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Tempo em Goiânia
Sol com aumento de nuvens ao
longo do dia. À noite ocorrem
pancadas de chuva.
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O campo político da esquerda está prestes a firmar
uma federação partidária entre PT, PSB e PCdoB.
Também há negociações abertas com PV e Rede, e

PDT e PSOL tendem a ficar de fora. Se confirmada
essa aliança, haverá reflexos diretos nas alianças
para as eleições de 2022 em Goiás. Política 2
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para a arte digital e o
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Federação de partidos de esquerda influencia alianças em Goiás
eleições

Espaço e voz
para mulheres
na política
Além de uma representativida-
de menor em relação ao poten-
cial eleitoral, as mulheres são as
que mais sofrem ataques nas re-
des sociais, em especial duran-
te as campanhas eleitorais. Dis-
cussão sobre maior participação
feminina na política brasileira
esbarra em travas dentro dos
partidos que travam investi-
mentos para as candidatas.
Política 6

A pessoa por trás da barba branca O bom velhinho,
que estava escondido, volta ao trono e retoma seu emprego de fim de ano
com uma transformação rápida, num passe de mágica. Cidades 9

Para compensar a produção de
gás carbônico, os créditos de des-
carbonização trazem vantagem
para empresas chamadas ‘emis-
soras primárias’. Negócios 17

Fiéis denunciam
pastor da
Assembleia de
Deus por assédio 

Vítimas relatam uma tentativa de beijo forçado, constantes men-
sagens de cunho sexual e até ameaças cometidas pelo pastor
Elce Alves Damasceno, da Assembleia de Deus Ministério Jar-
dim América. A convivência no mesmo ambiente que o líder
de uma igreja na periferia da cidade que vigiava e perseguia
uma das vítimas ficou insustentável ao ponto de uma das ‘ove-
lhas’ abandonar o rebanho por medo e vergonha. Cidades 10

Algumas cidades planejam reali-
zação de festas daqui a três me-
ses, mas há prefeitos inseguros.
Cidades 11

Municípios
divergem sobre
Carnaval

Crédito incentiva
indústrias de

biocombustível

Jota Eurípedes

Reportagem ouviu mulheres que
frequentaram igreja na Vila João Brás

Com o acesso já garantido, equi-
pe esmeraldina encerra sua par-
ticipação na Série B neste do-
mingo, diante de seu torcedor e
com expectativa de casa cheia.
Catarinenses também comprem
tabela na competição. Esportes 7

em clima de Festa,
Goiás recebe
Brusque

Sem riscos de rebaixamento, o
Colorado faz sua última parti-
da na Série B. O adversário
será o Vitória, que luta contra
a queda à terceira divisão do
Campeonato Brasileiro.
Esportes 8

Fora de casa,
Tigre se despede
da Segundona



O temor da disseminação de uma nova variante que
possa resistir a vacina derrubou parte das bolsas de va-
lores pelo mundo. O impacto foi sentido também no se-
tor de petróleo e criptomoeadas. O presidente Jair Bol-
sonaro disse que o Brasil e o mundo não aguentam um
novo lockdown, ao comentar sobre a possibilidade da che-
gada de uma nova variante da covid-19, como está sen-
do cogitada com a cepa surgida na áfrica do Sul e que tem
se espalhado por outros países.

“Tudo pode acontecer. uma nova variante, um novo
vírus. Temos que nos preparar. O Brasil, o mundo, não
aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mun-
do à miséria e a miséria leva à morte também. não
adianta se apavorar. Encarar a realidade. O lockdown
não foi uma medida apropriada. Em consequência da
política do 'fique em casa e a economia a gente vê de-
pois', a gente está vendo agora. Problemas estamos ten-
do”, disse Bolsonaro.

Sobre a possibilidade de fechar fronteiras, o presiden-
te disse que não tomará nenhuma medida irracional. Tam-
bém disse que não tem ingerência sobre a realização de
festas de carnaval, que são afeitas aos níveis estaduais e
municipais de governo.

“Eu vou tomar medidas racionais. Carnaval, por exem-
plo, eu não vou pro carnaval. A decisão cabe a governa-
dores e prefeitos. Eu não tenho comando no combate à pan-
demia. A decisão foi dada, pelo STF, a governadores e pre-
feitos. Eu fiz a minha parte no ano passado e continuo fa-
zendo. Recursos, material, pessoal, questões emergenciais,
como oxigênio lá em Manaus”, disse.
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Nova variante
derruba bolsas
e petróleo

Marcelo Mariano

O campo político da es-
querda está prestes a firmar
uma federação partidária entre
PT, PSB e PCdoB. Também há
negociações abertas com PV e
Rede, e PDT e PSOL tendem a fi-
car de fora. Se confirmada essa
aliança, haverá reflexos diretos
nas alianças para as eleições de
2022 em Goiás.

isso porque o mecanismo
de federação partidária, cujo
veto do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) foi derru-
bado pelo Congresso nacional
no final de setembro, prevê a
verticalidade, ou seja, o que
for definido a nível federal
tem que ser cumprido tam-
bém a nível estadual.

Os partidos precisam, ain-
da, permanecer unidos por
pelo menos quatro anos, di-
ferentemente das coligações
proporcionais, em vigor ape-
nas durante o período das
eleições e hoje proibidas
constitucionalmente. Além
disso, são necessários estatu-
to e programas unificados, e
legendas podem ser punidas

caso deixem a união antes do
prazo determinado.

A princípio, as federações
partidárias foram vistas como
uma forma de ajudar os pe-
quenos e nanicos a sobrevi-
vem. inclusive, o próprio
PCdoB foi um dos maiores
defensores. não se pensava
que partidos grandes, como o
PT, e médios, como o PSB, fos-
sem aderir à ideia, mas, apa-
rentemente, o desejo de uni-
ficar a esquerda e o objetivo
de eleger mais parlamentares
estão falando mais alto.

Em Goiás, o ex-reitor da
Pontifícia universidade Católi-
ca de Goiás (PuC-GO) Wolmir
Amado é a grande aposta do PT
para o governo estadual. no en-
tanto, antes da possibilidade da

federação partidária, os petistas
caminhavam para um cenário
de isolamento, sem alianças
com PSB e PCdoB.

Presidido no estado pelo de-
putado federal Elias Vaz, o PSB
pretendia apoiar a candidatu-
ra do prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
(sem partido), desde que não
houvesse alinhamento com o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido, mas perto do PL), e até
fez um convite formal para ele
se filiar à legenda.

Enquanto isso, o PCdoB emi-
tia sinais de insatisfação com o
PT goiano por receber pouco
em troca. não é à toa que, nas
eleições para a Prefeitura de
Goiânia em 2020, o partido
apoiou Maguito Vilela (MDB),

mesmo com a candidatura da
petista Adriana Accorsi.

A propósito, Tatiana Le-
mos, o principal nome do
PCdoB em Goiás, é atualmen-
te secretária de Políticas para
as Mulheres do prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz (Repu-
blicanos), que concorreu a
vice na chapa de Maguito e as-
sumiu a gestão após a morte
do emedebista, no início des-
te ano, em decorrência de
complicações da Covid-19.

Dessa forma, com a possí-
vel federação partidária entre
PT, PSB e PCdoB, todos eles te-
rão que deixar de lado even-
tuais discordâncias em rela-
ção ao cenário goiano e esta-
rem na mesma aliança.

Do ponto de vista da for-

mação de chapa para depu-
tado estadual e deputado fe-
deral, trata-se de algo positivo,
uma vez que, juntos, terão
mais votos e, portanto, uma
condição mais favorável para
eleger um maior número de
parlamentares.

Por sua vez, a chapa majo-
ritária ainda está aberta. Des-
ses três partidos, o único que
apresentou um nome para a
disputa foi o PT, com Wolmir
Amado, visando principal-
mente um palanque em Goiás
para o ex-presidente Lula.
Logo, PSB e PCdoB poderiam
preencher os espaços abertos,
a depender das negociações.

Convém destacar, por fim,
que, se o PCdoB de Tatiana Le-
mos estiver mesmo em uma
federação partidária com PT
e PSB, ela será mais um inte-
grante do primeiro escalão
da equipe de Cruz a contra-
riar o prefeito e não acompa-
nhá-lo no apoio à reeleição do
governador Ronaldo Caiado
(DEM/união Brasil).

Como o jornal O Hoje já
mostrou, o presidente da
Agência Municipal de Turis-
mo, Eventos e Lazer, Valdery
Júnior, o secretário de De-
senvolvimento Humano e So-
cial, zé Antônio, a secretária
de Relações institucionais, Va-
léria Pettersen, e o secretário
extraordinário de Assuntos
Comunitários, Felizberto Ta-
vares, devem todos estar no
palanque de Mendanha. (Es-
pecial para O Hoje)

Petistas, que caminhavam para o isolamento sem aliança com o PSB e PCdoB, saem fortalecida com aliança

PT, PSB e PCdoB
estão próximos de
uma aliança a nível
nacional que tende
a impactar o
cenário goiano

O Centro Cultural Oscar niemeyer vai passar
a receber eventos públicos e privados, na Espla-
nada JK, com a montagem de estrutura de palco,
equipamentos de som e apresentação de shows
ao vivo. Antes vedados, desde 2013, esses even-
tos passarão a ser realizados a partir da altera-
ção no decreto governamental que estabelece
normas de autorização de uso dos espaços. A mu-
dança vai permitir a realização, por exemplo, da
festa de natal, antes promovida
na Praça Cívica. Pelo decreto,
o presidente da Goiás Turis-
mo, Fabrício Amaral, poderá,
mediante o estabele-
cimento de encargos
ou contraprestação
de interesse público,
isentar os realizadores dos
eventos da cobrança de valo-
res, desde que de relevância
cultural ou turística, bem
como projeção regional,
nacional e internacional. 

Oscar Niemeyer vai receber
eventos públicos e privados

Na Frente 
Senador de primeiro mandato, Jorge Kajuru

sai na frente do veterano álvaro Dias (PR), ex-can-
didato a presidente da República, quando o as-
sunto é sobre os mais influentes nas redes sociais.
É o primeiro entre os seis parlamentares do Po-
demos, conforme levantamento da FSB influên-
cia no Congresso. 

Por igualdade 
Em ato sobre promoção de igualdade racial, o pre-

feito Rogério Cruz diz que ser branco ou negro e qual-
quer religião, seja ela qual for, não faz diferença. E
que sua gestão busca quebrar preconceitos. 

Outro nome 
A julgar por declarações de tucanos, como o de-

putado Hélio de Sousa, o prefeito de Minaçu, Car-
los Leréia, e o ex-secretário da Fazenda da gestão
de Marconi Perillo, o PSDB tende a apoiar a pré-can-
didatura do ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot
(Patriota), a governador. 

Prevenção  
Embora o Governo não tenha de-

finido se irá liberar réveillon e car-
naval em Goiás, o Ministério Público
estadual e o Ministério Público Fede-
ral se anteciparam em pedir um pla-
no de ações de abrangência em todo
o Estado sobre esses dois eventos.
Tudo por conta do recrudescimento
da pandemia na Europa. 

No Palácio 
Sem esconder que desfruta de ami-

zade com Jair Bolsonaro, o deputado fe-
deral Glaustin da Fokus (PSC) foi ao Pa-
lácio da Alvorada para reforçar seu
apoio ao presidente, dentro e fora da Câ-
mara dos Deputados. E ouviu dele a fala
de apreço aos goianos. 

Beneficiado  
A confusão nas prévias do PSDB be-

neficia o pré-candidato a presidente Sér-
gio Moro, avaliam lideranças do Podemos
em Goiás, que apostam nele como can-
didato da terceira via. 

Na vice  
Apesar de o presidente do PSL, Lu-

ciano Bivar, pensar em se candidatar ao
Palácio do Planalto, o DEM de Goiás vê
chances de o união Brasil, lançar o vice
de Sérgio Moro. Só o tempo dirá. 

Pedágio  
Se depender do deputado Alysson

Lima (SD), donos de carros que moram em
Goiânia e trabalham em Anápolis, e vice-
versa, serão isentos da taxa de pedágio. A
proposta tramita na Assembleia Legisla-
tiva, sem data para ser votado. 

