o especialista
em cibersegurança gustavo de
Camargo, diretor da Vu Security Brasil, o consumidor deve
estar atento às situações atípicas e saber agir para não cair
em armadilhas. “Os cibercriminosos estão atualizados e
constantemente em busca de
novas maneiras de operar. O
objetivo é furtar os dados pessoais dos compradores. isso
pode levar ao roubo de identidade para fazer compras, contratar empréstimos, duplicar
cartões de crédito, entre outras
possibilidades”, afirma.

Dicas de segurança

O primeiro ponto a ser ob-

servado por quem pretende
aproveitar as ofertas da Black
Friday pela internet é identificar a reputação do site vendedor. Ler opiniões de outros
compradores pode ajudar a
atestar a veracidade do site ou
da oferta anunciada. É comum
as lojas receberem algumas
críticas, mas quando todas as
opiniões são positivas, isso é
um sinal de alerta. também é
importante conhecer as políticas de garantia, reembolso e
devolução, caso haja algum
problema com o pedido.
Antes da compra, é importante proteger sua rede Wi-Fi
doméstica com uma senha forte e, se possível, evitar compartilhá-la. Se for necessário fazer uma compra fora de casa,
certifique-se de que ninguém

consegue ver sua tela e que o
dispositivo utiliza sua rede móvel de dados em vez de uma
rede Wi-Fi pública. garanta
que o site que está acessando
tenha protocolos de segurança.
O primeiro e mais comum é o
“https” no início do endereço
do site, que geralmente é acompanhado por um ícone de cadeado ou escudo. Ao pagar pelos produtos, verifique se os dados de seu cartão não serão salvos para compras futuras.
Em caso de falha no pagamento, o consumidor deve
confirmar se não foi feita a cobrança no cartão antes de
partir para uma nova tentativa. Os processos de pagamento podem levar até um
minuto; durante esse tempo,
não tente atualizar o navega-

dor. Além disso, não forneça
os detalhes completos do cartão a estranhos.
Além dessas dicas, o consumidor tem o direito de verificar
a veracidade das promoções,
podendo pedir aos comerciantes o histórico de preço do produto anunciado nos últimos
12 meses, em conformidade
com a Lei Estadual nº
19.607/2017.

Expectativa por
bons números

A Black Friday de 2021 tem
criado otimismo entre os pequenos e médios empresários
(PME). Levantamento realizado pela Boa Vista, empresa de
inteligência analítica, mostra
que 54% dos entrevistados esperam um aumento no faturamento para o período, enquanto apenas 39% declararam o mesmo em 2020. Além
das boas expectativas para período, o levantamento detectou
um aumento significativo na
quantidade de empresas que
passaram a fazer negócios online nos últimos dois anos.
Cerca de 64% dos PMEs estão apostando em fazer negócios online, enquanto em
2019, menos da metade, 46%,
faziam vendas digitais. “Esse
aumento do uso do e-commerce foi impulsionado pela
pandemia, quando as empresas passaram a investir na digitalização dos seus negócios
para se adaptar às restrições
sanitárias”, explica Flávio Calife, economista da Boa Vista.
(Especial para O Hoje)