2 Presidente do PT, Kátia Maria diz
que o lavajatismo criou o bolsona-
rismo, Moro criou Bolsonaro, e que
Lula vai combater os dois de uma
vez só, em 2022.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Federação de partidos de esquerda
influencia alianças em Goiás

Presidente diz que “Brasil não aguenta novo lockdown”
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NFT: um caminho sem 
volta para a arte digital

Gregório José

nos últimos anos temos visto que, algumas
prefeituras e governos estaduais, mas, os pri-
meiros vivenciam o sofrimento maior a cada
nova eleição. isso porque, o prefeito que tenta a
reeleição e não consegue, enxuga, ao máximo o
orçamento do ano subsequente, colocando em ris-
co a administração, no primeiro ano de manda-
to o seu sucessor.

Portanto, os congressistas deveriam modificar
a lei que prevê o orçamento anual para o mês de
julho, no mais tardar. Assim, o prefeito que tentar
a reeleição não poderá sufocar o seu adversário e
estrangular investimentos na cidade em que vive.

Dito isto é que, tendo ele a intenção de admi-
nistrar o município por mais quatro anos, jamais
irá sangrar seu orçamento para o próximo pe-
ríodo. Vai que ele se reelege. Onde buscará re-
cursos para investimento?

Hoje, o derrotado em outubro (a cada qua-
tro anos), apresenta às Câmaras de Vereadores
um orçamento minguado e que não prevê fol-
ga ou novos investimentos para o município.
Quer tornar a vida do sucessor um “inferno” to-
tal. um aperta daqui e folga dali que não é pos-
sível fazer nada.

Alguns prefeitos derrotados chegam ao dis-

parate de fechar a prefeitura nos últimos dias
quase que dando férias coletivas aos servidores
e, neste período, deleta programas e projetos, re-
tiram nomes de listas, fazem o “zé Telo” para que,
o sucessor não saiba nem o que fazer.

São listas de credores que desaparecem, notas
que não são encontradas, programas a serem ins-
talados, enfim, é um Deus nos acuda quando che-
ga gente nova para assumir um mandato.

Se os nossos representantes na Câmara Fede-
ral e Senado mudarem as regras, agora, anteci-
pando a apresentação de “Dotação orçamentária”
para ano seguinte até julho, evitará estes trans-
tornos vivenciados em grande parte do País onde
o atual mandatário municipal não foi reeleito.

E, o problema maior desta falta de senso e res-
peito com a “coisa pública” é que o prefeito derro-
tado no último pleito diz que cuida de sua gente, seu
povo. E não tem o menor
pudor em arrastar gar-
ganta para falar que ama
sua cidade. Ora, que fal-
ta de respeito com quem
mora ao seu lado.

Quem age desta ma-
neira não pode, e não
deve, jamais represen-
tar um povo.

André Holzmeister

um dos conceitos que eu venho analisando nos
últimos anos é uma reflexão sobre o momento ar-
tístico atual. Estamos vivendo um novo iluminis-
mo - movimento que nasceu na época renascentista
no século XV, no qual o progresso humano passou
a ser entendido não apenas pelo viés da ciência,
mas também pelo desenvolvimento literário, teó-
rico e artístico - com a revolução digital.

Esse novo momento da humanidade, com o
avanço da tecnologia em todos os campos - incluindo
na arte - abriu um horizonte infinito para o aces-
so a ferramentas de produção que até então viviam
somente no imaginário, assim como a explosão de
novos talentos na produção de arte digital.

Dos pincéis, telas e tintas, a arte também en-
controu morada nos computadores, nos progra-
mas gráficos e na internet. um dos pontos im-
portantes dessa revolução foi o desenvolvimen-
to da tecnologia blockchain, que possibilitou aos
artistas digitais obter uma certifi-
cação de propriedade de suas obras
- ou nFT (ou no Fungible Token).

um nFT atrelado a um asset di-
gital - uma imagem, foto, vídeo, mú-
sica, entre outros - faz desse item
algo único perante o mundo, abrin-
do espaço para investidores e cole-
cionadores interessados em investir
dinheiro de verdade na aquisição de
obras e ativos digitais.

uma analogia que ilustra bem
esse cenário é o casaco que minha
avó deixou de herança para mim. Po-
dem ter várias peças idênticas, da
mesma marca e cor circulando por aí,
mas nenhum deles é o "casaco da minha avó". no
universo digital, tudo o que está disponível pode ser
copiado. uma música, um filme ou até mesmo uma
obra de arte. Antecedendo ao blockchain, não ha-
via mecanismo algum que possibilitasse ser "dono"
de algo único no mundo virtual.

Vou trazer alguns exemplos. O retrato da
Monalisa, de Leonardo Da Vinci, que está exposto
no Museu do Louvre, na França, corre o mundo
todo por meio da reprodução de sua imagem. Po-
rém, a obra original, assinada pelo artista italiano,
está na França. A Monalisa é o perfeito exemplo
de quanto mais a imagem do original for repro-
duzida, mais conhecida a obra fica, e portanto
mais valiosa ela se torna.

O blockchain confere a possibilidade de um as-
set digital ser considerado único e transferível por
meio de "smart contracts", ou contratos inteligen-
tes. Quando esse item único troca de mão somen-
te o novo dono tem esse certificado digital.

Como o universo dos nFTs ainda é algo novo,
não acho possível ainda colocar tudo que é pro-
duzido dentro de um rótulo de um movimento ar-
tístico, como foi no passado, Modernismo, Cubis-
mo, impressionismo etc… a variedade de estilos é
enorme, mas certamente esse movimento artísti-
co, essa revolução digital estará nos livros de his-
tória da arte como um dos momentos mais im-

portantes, tão quanto foi a renascença. não exis-
te mais algo com cara de nFT, certamente temos vá-
rias tendências, mas cada vez mais vemos mais ar-
tistas aderindo e diluindo o que no início era con-
siderado cara de nFT. Eu, como artista, uso meu es-
tilo de criação ao longo dos anos e sigo com essa
marca registrada nessa nova realidade.

Antigamente, antes da era digital, ter acesso
a arte era algo para poucos, inclusive para os pró-
prios artistas. na época pós idade Média, era di-
fícil ter acesso aos materiais para a produção de
obras de arte. Além disso, era necessário ter al-
guém que apadrinhasse o artista para ajudá-lo a
seguir com a produção de suas obras. Por isso ve-
mos a maior parte das obras atreladas a retratos
da nobreza ou encomendadas pela igreja que
eram quem podia pagar, não só o custo da mão
de obra dos artistas, mas também o custo de ma-
teriais, imagina o custo de produzir os pigmen-
tos das tintas naquela época.

Hoje o panorama é muito diferente. A revo-
lução digital proporcionou a demo-
cratização da produção de arte, as-
sim como a exposição de artistas ta-
lentosos que até então não tinham
espaço para mostrar as suas obras.

Como exposto anteriormente, a re-
produtibilidade de um nFT depõe a
favor de sua valorização. Quanto
mais ela for copiada, mais ela fica co-
nhecida e seu original se torna cada
vez mais valioso. É daí que vem o va-
lor de nFTs baseados em memes fa-
mosos, nyan Cat por exemplo, em 2
de Abril 2011 o artista Christopher
Torres postou um Gif animado que vi-
ralizou. Todo mundo copiou e re-

postou, mas o criador do meme o colocou a ven-
da em Fevereiro de 2021 e foi arrematado por 300
Ether, 1.42 Milhão de dólares na cotação de hoje,
ou 7.68 Milhões de Reais. O valor dessa obra não
está nos pixels dela, e sim na história dessa arte,
no fato de tantas pessoas a reconhecerem porque
ela foi reproduzida a exaustão.

uma coisa eu sei: o nFT veio para ficar e não
envolve somente o universo artístico. Quem
está entrando nesse universo dos nFTs hoje, da-
qui a alguns anos será considerado um pioneiro
neste movimento.

Os artistas de verdade, que não são aventu-
reiros, devem perdurar. E quem investir agora
nesse tipo de ativo tende a se dar bem no futuro.
Veja o que aconteceu com o Bitcoin! Se eu pudesse
voltar 20 anos, eu diria ao jovem André: invista
em Bitcoin! Acho que
se meu eu de daqui a
20 anos voltasse no
tempo, hoje ele me di-
ria, invista em nFTs.

O que estamos ven-
do hoje é apenas a pon-
ta de um iceberg gi-
gantesco que está vin-
do aí para mudar a eco-
nomia do mundo.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

André Holzmeister é ar-
tista, pioneiro da compu-
tação gráfica digital

Gregório José é Jornalis-
ta, radialista e filósofo

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no úl-

timo mês. Este quantitativo é bastante preocupante
e nos faz refletir como as pessoas precisam se tra-
tar e entender o seu lugar no mundo. Eu tenho pas-
sado por momentos difíceis nestes últimos dias,
com crises de ansiedade e dor no coração. no meu
caso, eu não tenho vontade de me matar, mas vejo
que muitas pessoas ainda não tem esse autocon-
trole e a visão de que tudo irá passar. São regis-
trados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil. O tema precisa ser divulgado para que as
pessoas procurem ajuda. 

Cecília Lopes
Goiânia

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os

goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento mé-
dico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto
a população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usan-
do ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara. 

Maria Odete
Aparecida de Goiânia

{
Jamais deixo
de voltar 
os olhos 
para aqueles
que são
fundamentais
para 
o Estado
O governador Ronaldo Caiado san-
cionou a Lei Nº 21.172, de 23 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário
Oficial da última quarta-feira (24/11),
que dispõe sobre a Gratificação de
Atividade Socioeducativa (Gase), no
âmbito do Sistema de Atendimento
Socioeducativo Estadual. 

O Brasil precisa ser sério 
e os políticos, também

@jornalohoje
“Pior deixar de ter o quê colocar na panela,
a fome”, comentou o internauta sobre o des-
taque do o Hoje na sexta-feira. A reporta-
gem de capa traz o reflexo da crise no
consumo das famílias brasileiras revelando
que boa parte tem deixado as contas de
lado para ter moradia e alimentação.

Ricardo Simões

@ohoje
“Parabéns meu governador e uma gratifi-
cação merecedora”, comentou o inter-
nauta sobre a gratificação mensal que será
de R$460 a R$ 3 mil para profissionais do
sistema socioeducativo de Goiás. 

studiioer

@jornalohoje
A variante B.1.1.529., identificada por cien-
tistas da África do sul, é considerada a que
tem o maior número de mutações e foi
classificada como "de preocupação" pela
organização mundial da saúde (oms).
nesta sexta-feira, o órgão anunciou que a
nova cepa é chamada de omicron. A va-
riante já foi registrada na África do sul, Bot-
suana, Hong Kong e israel.

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.

o NFT veio
para ficar e
não envolve
somente o
universo
artístico

Presidente
Gean Alaesse 
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A ampla diversidade no campo torna o
avanço da digitalização e a disseminação de
novas tecnologias bastante desigual, em boa
parte porque médios e pequenos agricultores
não dispõem de capacidade para investir. “Em
termos aproximados, são 5,0 milhões de pro-
dutores, dos quais 10% são de grande porte,
12% são médios e em torno de 78% são agri-
cultores familiares”, descreve Sílvia Massru-
há, chefe geral da Embrapa Agricultura Digital
(antiga Embrapa informática Agropecuária). 

Em parceria com o Sebrae, a Embrapa ou-
viu, em meados do ano passado, 750 pessoas,
incluindo 67% de produtores rurais, dos
quais 72% exploravam áreas inferiores a 50
hectares, e 33% prestadores de serviços na
área de tecnologia digital. A pesquisa mostrou
que 84% dos produtores utilizavam ao me-
nos uma tecnologia digital, o que poderia ser
um aplicativo de mensagens. Outros dois ter-
ços usavam meios digitais para obter infor-
mações de mercado e planejar a atividade,
43% adotavam sistemas de gestão da pro-
priedade e 40% recorriam a plataformas para
compra e venda de insumos e produtos,
meio que apresentou forte aceleração du-
rante a pandemia, segundo Sílvia.

Mas apenas 32% usavam a tecnologia
para fazer a gestão do uso do solo, por meio
de imagens de satélite ou coletadas por dro-
nes e utilizavam ainda sistemas de georefe-
renciamento. “Entre os maiores desafios,
67% apontaram o valor elevado do investi-

mento, o que demonstra falta de capacidade
para comprar a tecnologia”, pondera a pes-
quisadora. Para outros 47% o problema es-
tava na falta de conectividade no meio rural
e 44% queixaram-se do valor cobrado pela
prestação de serviços especializados, en-
quanto 40% reconheciam falta de conheci-
mento apropriado para uso das tecnologias
disponíveis. Mesmo assim, complementa
Sílvia, 95% demonstraram a percepção de
que precisam usar mais a tecnologia.

Caminhos adiante
O trabalho aponta o tamanho do desa-

fio à frente, mas também desenha cami-
nhos a seguir. A Embrapa, segundo a pes-
quisadora, tem trabalhado nessa linha, ao
firmar, por exemplo, parceria recente com
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPqD) para a criação de
distritos agrotecnológicoscom o objetivo de
disseminar aplicações inovadoras e en-
frentar gargalos na área da conectividade.
“um estudo do Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento) mostrou
que apenas 23% da área rural recebe algum
tipo de cobertura, com 4,4 mil antenas ins-
taladas. Com a elevação desse número
para 15,0 mil antenas, seria possível cobrir
90% da área, levando a um aumento de
quase R$ 100,0 bilhões no valor bruto da
produção (hoje estimado em quase R$ 1,1
trilhão)”, registra Sílvia.

2 Dois projetos pilotos, um
na região de Caconde, reunin-
do produtores de café, e outro
em São Miguel Arcanjo, na
área de hortifruticultura, am-
bos no interior de São Paulo, já
estão em funcionamento. Mais
oito projetos pilotos estão em
fase de discussão e definição de
orçamento entre os ministérios
de Ciência, Tecnologia e ino-
vação e da Agricultura, Fun-
dação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) e Embrapa. Três deles de-
verão ser instalados em São
Paulo, um em Minas Gerais e
um em cada uma das regiões
restantes – norte, nordeste,
Sul e Centro-Oeste.
2 Ao longo de seis anos de
esforços, as pesquisadoras
Kátia de Lima nechet e nilza
Patrícia Ramos, da Embrapa
Meio Ambiente, alcançaram
resultados promissores numa
pesquisa sobre fixação bioló-
gica de nitrogênio na cultura
da cana. Dispensando o uso
de fertilizantes químicos, a
área trabalhada por elas,
numa parceria com a usina
Açucareira Guaíra, no interior
paulista, manteve produtivi-
dade média em torno de 88 to-
neladas por hectare e reduziu
a severidade de doenças em
16% no primeiro plantio e
em 18% na chamada segunda
soca, na comparação com cul-
tivos que adotaram nitrato
de amônio, conforme Kátia. A

pesquisa agora precisa avan-
çar, alcançando outras varie-
dades de cana, para que a prá-
tica possa ter uma recomen-
dação mais extensa, acres-
centa nilza.
2 As pesquisadoras utiliza-
ram no processo um verda-
deiro “coquetel de bactérias”,
envolvendo cinco microrga-
nismos cultivados pela Em-
brapa Agrobiologia, do Rio
de Janeiro. no início do ex-
perimento, lembra Kátia, ha-
via o interesse em observar o
que ocorre com a parte fitos-
sanitáriada cana. “Foi uma
surpresa constatar a redução
da severidade de doenças fo-
leares”, comenta ela.
2 O setor de florestas culti-
vadas deverá quase triplicar
seus investimentos no País
nos próximos anos, saindo
de R$ 18,0 bilhões entre 2016
e 2019 para algo próximo a R$
50,0 bilhões até 2024, segun-
do Patrícia Machado, coor-
denadora de bioeconomia e
assuntos florestais da indús-
tria Brasileira de árvores
(ibá). Os recursos incluem a
expansão de plantios, ciência
e pesquisa e construção de no-
vas unidades. O setor explora
em torno de 9,0 milhões de
hectares de florestas,regis-
trando o plantio diário de um
milhão de árvores, além de
manter 5,9 milhões de hecta-
res de áreas protegidas, con-
forme Patrícia.

2 Os investimentos em pes-
quisa, desenvolvimento e ino-
vação realizados desde os
anos 1970 e a introdução de
práticas mais modernas de
manejo, de acordo com ela,
trouxeram, entre outros ga-
nhos, um salto na produtivi-
dade média do eucalipto de 10
para 35 metros cúbicos por
hectare por ano.Consideran-
do as áreas de plantio e de
preservação, “são estocados
4,48 bilhões de toneladas de
CO2 equivalente, mais do que
o Brasil emite em um ano”, re-
gistra Patrícia.
2 uma família de novos “co-
produtos”, derivados do pro-
cessamento da madeira culti-
vada, já chegou ao mercado ou
está a caminho, adianta ela. A
começar pela celulose solú-
vel, que poderá substituir ma-
térias primas de origem fóssil
em diversos produtos dos se-
tores têxtil, farmacêutico, au-
tomobilístico e alimentício. “O
principal produto dessa maté-
ria-prima é a viscose, que vem
ganhando espaço no setor têx-
til”, sublinha Patrícia. Entram
na lista a nanocelulose, consi-
derada um “supermaterial,
por ser mais resistente que o
aço”; a celulose microfibrilada,
que reduz o uso de água e
químicos em até 90% na pro-
dução de fios têxteis; e a celu-
lose nanocristalina, “que esta-
rá presente nas telas dos celu-
lares”, aponta ainda.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Disparidades atrasam digitalização no
campo e causam mais desigualdade

As vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os
resgates em R$ 1,916 bilhão em outubro deste ano. Se-
gundo dados do Tesouro nacional, as vendas do pro-
grama atingiram R$ 3,506 bilhões no mês passado. Já os
resgates totalizaram R$ 1,590 bilhão, todos relativos a re-
compras de títulos públicos. não houve resgates por ven-
cimento, quando o prazo do título acaba e o governo pre-
cisa reembolsar o investidor com juros.

Os títulos mais procurados pelos investidores foram
aqueles corrigidos pela inflação medida pelo Índice na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA) que cor-
responderam a 46,7% do total. Os títulos vinculados à
taxa básica de juros, a Selic, tiveram participação de
37,8% nas vendas, enquanto os prefixados, com juros de-
finidos no momento da emissão, de 15,5%.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 74,52
bilhões no fim de outubro, um aumento de 3,8% em re-
lação ao mês anterior (R$ 71,77 bilhões) e de 21,1% em
relação a outubro do ano passado (R$ 61,53 bilhões).

Investidores
Em relação ao número de investidores, 1.065.648 no-

vos participantes se cadastraram no programa em ou-
tubro. O número de investidores atingiu 14.166.122, alta
de 63,6% nos últimos 12 meses. O total de investidores
ativos (com operações em aberto) chegou a 1.707.290, au-
mento de 25,7% em 12 meses. no mês, o acréscimo foi
de 39.145 novos investidores ativos.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos inves-
tidores pode ser observada pelo considerável número de
vendas até R$ 5 mil, que correspondeu a 82,5% do total
de 523.084 operações de vendas ocorridas em outubro.
Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 62,2%.
O valor médio por operação foi de R$ 6.702,60.

Os investidores estão preferindo papéis de médio pra-
zo. As vendas de títulos com prazo de um a cinco anos
representaram 61,3% e aquelas com prazo de 5 a 10 anos,
25,4% do total. Os papéis de mais de 10 anos de prazo
chegaram a 13,3% das vendas.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponí-
vel na página do Tesouro nacional na internet.

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para po-

pularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físi-
cas pudessem adquirir títulos públicos diretamente do Te-
souro nacional, pela internet, sem intermediação de agen-
tes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa para
a corretora responsável pela custódia dos títulos.

A venda de títulos é uma das formas que o governo
tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar com-
promissos. Em troca, o Tesouro nacional se compromete
a devolver o valor com um adicional que pode variar de
acordo com a Selic, os índices de inflação, o câmbio ou
uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis
prefixados.

Previsão de déficit
A recuperação da economia e o crescimento da arre-

cadação fizeram a equipe econômica reduzir de R$ 139,4
bilhões para R$ 95,8 bilhões a previsão de déficit primá-
rio para 2021. A estimativa consta do Relatório Bimestral
de Avaliação de Receitas, divulgado pelo Ministério da Eco-
nomia. na comparação com o Produto interno Bruto (PiB,
soma das riquezas produzidas no país), a previsão de dé-
ficit primário caiu de 1,6% para 1,1% do PiB. O déficit pri-
mário representa o resultado negativo nas contas do go-
verno sem os juros da dívida pública.

O principal fator para a redução do déficit foi a melho-
ria das receitas, cuja estimativa foi aumentada em R$ 57,705
bilhões em relação ao relatório anterior, divulgado em se-
tembro. isso ocorre porque, pelas projeções oficiais do Mi-
nistério da Economia, mesmo com a previsão de cresci-
mento do PiB tendo sido reduzida para 5,1% neste ano, a
recuperação da economia aumenta a arrecadação.

Gastos não obrigatórios
Com o déficit menor, o governo poderá ampliar em R$

4,574 bilhões os gastos discricionários (não obrigatórios)
na reta final do ano. Segundo o Ministério da Economia,
isso ocorrerá porque, além da entrada maior de recursos
em caixa em 2021, o relatório reduziu, em R$ 514,8 mi-
lhões, as projeções de despesas obrigatórias. (ABr)

Estoque Tesouro Direto atingiu R$ 74,52 bilhões

Outubro tem as mais baixas
correções salariais fechadas no ano
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Vendas do
Tesouro Direto
superam
resgates em 
R$ 1,916 bi

As negociações salariais
do mês de outubro apresen-
taram o pior resultado para
os trabalhadores entre as
data-base de 2021 analisadas
pelo Departamento intersin-
dical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). Em
comparação ao mesmo mês
do ano passado, os acordos fe-
chados em outubro de 2021
também foram piores para os
empregados.

De acordo com dados di-
vulgados pelo Dieese, 65,1%
das correções salariais acor-

dadas em outubro ficaram
abaixo da inflação medida
pelo Índice nacional de Pre-
ços ao Consumidor (inPC),
do instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (iBGE). As
correções em percentual
igual à inflação (inPC) tota-
lizaram 21,1% dos casos. E os
resultados com valores acima
do índice, 13,8%. Em outubro
de 2020, os resultados foram
30,4%, 36,2% e 13,7%, res-
pectivamente.

Considerando as negocia-
ções ocorridas desde o início

do ano até outubro, o percen-
tual de reajustes abaixo da in-
flação está em 49,8%. Resulta-
dos iguais ao índice inflacio-
nário são observados em
33,4% do total analisado; e aci-
ma, em 16,8% dos casos.

Conforme o Dieese, os pre-
ços tiveram aumento médio de
1,16% em outubro e acumulam
alta de 11,08% em 12 meses,
percentual que equivale ao
reajuste necessário para a re-
composição salarial das nego-
ciações com data-base em no-
vembro. (ABr)
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Felipe Cardoso

Os deputados da Assem-
bleia Legislativa de Goiás (Ale-
go) devem aprovar, já na pró-
xima terça-feira (30/11) o pro-
jeto de lei que concede isen-
ção do imposto sobre Opera-
ções Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Trans-
porte interestadual, inter-
municipal e de Comunicação
(iCMS) e do imposto sobre
Veículos Automotores (iPVA)
aos veículos de valor até R$
140 mil para Pessoas com ne-
cessidades Especiais (PnE).

O benefício já existe, po-
rém, nos moldes atuais, abran-
ge apenas os veículos orçados
em até R$ 70 mil. O projeto de
lei em questão, que garante o
reajuste desses valores, é assi-
nado pelo deputado estadual
Charles Bento (PRTB).  Em sua
justificativa, o parlamentar diz
que por mais de uma década,
o teto para isenção dos im-
postos nos carros para PnE
segue inalterado, e que na épo-
ca, ainda era possível adquirir
um veículo médio bem equi-
pado por esse valor. 

Atualmente, contudo, Ben-
to ressalta que a inflação e o
aumento dos preços dos carros
zero-quilômetro as alternati-
vas ficaram limitadas. Além
disso, o parlamentar destaca
que o valor de R$ 70 mil eli-
mina a possibilidade de clien-
tes PnE ou familiares adqui-
rirem um veículo dentro das
características mínimas para

atender suas necessidades. 
Em um trecho do projeto

de lei em tramitação na Casa,
o deputado acrescenta que a
aprovação da proposta rea-
firma o direito de ir e vir da
pessoa com deficiência, con-
forme será adequada a legis-
lação estadual com a Lei Fe-
deral nº 14.183/2021. Se rece-
ber a aprovação da Casa, o be-
nefício correspondente deve-
rá ser transferido ao adqui-
rente do veículo mediante re-
dução no seu preço. 

O benefício se aplica so-
mente a veículo automotor
cujo valor não exceda R$ 140
mil -- incluídos os tributos in-
cidentes. O acesso ficará ve-
tado a quem possuir débitos
com a Fazenda Pública Esta-
dual. na noite da última quin-
ta-feira, a matéria foi aprova-
da pelos parlamentares mem-
bros da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJ).
A relatoria foi do deputado
Rubens Marques (Pros) que se

manifestou favorável à im-
plantação da mudança.

Com aval da oposição
no decorrer da tramita-

ção do texto, o deputado He-
lio de Sousa (PSDB) pediu a
palavra, para parabenizar a
iniciativa do colega que com-
põe a base do governador,
Ronaldo Caiado (DEM), no Le-
gislativo.  

"nos últimos 12 meses os
veículos tiveram um aumen-
to considerável, de forma que
os carros com capacidade de
adaptação para pessoas com
deficiência com certeza atin-
giram um valor superior a
R$ 70 mil", destacou. 

na sequência, o parla-
mentar considerou que o Go-
verno Federal “já fez sua par-
te” ao promover o reajuste no
tributo destinado à união, po-
rém, "o Governo Estadual ain-
da nada fez" em relação ao as-
sunto. "Por isso, parabenizo o
projeto do colega que ade-

qua nossa legislação à reali-
dade que vivemos hoje", fi-
nalizou o tucano.  

Mercado
Diferentemente do que se

via no passado, ou seja, quan-
do ainda se podia escolher
com facilidade a marca e mo-
delo a ser adquirido, agora, a
lógica é outra. Cada vez mais,
os consumidores estão preci-
sando colocar seu nome em
listas de espera, caso quei-
ram um carro específico. A en-
trega do veículo, muitas vezes
supera a casa dos 90 dias. 

isso se justifica pela chegada
da pandemia que provocou
uma inédita escassez de veícu-
los a nível mundial. isso teria
provocado, por sua vez, um au-
mento nos preços de pratica-
mente todos os modelos de car-
ros novos e, consequentemente,
um salto no preço dos usados,
haja vista o valor naturalmente
mais acessível e a pronta en-
trega do veículo anunciado. 

Em paralelo, conforme
mostrado pela reportagem da
uOL, as grandes fabricantes
estão produzindo menos au-
tomóveis pela falta de semi-
condutores suficientes no mer-
cado, uma peça essencial em
sua produção. A isso se soma
uma grande demanda por
chips por parte de empresas
de tecnologia, que fabricam de
eletrodomésticos, computa-
dores e telefones celulares até
consoles de videogames. 

Para se ter ideia do impac-
to desses valores para a vida
dos consumidores finais, um
veículo popular, como, por
exemplo, um Renault Sandero
zen 2020 poderia ser encon-
trado na faixa dos 48 mil em
dezembro de 2019. Hoje, o mes-
mo carro é comercializado por
aproximadamente R$ 78 mil
nas concessionárias. Ou seja,
há uma acréscimo de aproxi-
madamente R$ 30 mil em um
intervalo inferior a um ano.
(Especial para O Hoje)

O benfício inclui veículos de até R$ 70 mil. Com o projeto, o valor máximo para ser beneficiado seria de até R$ 140 mil

Alteração no
Código Tributário
estende benefício
a veículos de até
R$ 140 mil
adquiridos por
pessoas com
necessidades
especiais

Projeto quer dobrar teto
de isenção do ICMS e IPVA 

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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Victoria Lacerda

“Gorda”, “porca”, “burra”:
candidatas recebem mais de
40 xingamentos por dia no
Twitter durante a campanha
eleitoral. As mais afetadas fo-
ram as candidatas à prefeitu-
ra de São Paulo, Joice Hassel-
mann (PSL); de Porto Alegre,
Manuela D’ávila (PCdoB); e
do Rio de Janeiro, Benedita da
Silva (PT), revelando monito-
ramento de violência política
de gênero nas redes, que fo-
ram identificados pelo Moni-
torA, projeto da Revista Az-
Mina junto ao internetLab,
que coleta e analisa comentá-
rios direcionados a candidatas
de todos os espectros políticos
para compreender as dinâ-
micas da violência durante
as eleições. Foi mostrado que
mulheres são sempre ataca-
das pelo que supostamente
são, atributos físicos, intelec-
tuais, etc, enquanto homens
são ofendidos por trabalhos
ou posicionamentos. 

Apesar dos pesares, o Con-
gresso nacional viveu em
2019 um aumento considerá-
vel de representatividade fe-
minina na política, como re-
sultado da primeira eleição
em que houve repasse de 30%
do Fundo Eleitoral para can-
didaturas de mulheres. De
10% em 2018, elas passaram
a ocupar 15% das cadeiras
nas duas Casas Legislativas
(Câmara e Senado). Apesar
de ainda ser um número pe-
queno, considerando que mu-
lheres são 52% do eleitorado
brasileiro, esse aumento já
rendeu frutos: em 2019 o Con-
gresso viu um boom de pro-
jetos de lei que visam garan-
tir a maior participação das
mulheres na política, segundo
levantamento do Elas no Con-
gresso, plataforma de moni-

toramento legislativo da Re-
vista AzMina. 

Mulheres no Legislativo
Segundo o Mapa das Mu-

lheres na Política 2020, feito
pela Organização das nações
unidas (Onu) e pela união
interparlamentar (uiP), o
Brasil ocupa o 140º lugar no
ranking em número de mu-
lheres no Parlamento. na
América Latina, o país está à
frente apenas de Belize
(169º) e Haiti (186º). Lide-
ram o ranking Ruanda (1º),
Cuba (2º) e Bolívia (3º). 

Apesar do aumento do nú-

mero de mulheres eleitas no
Brasil, a representatividade
ainda é baixa. na Câmara dos
Deputados houve um au-
mento no número de deputa-
das nas eleições de 2018, de 51
para 77 mulheres, entretanto,
representam apenas 15% da
composição da Casa. no Se-
nado, na atual legislatura,
houve diminuição no número
de senadoras, há apenas 12
parlamentares mulheres,
uma a menos do que na le-
gislatura anterior. 

Para as Câmaras Munici-
pais, em 2020, 9 mil candida-
tas foram eleitas vereadoras,
um aumento em relação à le-
gislatura anterior, que era de
7,8 mil mulheres. no entanto,
esse número corresponde a
somente 16% do total dos ve-
readores eleitos. Já nas as-
sembleias legislativas, a re-
presentação das mulheres
não passa de 15%.

Participação
A representatividade das

mulheres no Parlamento ain-
da está muito aquém do peso

que elas têm no eleitorado
brasileiro, que corresponde
a mais de 52,5%. na Câmara
dos Deputados, por exemplo,
das 513 cadeiras, apenas 77
são ocupadas por deputadas,
o que corresponde a 15%. no
Senado somente 12 mulheres
foram eleitas para as 81 vagas,
o que equivale a uma partici-
pação feminina de 14%.

Segundo o Mapa das Mu-
lheres na Política 2020, feito
pela Organização das nações
unidas (Onu) e pela união
interparlamentar (uiP), o
Brasil ocupa o 140º lugar no
ranking de representação fe-
minina no Parlamento. na
América Latina, o país está à
frente apenas de Belize (169º)
e Haiti (186º). Lideram o ran-
king Ruanda (1º), Cuba (2º) e
Bolívia (3º).

Minorias
Apesar do pequeno núme-

ro de eleitas, a quantidade
de candidaturas tem aumen-
tado, especialmente nos gru-
pos minoritários. As candi-
daturas de mulheres indíge-

nas passaram de 432 para
695 nas eleições de 2018. Já as
de travestis e mulheres trans-
gênero cresceram de 82 para
294 candidaturas no último
pleito. no caso de mulheres
pretas, as candidaturas pas-
saram de 12.331 para 19.223
no mesmo período.

Propostas
Tanto na Câmara como

no Senado dezenas de pro-
postas querem garantir uma
participação maior das mu-
lheres no Parlamento. um
deles, o projeto de lei (PL
763/2021) de autoria do se-
nador Wellington Fagundes
(PL-MT), prevê no mínimo,
30% das cadeiras destinadas
a mulheres na Câmara dos
Deputados, Assembleias Le-
gislativas e Câmaras Muni-
cipais. A proposta também
prevê que, quando da reno-
vação de dois terços do Se-
nado Federal, as vagas serão
divididas equitativamente
entre candidaturas do sexo
feminino e do sexo masculi-
no. (Especial para O Hoje)

uma Ação Civil Pública con-
tra o Município de Goiânia foi
proposta pelo Sindsúde para
que o pagamento das datas-ba-
ses de 2020 e de 2021 aos ser-
vidores municipais seja o rea-
lizado pela prefeitura. O prin-
cipal questionamento é que
mesmo com o aumento da in-
flação que afetou os goianien-
ses, a prefeitura ainda não
efetuou a reposição salarial
do funcionalismo.

na ação, o Sindicato pede
à Justiça que a Prefeitura
“cumpra seu dever constitu-
cional de garantir a revisão
geral anual dos anos de 2020
a 2021, conforme o índice
oficial de inflação, o iPCA, de
maio de 2020 a abril de 2021,
no valor de 6,76%”, como
também assegurar o paga-
mento dos valores calculados
retroativamente à data de
concessão legalmente garan-
tida. Além disso, argumentou
que a postura da Adminis-
tração vem “trazendo enor-
mes prejuízos aos servido-

res substituídos, gerando de
modo efetivo a redução das
remunerações”.

De acordo com a entidade,
a situação fiscal do município
é favorável e não comprome-

te a aplicação da revisão anual.
Conforme apurado pelo Diee-
se, o último relatório de Gestão
Fiscal publicado pela Admi-
nistração demonstra que o
Gasto de Pessoal e Encargos
em relação à Receita Corrente
Líquida está em 45,05%.

Segundo o presidente do
Sindsaúde, Ricardo Manzi, a
Lei Complementar Federal n.º
173 aprovada no final de maio
do ano passado não é impedi-
mento para concessão da data-
base de 2020.

“Essa reposição deveria ter
sido feita no início de maio de
2020, ou seja, antes da apro-
vação da lei e, portanto, ela
não pode ser impactada pela
legislação posterior”.

Manzi argumenta também
que não há ilegalidade no pa-
gamento da data-base de 2021
(6,76%). Para ele, o próprio
Acórdão do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado de
Goiás esclareceu essa ques-
tão: a Lei 173 não alcança a re-
visão anual dos servidores.

Sindsaúde propõe Ação Civil pela data-base na Capital
AUMENTO

País ocupa a 140º
posição no ranking
de mulheres no
parlamento. Brasil
está a frente apenas
de dois países

Com pouca representatividade,
mulheres buscam voz na política
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Sindicato pede

cumprimento da

correção do salário

A representatividade

das mulheres no

Parlamento ainda

está muito aquém do

peso que elas têm no

eleitorado que

corresponde a 52,5%
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Victor Pimenta

um final de semana para
ser de festas. Com o acesso ga-
rantido após a vitória sobre o
Guarani na última rodada, o
Goiás entra em campo neste
domingo (28), onde recebe
às 16 horas, o Brusque, pela
última rodada da Série B. A
partida acontece no estádio
Hailé Pinheiro e com capaci-
dade de 100% da torcida em
encerramento da competi-
ção. Equipe catarinense tam-
bém cumpre tabela.

Goiás
Sem peso nas costas e co-

memorando o acesso na últi-
ma rodada, o Goiás chega
para o jogo de domingo dian-
te do Brusque pensando na
festa em casa para seu torce-
dor que promete lotar o está-
dio Hailé Pinheiro. A tendên-
cia é que tenha mais de dez
mil torcedores presentes na
Serrinha na última rodada
da Série B de 2022.

“O torcedor pode esperar
um time muito aguerrido, e
com a vontade que sempre ti-
vemos durante o ano todo de
vencer e estamos ansiosos
para essa festa linda que eles
estão preparando para a gen-
te. Acho que a torcida do
Goiás merece e esse grupo
também merece”, disse Élvis.

Dentro de campo, a festa só

não poderá ser completa porque
para a partida, o treinador Gláu-
ber Ramos terá dois desfalques
importantes: o meia Diego e o
atacante nicolas. Enquanto o
primeiro recebeu o terceiro
amarelo contra o Guarani, o se-
gundo acabou sendo expulso
diante do time paulista e ambos
não enfrentam o Brusque.

Por outro lado, o Goiás terá
duas voltas. Apodi que vinha
sendo banco de Diego, encer-
ra a Série B como titular dian-
te do Brusque. Já Alef Manga,
retorna a equipe após cum-
prir suspensão, assim, O trei-
nador poderá optar por um
esquema com três atacantes e
manter Dadá Belmonte, ou
reforçar ainda mais o meio-
campo com Luan Dias. Com a
ausência de nicolas, a ten-

dência é que Bruno Mezenga
inicie entre os titulares.

Brusque
Já garantido na Série B em

2022, o Brusque entra em cam-
po para cumprir tabela, mas
ainda sem nada em disputa, o
treinador Waguinho Dias não
deve poupar ninguém na últi-
ma rodada e ir com força má-
xima diante do Goiás, no pró-
ximo domingo (28), às 16 horas,
no estádio Hailé Pinheiro.

Apenas um jogador não es-
tará a disposição do treinador,
o volante Fillipe Soutto. O jo-
gador recebeu o terceiro ama-
relo na vitória sobre o Operá-
rio Ferroviário e já não joga
mais na temporada. Com isso,
o volante Evandro, que entrou
durante o confronto com o

Fantasma, deve ser a principal
opção contra os esmeraldinos.

Quem ainda tem algo para
disputar na equipe do Brusque
é o atacante Edu. O jogador
está na artilharia do campeo-

nato com dezesseis gols mar-
cados, ao lado de Léo Gamalho,
do Coritiba. Para ele, o último
jogo vale a chance de marcar e
assumir a artilharia isolada da
Série B. (Especial para O Hoje)

Com o acesso
garantido, Goiás
encerra sua
participação na
Série B contra o
Brusque, diante de
seu torcedor;
todos ingressos
foram esgotados

Visando a temporada 2022,
a diretoria da Aparecidense
começou a tratar a renovação
dos seus atletas. Após oficiali-
zar a permanência do treina-
dor Thiago Carvalho, nesta
quinta-feira (25) foi a vez de
assegurarem os serviços do
atacante Alex Henrique até o
final da Série C.

no clube desde 2018, o ata-
cante foi um dos destaques en-
tão em sua primeira tempo-
rada, marcando dez gols em
vinte e duas partidas da Cidi-
nha. Chegou a ser emprestado
ao Vila nova, mas retornou à
Cidinha em 2019. Após mais
dois empréstimos, para Sam-
paio Corrêa e Pelotas, então,
Alex Henrique em 2020 fez sua
melhor campanha com a ca-
misa do camaleão, sendo arti-
lheiro do time na temporada,
anotando vinte e um gols em
trinta e três partidas.

Permaneceu na tempora-
da 2021, jogando o Goianão e
após isso reforçou o Confiança,
na Série B. Após não ter sido
bastante aproveitado, logo re-
tornou para sua quarta passa-
gem na Aparecidense e essa
histórica. Foram vinte e sete jo-
gos e catorze gols anotados,
terminando como artilheiro
do clube na Série D e de quebra
sendo campeão nacional.

Alex Henrique é o maior
artilheiro da história do clube,
tendo marcado simplesmente
quarenta e nove gols com a ca-
misa da Aparecidense.

A Aparecidense está no
grupo B do Goianão, junta-
mente com Vila nova, Atlé-
tico Goianiense, Crac, iporá
e Goiatuba.

Renovação na base
Além do título da Série D

conquistado em 2021, a base
da Aparecidense mostrou es-
tar em crescimento junta-
mente com a equipe profis-
sional. A Cidinha terminou
em terceiro lugar geral no
Campeonato Goiano Sub-20,
ficando atrás apenas dos fi-
nalistas Goiás (campeão) e
Vila nova (vice-campeão). um
dos destaques da campanha
trata-se do zagueiro Felipe
Kauan, que na última quinta-
feira (25), prorrogou seu vín-
culo com a Aparecidense até
outubro de 2022.

“Estou muito feliz pela re-

novação de contrato e primei-
ramente agradecer a Deus e de-
pois a toda comissão técnica
por estar confiando no meu
trabalho. Agora é seguir focado
e trabalhar firme visando a
Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior, com a participação iné-
dita da Aparecidense e vamos
fazer um grande campeonato
lá e estamos confiantes porque
nosso elenco é bastante quali-
ficado”, disse Felipe Kauan.

O zagueiro de 20 anos foi
um dos destaques da Apare-
cidense na campanha do Goia-
no Sub-20, com a equipe do Ca-
maleão chegando às semifi-
nais, após eliminarem o Atlé-
tico Goianiense. Felipe Kauan
atuou em oito jogos na com-
petição, todos como titular e
participando da fase mata-
mata da Cidinha. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

Equipe esmeraldina fará festa em casa diante do torcedor; Manga volta e Diego e Nicolas são ausências

Atacante terminou temporada como artilheiro do Camaleão, no Goianão e Série D

Protagonistas de uma
disputa particular por títu-
los nas últimas temporadas,
Flamengo e Palmeiras se
enfrentam, neste sábado
(27), por mais uma taça.
Desta vez, a mais impor-
tante da América do Sul. A
Libertadores da América. O
Estádio Centenário, na ci-
dade de Montevidéu, no
uruguai, sediará uma fi-
nal histórica. Pela primeira
vez na história, os dois úl-
timos campeões da com-
petição continental se en-
contram na decisão.

Atual campeão, o Pal-
meiras tenta o bicampeo-
nato, algo que não aconte-
ce há 20 anos, quando o
Boca Juniors conquistou
os títulos de 2000 e 2001. Já
o Flamengo, que levantou
o troféu em 2019, tenta
voltar ao lugar mais alto do
pódio. Este será o quarto
encontro entre as equipes
na temporada. Até aqui, o
Rubro-negro foi quem mais

se deu bem.
no começo da tempora-

da, os times empataram
em Brasília, pela Supercopa
do Brasil. nos pênaltis, o
clube carioca sagrou-se
campeão. Já no Campeo-
nato Brasileiro, o Flamengo
venceu as duas. no Rio de
Janeiro, o urubu triunfou
por 1 a 0, no Maracanã. Já
em território paulista, no
Allianz Parque, vitória por
3 a 1, com uma grande
atuação de Michael.

Já o Alviverde chega
para o duelo no uruguai
vindo exatamente de uma
final contra um outro bra-
sileiro. Em janeiro, foi bi-
campeão derrotando o San-
tos por 1 a 0, no Maracanã.
na atual edição, também
deixou outros clubes bra-
sileiros pelo caminho. nas
quartas de finais, eliminou
o São Paulo. E, nas semifi-
nais, passou pelo Atlético-
MG. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Palmeiras e Flamengo
duelam por tricampeonato

LIBERTADORES

Aparecidense prorroga contrato
com artilheiro Alex Henrique 

FUTEBOL GOIANO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Platinados e de casa cheia

Nicolle Mendes / Aparecidense 

Data: 28 de novembro de 2021. Horário e local: 16 horas, está-
dio Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: José mendonça da silva
Junior (PR); Assistentes: Rafael trombeta (PR) e Joao Fabio ma-
chado Brischiliari (PR); Quarto árbitro: Jean Carlos da silva nar-
ciso (Go)

t
téCniCA

Goiás: tadeu; Apodi, david
duarte, Reynaldo, Artur; Re-
zende, Caio Vinicius, Fellipe
Bastos, élvis; Alef manga e
Bruno mezenga
Técnico: Gláuber Ramos

Brusque: Ruan Carneiro;
toty, ianson, éverton Alemão,
Airton; Rodolfo Potiguar, zé
mateus, evandro; thiago Ala-
goano, edu e Garcez
Técnico: Waguinho dias

xGoiás Brusque

FICHA

JOGOS DO fim De Semana

sábado
brasileiro - série a

19h30 - bragantino x américa
21h30 - são paulo x sport

taça libertadores
17hs - palmeiras x flamengo

domingo
brasileiro - série a

16hs - corinthians x athletico
16hs - atlético-mg x fluminense

19hs - internacional x santos

brasileiro - série b
16hs - vitória x vila nova

16hs - avaí x sampaio corrêa
16hs - operário x crb

16hs - csa x brasil de pelotas
16hs - londrina x vasco
16hs - goiás x brusque

16hs - botafogo x guarani
16hs - remo x confiança

torneio de manaus
18hs - índia x chile

21hs - brasil x venezuela



ATLÉTICO-GO

O elenco e comissão técni-
ca do Atlético Goianiense pas-
saram por momentos de apu-
ro no fim da noite desta últi-
ma quinta-feira (25). O grupo
de 20 atletas embarcou para
Chapecó, em Santa Catarina,
de São Paulo, para realizar o
jogo que estava previsto para
esta sexta-feira (26), diante
da Chapecoense, na Arena
Condá. Entretanto, devido às
condições climáticas, com chu-
va e raios, o avião não conse-
guiu pousar e precisou retor-
nar para São Paulo, antes de
vir para Goiânia.

O elenco e comissão técni-
ca desembarcaram no fim da
tarde desta sexta em Goiânia
e foram diretamente para o
CT do Dragão. Sem atividade
no gramado, o grupo de joga-
dores fizeram um trabalho
de força na academia e re-
tornam para mais dois treinos
no fim de semana, um no sá-
bado e outro no domingo, to-

dos pela manhã. O próximo
confronto será na segunda-
feira (29) contra o Bahia, às
19h (horário de Brasília).

“A decisão de não descer
em Chapecó foi acertada ao
meu ver. O voo estava bas-
tante tenso, não tinha visibili-
dade nenhuma, muitos raios e
não tinha condição de pousar.
Ficou sobrevoando um bom
tempo na cidade e isso traz
muita insegurança para mui-
tas pessoas. neste momento
era o mais acertado para res-
guardar todos. Eu pensava
que poderíamos descer mais
próximo, mas o que recebi de
informação é que estava mui-
to congestionado naquela re-
gião”, destacou Adson Batista,
presidente do Atlético-GO.

O duelo contra a Chape-
coense foi adiado para a pró-
xima sexta-feira (3), às 20h, na
Arena Condá. Com isso, a par-
tida contra o internacional,
que estava marcado para do-

mingo (5), foi para segunda-
feira (6). O Atlético Goianien-
se entra na reta final da Série
A com 41 pontos somados e a
possibilidade de confirmar a
permanência para 2022 antes
da última rodada.

“Quando voltamos para
São Paulo, entrei em contato
com o presidente da FGF, An-
dré Pitta, para demonstrar a
nossa preocupação, por ficar
mais de 3 horas em um voo
desgastante. não tem como fa-
zer futebol profissional as-
sim. Houve uma sensibilidade
da CBF, pois não é um jogo
normal, estamos em um mo-
mento decisivo na competi-
ção, estivemos quase todo o
torneio na primeira página,
mas tivemos uma sequência
fora de casa e ficamos um
pouco fragilizados, mas é um
momento que não podemos
ter margem para erros”, com-
pletou Adson. (Felipe André,
especial para O Hoje)

Elenco e comissão não desembarcaram em Chapecó e retornaram para Goiânia

Divulgação/Atlético-GO

Com jogo adiado, Adson Batista
concorda com decisão da CBF

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

Botafogo

Coritiba

Goiás

avaí

CRB

CSa

Guarani

náutico

Vasco

Ponte Preta

Vila nova

Cruzeiro

Brusque

Sampaio Corrêa

Operário-PR

Remo

Londrina

Vitória

Confiança

Brasil de Pelotas

Série B

times PG J V E D GP GC SG AP
%

69 37 20 9 8 54 29 25 62.2

64 38 18 10 10 49 35 14 56.1

64 37 17 13 7 46 29 17 57.7

61 37 17 10 10 42 34 8 55

60 37 16 12 9 46 37 9 54.1

59 37 17 8 12 44 33 11 53.2

59 37 16 11 10 52 39 13 53.2

53 38 14 11 13 50 50 0 46.5

49 37 13 10 14 43 49 -6 44.1

49 38 12 13 13 39 40 -1 43

48 37 11 15 11 34 36 -2 43.2

48 38 10 18 10 42 44 -2 42.1

47 37 13 8 16 42 54 -12 42.3

47 37 12 11 14 40 40 0 42.3

45 37 12 9 16 33 45 -12 40.5

42 37 11 9 17 31 42 -11 37.8

41 37 10 11 16 28 41 -13 36.9

40 37 8 16 13 31 31 0 36

36 37 9 9 19 35 48 -13 32.4

23 37 4 11 22 23 48 -25 20.7

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

atlético-mG

flamengo

Palmeiras

Corinthians

fortaleza

Bragantino

fluminense

Ceará

internacional

américa-mG

Santos

Cuiabá

athletico-PR

São Paulo

atlético-GO

Bahia

Juventude

Grêmio

Sport

Chapecoense

Série a

times PG J V E D GP GC SG AP
%

75 34 23 6 5 55 24 31 73.5

67 34 20 7 7 66 31 35 65.7

59 35 18 5 12 54 42 12 56.2

53 35 14 11 10 38 34 4 50.5

52 35 15 7 13 41 43 -2 49.5

52 34 13 13 8 50 40 10 51

51 35 14 9 12 34 34 0 48.6

49 35 11 16 8 38 35 3 46.7

47 35 12 11 12 42 38 4 44.8

45 34 11 12 11 35 36 -1 44.1

45 35 11 12 12 32 38 -6 42.9

43 34 9 16 9 31 32 -1 42.2

42 34 12 6 16 39 43 -4 41.2

42 34 9 15 10 26 33 -7 41.2

41 34 9 14 11 26 34 -8 40.2

40 34 10 10 14 36 44 -8 39.2

40 34 9 13 12 33 40 -7 39.2

36 35 10 6 19 36 47 -11 34.3

33 34 8 9 17 21 33 -12 32.4

15 34 1 12 21 27 59 -32 14.7
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Breno Modesto

Depois de garantir sua per-
manência na Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o Vila
nova entra em campo neste
final de semana apenas para
cumprir tabela. Fora de casa,
o time comandado pelo téc-
nico Higo Magalhães encara o
Vitória, que ainda luta contra
o rebaixamento, na última
rodada da Segundona.

Em ritmo de transição de
uma temporada para outra, o
time colorado deve vir bem
diferente do que o torcedor vi-
lanovense está acostumado.
isso porque alguns jogadores
tiveram seus contratos res-
cindidos ao longo da semana
e já não vestem mais a cami-
sa do clube. Além disso, ou-
tros serão poupados para o
duelo decisivo contra o nova
Mutum, pela Copa Verde.

Os atacantes Kelvin e nico
Maná, o lateral-direito Danilo
Belão e o meia Renan Mota se-
guirão outros caminhos em
2022 e já foram desligados
da equipe. O zagueiro Rafael
Donato, que prorrogou seu
vínculo até o término da Copa
Verde, e o lateral-direito Moa-
cir, que renovou até o fim do
ano que vem, também não fo-
ram para Salvador e jogam
apenas na quinta-feira (2),
contra o nova Mutum. Arthur
Rezende e Diego Tavares tam-
bém estão fora, mas por con-

ta do terceiro cartão amarelo.

Vitória
Décimo oitavo colocado,

com 40 pontos conquistados,
o Vitória está “com a corda no
pesço”. Porém, a equipe co-
mandada pelo técnico Wag-
ner Lopes, que treinou o Vila
nova no começo do ano, de-
pende de uma vitória contra
o próprio Colorado e de um
tropeço de Remo ou Londrina,
seus concorrentes diretos.

Em entrevista coletiva an-
tes do confronto de domingo
(28), o comandante rubro-ne-
gro destacou que é preciso ter
equilíbrio para conseguir bus-
car um resultado positivo
diante do time vilanovense.
Para Wagner Lopes, o fato de

vestir a camisa do Vitória já é,
por si só, um ponto para estar
motivado.

“É ter equilíbrio. A moti-
vação tem que estar lá em
cima. Só o simples fato de re-
presentar o Vitória já é o sufi-
ciente para estar motivado. A
gente sabe que dentro de casa
a gente precisa de uma res-
posta positiva. A gente conta
com o apoio da nossa torcida”,
comentou Wagner Lopes.

Histórico
Vitória e Vila nova já se

enfrentaram em 10 oportu-
nidades. Com seis vitórias,
quem possui o histórico do
confronto ao seu favor é o
time baiano. Os goianos triun-
faram em apenas duas opor-

tunidades. Além disso, empa-
taram em outros dois jogos. 

no último encontro, pela
19ª rodada da atual edição da
Série B, ficaram no 0 a 0, no
Estádio Onésio Brasileiro Al-

varenga. A última vez que o
Colorado conseguiu bater o
Leão foi em 1980, pela Série A,
quando venceu por 1 a 0, no
Serra Dourada. (Especial
para O Hoje)

Fora de casa, Vila
Nova encara o
Vitória em
despedida da
Segundona

bye Bye

Sem risco de rebaixamento, o Colorado encerra sua participação na Série B

Vila Nova FC

Data: 28 de novembro de 2021. Horário: 16hs. Local: estádio
Barradão, em salvador (BA). Árbitro: Ricardo marques Ribeiro
(mG). Assistentes: Celso luiz da silva (mG) e Ricardo Junio de
souza (mG). VAR: igor Junio Benevenuto de oliveira (FiFA/mG)

t
téCniCA

Vitória: lucas Arcanjo; Raul
Prata, thalisson Kelven, Wal-
lace Reis e Roberto; Cedric,
eduardo e Fernando neto; Fa-
binho, david e marcinho
Técnico: Wagner lopes

Vila Nova: Georgemy; André
Krobel, Renato, Xandão e Wil-
lian Formiga; Pedro Bambu,
dudu e tiago Real; Alan Grafi-
te, Clayton e Rafael silva
Técnico: Higo magalhães

xVitória Vila Nova

FICHA
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Daniell Alves

nos meses de novembro e
dezembro uma figura trans-
passa o imaginário coletivo e
pode ser avistada em escolas,
lojas, supermercados e shop-
ping centers. É a época em
que o Papai noel ganha vida.
De plantão para encantar a
imaginação do público, o bom
velhinho que estava escondido
ano passado por conta da pan-
demia, volta ao trono e retoma
seu emprego de fim de ano,
para a alegria de crianças e
adultos. Porém, dessa vez, o
personagem está usando más-
cara e mantendo o distancia-
mento social das crianças.

Esta é a quinta vez que o Pa-
pai noel do Buriti Shopping, Ed-
naldo Braz da Silva, de 59 anos,
trabalha vestido de bom velhi-
nho. Durante todo o ano, ele
atua em uma transportadora
fazendo entregas e já é conhe-
cido por muitas pessoas. “no
ano passado, eu trabalhei de
noel presencialmente. Foi den-
tro de uma caixa de acrílico e
eu conversava com as crianças
neste sistema. Eram quatro
dias on-line que eu ficava na
sala com a câmera. nos outros
dias eram presenciais, isolado
em uma caixa”, lembra ele.

Já neste ano, ele diz que
terá um contato visual melhor,
já que as crianças ficam bem
mais próximas. “não chega a to-
car porque a pandemia ainda
não acabou. Para o ano que
vem talvez esteja tudo norma-
lizado”, prevê. Segundo ele, a
questão do uso da máscara todo
mundo está respeitando. “A
mudança que tive que fazer
foi em relação à vacina e me

precaver bastante, já que tenho
contato com diversas pessoas.
Há uma vigilância maior para
não ter contato”, revela.

Ednaldo conta que a re-
cepção do público está sendo
bastante positiva, inclusive do
público mais jovem. Ele se
transforma no Papai noel cer-
ca de 30 minutos antes de ir
para o trono receber as pes-
soas. A reportagem do O Hoje
acompanhou um pouco da ro-

tina dele durante este trajeto.
As pessoas que visitarem o
shopping poderão ver Ednaldo
sentado, usando máscara e
uma viseira de proteção. Toda
a parte externa será revestida
por luzes, com cascatas e pi-
nheiros de LEDs nas marquises
e passarelas, além de ilumi-
nação especial nos espelhos
de vidro e portaria principal.

Para as fotos, a recomen-
dação é que não haja muita

proximidade com as pessoas.
A jovem Sarah Giulia, de 22
anos, diz que na próxima se-
mana irá visitar o bom velhi-
nho no shopping, pois todos
os anos ela vai tirar a tradi-
cional foto de natal. “no ano
passado eu preferi não ir por-
que ainda estávamos em uma
situação bastante complicada.
Eu peguei Covid e estava com
muito medo. Mas agora tudo
está se normalizando e a nos-
sa esperança é que no próxi-
mo ano tudo volte a ser como
era antes”, diz.

Virtual
no último ano, devido à

pandemia, grande parte dos
shoppings se adaptaram e o
Papai noel era somente virtual.
no Goiânia Shopping, a uni-
dade investiu em equipamen-
tos tecnológicos que possibili-
taram aos visitantes conversar
em tempo real, por videocon-
ferência, com o Papai noel.
uma grande tela foi instalada
na Praça de Eventos para via-
bilizar o encontro virtual.

imerso no mundo digital, o
Papai noel interagiu com as
famílias pelas redes sociais e
aplicativos de conversa. Para
suprir a falta de proximidade
física, o shopping reforçou a
presença virtual do noel. Ele
esteve em vários touching
points, totens e mega ban-
ners digitais e mensagens es-
palhadas por QR Codes.

O grande destaque da de-
coração de natal deste ano do
Goiânia Shopping será o Car-
rossel Encantado, sob uma
imensa árvore natalina deco-
rada de 15 metros de altura.
Crianças e adultos puderam se

divertir girando no carrossel
de cavalinhos, preparado para
receber deficientes físicos
(com rampa de acesso e trono
confortável no lugar de um
dos cavalinhos), ao som de
músicas natalinas. Entre as
sessões do carrossel, os cava-
linhos de fibra e a cadeira es-
pecial foram devidamente hi-
gienizados para evitar a pro-
liferação do Coronavírus.

Decoração
Foi preparada uma deco-

ração clássica e imersiva para
o natal Encantado dos urso.
no centro da decoração, há
uma árvore de natal de 14
metros de altura que prome-
te encantar toda a família. O
espaço tem ainda um urso
gigante para fotos, carrossel
para a diversão das crianças,
espaços para oficinas infantis
artísticas, gira-gira temático e
jogo da memória. Do lado de
fora, milhares de microlâm-
padas e uma árvore ilumina-
da trazem o brilho do natal
para a fachada.

no Shopping Flamboyant,
a magia do natal estará pre-
sente em diversos espaços da
unidade. A ideia é mostrar
exuberância e riqueza de de-
talhes ao mesmo tempo. Para
isso, um dos mais tradicio-
nais símbolos decorativos, as
Bolas de natal, entram em
cena, numa alusão à vida, ao
nascimento de Jesus, à salva-
ção do homem e do mundo. O
shopping também dá conti-
nuidade à campanha come-
morativa aos 40 anos do em-
preendimento, que distribui-
rá R$1 milhão em vales-com-
pra ao longo de um ano.

Por mais um ano, a Prefei-
tura de Goiânia sela parceria
com os Correios na Campanha
Papai noel dos Correios, que
vai beneficiar mais de 6 mil
alunos da rede municipal de
Educação da Capital. A aber-
tura oficial da edição de 2021
do projeto foi realizada, na
sede dos Correios em Goiânia,
e abriu o período de confec-
ção das cartas.

Os estudantes da rede mu-

nicipal tiveram do dia 10/11
até o dia 17/11 para produzi-
rem as cartas com os pedidos
e enviarem à organização do
projeto. Essa participação é
coordenada pela Secretaria
Municipal de Educação (SME)
através de cada gestão escolar.
Assim que as cartinhas forem
enviadas, passarão por adoção
por parte da população enga-
jada na campanha e a previ-
são de entrega dos presentes

é no final de dezembro.

Solidariedade
Há mais de 30 anos, os em-

pregados dos Correios, como-
vidos com as cartinhas em le-
trinhas recém-aprendidas ou
transformadas em desenhos
coloridos que chegavam até a
empresa, decidiram tirar esses
sonhos do papel. nascia aí uma
das campanhas de solidarie-
dade mais queridas do país: o

Papai noel dos Correios.
A ação ganhou força, se es-

palhou e hoje une a empresa
e a população em uma grande
corrente de amor e generosi-
dade. Além das cartinhas das
crianças da sociedade, desde
2010, os alunos de escolas pú-
blicas são convidados a tam-
bém expressarem seus dese-
jos ao Papai noel.

A campanha tem como ob-
jetivo incentivar o interesse

pelo aprendizado da escrita de
cartas pelas crianças e estimu-
lar o desenvolvimento de habi-
lidades cognitivas e emocio-
nais. Para que tudo possa se tor-
nar realidade, os Correios con-
tam com a ajuda de milhares de
padrinhos e madrinhas dis-
postos a fazer a magia do natal
acontecer. Qualquer pessoa
pode participar da campanha e
fazer a alegria de uma criança.
(Especial para O Hoje)

O bom velhinho que estava escondido, volta ao trono e retoma seu emprego de fim de ano

Papai Noel do Correios vai beneficiar 6 mil alunos

O bom velhinho que estava escondido ano passado por conta da pandemia, volta ao trono e retoma seu emprego de fim de ano, para a alegria de crianças e adultos

Ednaldo precisa de meia hora para dar vida ao Papai Noel do shopping

Profissão Papai Noel: a pessoa
por trás da barba branca

Fotos: Jota Eurípedes



Victoria Lacerda e
Yago Sales

no pomposo prédio da Ave-
nida Belém, na Vila João Braz,
bairro da periferia de Goiâ-
nia, todos os domingos, du-
rante 20 anos, sermões, leituras
bíblicas e cânticos eram coor-
denados pelo pastor Elce Alves
Damasceno, da Assembleia de
Deus Ministério Jardim Amé-
rica, de Goiânia. Além de ser o
principal nome da congrega-
ção, ele tinha prestígio entre os
principais pastores goianos
com o cargo de 3° mais pode-
roso do Ministério. Fora do
púlpito, no entanto, o pastor se
transformava. O jornal O Hoje
conversou com  ao menos cin-
co mulheres que sofreram al-
gum tipo de assédio do pastor
nos 20 anos em que ele esteve
à frente da igreja, até deixar o
cargo, no último mês de março.

Por trás da palavra de fé e
esperança, no entanto, mu-
lheres contam que eram per-
seguidas dentro e fora da igre-
ja. Com medo e vergonha, op-
tam por não dizer o nome.
Outras confirmam os assé-
dios, mas dão o caso por en-
cerrado muito por medo de
serem desacreditadas. “Agora
está nas mãos de Deus”, diz
uma delas, que desencadeou
as denúncias. Ela não quis
dar detalhes. Outras começa-
ram a falar, mas logo desisti-
ram. “Meu marido não pode
saber”, disse outra.

não é difícil compreender
o temor das mulheres. no dia
23 de fevereiro de 2021 hou-
ve uma reunião na igreja com
a maioria dos líderes da sede
e parte das vítimas. Quem
não pode ir, enviou cartas
com relatos de como o pastor
as perseguiu por meio de li-
gações e mensagens com fotos
de sua genitália.

A costureira Margarida,
como vamos tratá-la, tem 53
anos. Ela contou ao jornal que
estava em um retiro espiritual
dentro da igreja - que durou

três dias - em 2019 quando o
pastor tentou beijá-la à força.
Ela estava na cozinha da igre-
ja quando o pastor entrou no
local e a segurou pelos braços.
na tentativa de escapar, ela
machucou a boca.

Após quase um mês em
negociação para conceder en-
trevista, Margarida encontrou-
se com a reportagem dentro
de um carro, numa rua do
Jardim América. Ela, que antes
dos assédios tinha 64 quilos,
agora com 43, diz que conta o
episódio para encorajar ou-
tras mulheres. Trêmula ao fa-
lar sobre o caso depois de me-
ses de tratamento contínuos
com antidepressivos em si-
lêncio, ela denuncia que rece-
beu fotos e vídeos das partes
íntimas do pastor, mensagens
dizendo que somente o “ato de
penetração era pecado” e até
ameaças. Com medo, ela apa-
gava todo o conteúdo.

Às vezes Margarida res-
pondia. “O senhor deveria ser
um exemplo para a comuni-
dade, isso é errado. O senhor
é o pastor e nós suas ovelhas,
até mesmo olhar para outra
pessoa já é considerado um
pecado. Eu não quero nada
com o senhor”, conta. Com os
abusos, Margarida pensou
que a vida havia acabado.
“Sei que nossas vidas são sa-
gradas, mas eu não sentia
vontade de fazer nada, só de
morrer", relatou chorando.

Marcas para o resto da vida
Com os traumas enfrenta-

dos na rotina da igreja, onde
adquiriu problemas emocio-
nais e psiquiátricos, ela decidiu
sair da igreja. ninguém enten-
dia, nem o marido. Vítimas de
abusos sexuais dentro de qual-
quer igreja, seja ela qual for, fi-
cam com marcas e cicatrizes
para o resto da vida. Muitas ve-
zes elas convivem caladas com
a dor por medo do julgamento
alheio ou julgamentos até mes-
mo dentro de casa e da insti-
tuição religiosa e por seus fa-
miliares ou parceiros.

Quando o caso foi exposto
à igreja, Margarida decidiu
contar tudo ao marido. “Eu
pensei que tinha sido a única,
por isso sempre vivi com
medo do que poderia aconte-
cer. Era a minha palavra con-
tra a dele e ele é grande, im-
portante lá dentro da igreja.
Eu era só uma 'ovelha'. Foi
nesse momento que a família
dele saiu daqui de Goiânia”.
Depois que o caso veio à tona,
o pastor, segundo apurou a
reportagem, foi embora para
o Espírito Santo. “O meu
medo é ele continuar fazendo
isso com mulheres de lá, às
vezes até criança”.

A avó de Marlene - que tam-
bém teve o nome trocado -
sempre a levava aos cultos da
igreja na infância. na vida
adulta, o luto por um filho e di-
ficuldades no casamento a

aproximaram do pastor Elce e
da chance de ter ajuda espiri-
tual para lidar com as dificul-
dades da vida. “Ele nos ajuda-
va, mas depois passou a fazer
perguntas de cunho sexual”.
Aos 35 anos, com um cargo de
liderança na igreja, Marlene
conta que passou a ser perse-
guida pelo pastor. “ Ele me vi-
giava 24 horas, até dentro da
igreja. ia na porta da minha
casa, me chamava para ir na
casa dele. Depois arrumei uma
desculpa para meu esposo e
consegui sair da igreja. Quan-
do a bomba explodiu já não es-
tava mais lá”.

Pastor destituído do cargo
“Bomba” é como a comuni-

dade trata o episódio da reunião
em que o pastor foi destituído do
cargo. “Até então nem sabia
que tinha aquele tanto de mu-
lher que ele tinha mexido”, re-
lata. Sobre não ter procurado a
polícia, Marlene justifica o fato
de o marido ter dito que o caso
estaria encerrado. “não tive
esse apoio. Mas eu gostaria de
dizer para os maridos apoiarem
suas esposas. isso ajuda a dimi-
nuir a dor que é ter alguém que
deveria cuidar das nossas dores,
mas causou mais danos”.

Marido de uma cantora gos-
pel e membro da igreja, Carlos
- que terá a identidade pre-
servada - lembra que o pastor
era um “exímio administra-
dor da igreja”, mas um “psico-

pata”. Para ele, que acredita no
relato das mulheres, o caso é
grave e precisa ser investigado.

Procurado pela reportagem,
o presidente da igreja Assem-
bleia de Deus Ministério Jardim
América, Juvenil Saturnino Fer-
nandes, enviou uma nota de re-
púdio. não repudiando qual-
quer tipo de assédio, mas o que
ele classifica como “notícias
envolvendo, de forma calu-
niosa, a sua diretoria executi-
va e seus colaboradores”.

Segundo a nota, que trata de
um perfil anônimo criado nas
redes sociais para denunciar o
pastor e possível omissão da
igreja, “os comentários divul-
gados em publicação nas redes
sociais, além de absurdas, des-
respeitosas, ferem a honra e a
integridade moral do presi-
dente e de todos os fiéis”.

A nota afirma que, “quan-
do surgiram os supostos in-
dícios de comportamento ina-
dequado do pastor (diz-se su-
posto porque ainda não foram
concluídas as provas das tais
acusações) a diretoria reu-
niu-se e em ata devidamente
registrada em Cartório”. nes-
ta reunião, conforme a re-
portagem havia apurado, o
pastor foi afastado até que to-
das as acusações sejam es-
clarecidas pelos órgãos com-
petentes. A reportagem não
conseguiu contato com o pas-
tor Elce Alves Damasceno.
(Especiais para O Hoje)

O pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim América foi afastado do cargo e se mudou para o Espírito Santo

Os cientistas alertam que a
variante B.1.1.529, descoberta
pela primeira vez em Botsuana
e com seis casos de infecção
confirmados na áfrica do Sul,
tem um "número extrema-
mente alto" de mutações, o
que pode levar a novas ondas
de covid-19. Leia mais: Reino
unido proíbe voos da áfrica do
Sul devido a novas variantes.

Foram confirmados dez ca-
sos em três países (Botsuana,
áfrica do Sul e Hong Kong) por
sequenciamento genético, mas
a nova variante causou grandes
preocupações aos pesquisado-
res porque algumas das muta-
ções podem ajudar o vírus a es-
capar à imunidade.Os primei-
ros casos da variante foram
descobertos no Botsuana, em 11
de novembro, e os primeiros na
áfrica do Sul três dias depois. O
caso encontrado em Hong Kong
foi de um homem de 36 anos
que teve um teste PCR negati-
vo antes de voar de Hong Kong

para a áfrica do Sul, onde per-
maneceu de 22 de outubro a 11
de novembro. O teste foi ne-
gativo no regresso a Hong
Kong, mas deu positivo em 13
de novembro quando estava
em quarentena.

A variante B.1.1.529 tem 32
mutações na proteína spike, a
parte do vírus que a maioria
das vacinas usa para preparar
o sistema imunológico contra a

covid-19. As mutações na pro-
teína spike podem afetar a ca-
pacidade do vírus de infectar
células e se espalhar, mas tam-
bém dificultar o ataque das
células do sistema imunológi-
co sobre o patógeno.

O virologista do imperial
College London Tom Peacock
revelou vários detalhes da
nova variante, afirmando que
“a quantidade incrivelmente

alta de mutações de pico su-
gere que isso pode ser uma
preocupação real”.

na rede social Twitter, ele
defendeu que “deve ser mui-
to, muito, monitorado devido
a esse perfil horrível de pi-
cos”, acrescentando que pode
acabar por ser um “aglome-
rado estranho” que não é mui-
to transmissível. “Espero que
seja esse o caso”.

A médica Meera Chand, mi-
crobiologista e diretora da uK
Health Security Agency, afir-
mou que, em parceria com ór-
gãos científicos de todo o mun-
do, a agência monitora cons-
tantemente a situação das va-
riantes de SARS-Cov-2 em nível
mundial, à medida que vão
surgindo e se desenvolvem.

“Como é da natureza do ví-
rus sofrer mutações frequentes
e aleatórias, não é incomum
que surjam pequenos números
de casos apresentando novas
mutações. Quaisquer variantes

que apresentem evidências de
propagação são avaliadas ra-
pidamente”, acrescentou ao
The Guardian.

Os cientistas observam a
nova variante, em busca de
qualquer sinal de que esteja a
ganhar força e acabe por se
espalhar amplamente. Alguns
virologistas da áfrica do Sul já
estão preocupados, especial-
mente devido ao recente au-
mento de casos em Gauteng,
uma área urbana que inclui
Pretória e Joanesburgo, onde
já foram detectados casos com
a variante B.1.1.529.

Ravi Gupta, professor mi-
crobiologista da universidade
de Cambridge, afirmou que o
seu trabalho em laboratório
revelou duas mutações na
B.1.1.529 que aumentam a in-
fecção e reduzem o reconheci-
mento de anticorpos. “Parece
certamente uma preocupação
significativa com base nas mu-
tações presentes”, disse. (ABr)

Nova variante tem grande número de mutações
CORONAVÍRUS

A variante B.1.1.529 tem "número extremamente alto" de mutações 

Além de ser
dirigente na Vila
João Braz por 20
anos, era o 3° vice-
presidente da sede

Mulheres denunciam assédio de
pastor da Assembleia de Deus
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um homem de 37 anos co-
meteu duplo homicídio sexta-
feira (26), em Senador Canedo.
De acordo com informações
da Polícia Militar (PM), ele as-
sassinou a irmã, Cristina Ro-
sário, de 31 anos, e a tia, Luzia
Miranda do Rosário, de 60
anos, dentro da casa onde mo-
rava com os familiares, no Re-
sidencial Marília.

As informações da PM apon-
tam que o homem ainda feriu
um vizinho quando tentava fu-
gir do local. Vídeo enviado por
moradores mostram o mo-
mento de ataque ao vizinho,
que tenta se defender dos gol-
pes de faca com um pedaço de
madeira. Outros dois homens
presenciam a cena, mas não
têm nenhum tipo de reação.

Depois dos assassinatos,
moradores entraram na casa e
filmaram o local, onde era pos-
sível ver um dos corpos caído
na cozinha e outro na área. O
suspeito e as duas mulheres
moravam na mesma residên-
cia, segundo a PM. A casa ficou
com manchas de sangue espa-

lhadas nas paredes e chão.
A criança foi achada em

um quarto da casa. “Segundo
relatos dos vizinhos, houve
discussão e o autor esfaqueou
a irmã e depois a tia. Tinha
uma criança na casa que, a
princípio, seria sobrinho do
autor, e saiu apenas suja de
sangue e sem ferimentos", dis-
se o major Otávio do Prado.

Agora, a Polícia Civil inves-
tiga o que teria motivado o cri-
me e ainda deve ouvir o sus-
peito, conforme explica o dele-
gado Matheus noleto. O major
conta que a viatura da PM viu
o suspeito na rua e fez uma
abordagem, porém ainda não
sabia que se tratava do suspei-
to que matou as mulheres. Já a
criança foi retirada de onde o
homem matou a irmã e a tia. O
menino estava em um dos
quartos, sobre a cama.

Os militares procuram fa-
miliares das vítimas para en-
tregar a criança de três anos.
no entanto, o parentesco da
criança com as vítimas e com
o agressor ainda não foi de-

terminado. O menino está sob
cuidados do vizinho que o re-
tirou da casa.

Prisão
O suspeito precisou ser

detido por equipe do 27º
BPM, que o abordou com
uma faca nas mãos. De acor-
do com a polícia, ele teria
tentado atacar os agentes,
mas foi baleado na perna e
não corre risco de morte.

Após a prisão, ele foi leva-
do ao Hospital de urgências de
Goiânia (Hugo). A unidade
médica informou na tarde de
sexta que o paciente foi vítima
de perfuração por arma de
fogo na perna direita e passa
por avaliação médica. O esta-
do geral de saúde dele era es-
tável até a última atualização.

Conforme informou Otá-
vio, o suspeito não tinha an-
tecedentes criminais. uma
vizinha disse que a família
não tinha histórico de brigas.
“Moro aqui há dois anos e
nunca vi confusão”, revelou
a moradora. Ela diz que ou-
viu os gritos de socorro das
duas mulheres e saiu na rua
para entender o que estava
acontecendo.

As vítimas moravam com
o suspeito e tinham entre 31
e 60 anos de idade. De acordo
com vizinhos, a mais nova
trabalhava como gerente em
uma loja de eletrônicos, loca-
lizada em um shopping de
Goiânia. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Homem comete duplo homicídio em Senador Canedo
CHACINA

Maiara Dal Bosco

Faltando pouco menos de
3 meses para o Carnaval de
2022, as principais cidades
turísticas de Goiás divergem
sobre a realização da festa
por conta da pandemia de
Covid-19. Cidades como Goiás
e Pirenópolis afirmaram que
ainda não têm uma definição
sobre o assunto. Já Caldas
novas confirma que realiza-
rá a festividade no próximo
ano, sem deixar de seguir os
protocolos sanitários de pre-
venção à Covid-19.

O prefeito da cidade de
Goiás, Aderson Liberato Gou-
vea, afirmou ainda não ter se-
gurança em falar que haverá
Carnaval em 2022 no municí-
pio. “Estamos analisando,
acompanhando os desdobra-
mentos da questão da pande-
mia. Aqui em Goiás a situação
está muito controlada, com o
registro de poucos casos, as ve-
zes um caso por dia, e há dias
em que não há casos. Contudo,
há um temor porque têm mu-
nicípios vizinhos em que está
havendo surto de Covid-19,
sem contar na nova onda da
doença na Europa”, afirmou.

Segundo o prefeito, há o
desejo da realização do Car-
naval, mas a população está di-
vidida com a questão. “As es-
colas de samba e os comer-
ciantes são segmentos que de-
sejam que o Carnaval seja rea-
lizado, por exemplo. Mas há,
ainda, um público que tam-
bém questiona a possibilidade
da realização do festejo. Por
isso estamos analisando, se
não houver crescimento de
casos, a tendência é que o Car-
naval aconteça, mas ainda é
cedo para afirmar”, destacou.

na visão de Aderson, o im-
pacto financeiro do Carnaval é
grande para o município. “Qua-
se dois anos de suspensão, en-

tão esse setor do Turismo, Ho-
telaria, artistas, escolas de sam-
ba – que envolvem e empregam
muitas pessoas, mobilizam a
cidade, trazem os turistas, então
a não realização do Carnaval é
um prejuízo, é negativo para a
economia, mas também esta-
mos preocupados com a vida
das pessoas”, disse.

Para a prefeitura, o Festival
internacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental 2021 (FiCA),
que será realizado entre os
dias 14 e 19 de dezembro na ci-
dade, será um termômetro
com relação a realização de
eventos com público, a exem-
plo do Carnaval. “O FiCA acon-
tecerá em modelo híbrido,
com algumas atividades pre-
senciais, entre elas um show.
Observaremos como os acon-
tecimentos se darão aqui e
em todo o País”, finalizou.

Em Goianésia, cidade que
tem tradição na folia, o Carna-
val também já foi cancelado. A
decisão foi unânime entre o
chefe do executivo municipal, o
prefeito Leonardo Menezes e
seu secretariado, após reunião
para tratar sobre o assunto.

Caldas Novas
confirmou
realização da
festividade 
em 2022

Em Caldas Novas haverá festa de Carnaval em 2022, obedecendo a todos os protocolos do último decreto Covid-19

A 3 meses da folia, municípios
divergem sobre Carnaval
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Diferentemente de
Goiás e Pirenópolis, Caldas
novas informou que ha-
verá festa de Carnaval em
2022 na cidade, obedecen-
do a todos os protocolos do
último decreto Covid-19,
que determina a apresen-
tação por parte do público
do passaporte de vacina
ou teste negativo para a
doença.  O prefeito Kle-
ber Marra explica que a ci-
dade, principal destino tu-
rístico de Goiás, já sofreu
muito com a pandemia e
que como estão permitidos
grandes eventos, não faz
sentido não realizar uma
festa que acontece há anos
em Caldas novas, em par-

ceria com a Associação Re-
gional das águas Quentes
de Goiás (Aqua).  

"A festa organizada
pela prefeitura, chamada
Carnaval Antigo, será fei-
ta em praça pública, du-
rante todo o mês de feve-
reiro, sempre às terças e
sextas, e nos dias oficiais
de Carnaval", explicou o
prefeito, garantindo que a
entrada é franca.   

O secretário de Turis-
mo, Daniel Ribas, informa
que o evento que valoriza
as marchinhas e toda a tra-
dição da folia será liderado
por bandas locais, como já
acontece há alguns anos.
"Eventos privados estão au-

torizados na cidade, desde
que cumpram as regras sa-
nitárias e o limite de ocu-
pação dos espaços (75%).
uma das obrigatoriedades
é a apresentação do com-
provante de vacina", des-
tacou ao afirmar que em
breve serão divulgadas
mais informações.

Até o momento, a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de de Goiás (SES-GO) con-
tabiliza o registro de
932.145 casos de Covid-19
em Goiás. Há 24.488 óbitos
confirmados de Covid-19
em Goiás até o momento, o
que significa uma taxa de
letalidade de 2,63%. (Es-
pecial para O Hoje)

Caldas Novas terá
carnaval mediante
passaporte da vacina

O homem que
assassinou a irmã
e a tia morava na
mesma casa que
as vítimas 
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A união Europeia (uE)
vai permitir a entrada de
viajantes vacinados con-
tra a covid-19 com a Coro-
naVac, vacina do Butan-
tan e da farmacêutica chi-
nesa Sinovac. A decisão,
divulgada nesta quinta-fei-
ra (25) em comunicado da
Comissão Europeia que in-
clui 27 países, passa a valer
em 10 de janeiro de 2022.
Assim, os países europeus
passam a focar no status de
saúde do viajante e não
mais no seu país de origem. 

A recomendação é de
que os turistas tenham con-
cluído a série de vacinação
(primeira e segunda doses)
há menos de nove meses da
data da viagem ou recebido
uma dose adicional. Será
necessária a apresentação
de teste de PCR negativo

antes da viagem. O comu-
nicado autoriza ainda o in-
gresso de pessoas que tive-
ram a doença e se recupe-
raram. Os países terão li-
berdade, entretanto, para
aceitar ou não a entrada de
viajantes nessas condições.

Crianças e adolescentes
entre os seis e 17 anos ainda
não vacinados poderão via-
jar para a união Europeia
com um teste PCR negativo
feito antes da partida. Os
países do bloco podem ain-
da exigir testes adicionais
após a chegada, quarentena
ou autoisolamento. Crian-
ças menores de 6 anos estão
liberadas dessas exigências.

A CoronaVac teve seu
uso emergencial aprovado
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) em 1º de
junho deste ano. (ABr)

União Europeia autoriza
entrada de turistas
vacinados com CoronaVac

"Ela o denunciou, mas aca-
bou por ser morta" é a mensa-
gem que acompanha as foto-
montagens do artista italiano
Alexsandro Palombo. O autor
pretende "denunciar, cons-
ciencializar e chamar a aten-
ção” sobre a agressão às mu-
lheres, criticando a falta de pro-
teção real. As representações de
Letizia Ortiz e de Kamala Har-
ris com nódoas negras, ou o na-
riz em sangue de ursula von der
Leyen, correspondem a refle-
xões e alertas para a existência
de vítimas de abusos em qual-
quer setor da sociedade.

São todas mulheres proe-
minentes da vida política e so-
cial internacional. Todas são
representadas como vítimas
de violência doméstica, es-
pancadas, com rostos incha-
dos, nódoas negras, lábios e
nariz em sangue.

Para esta campanha inter-
nacional contra a violência,
aleXsandro Palombo utilizou
as imagens de: ursula von der
Leyen, presidente da Comissão
Europeia, Christine Lagarde,
presidente do Banco Central
Europeu, Kate Middleton, du-
quesa de Cambridge, Kamala
Harris, vice-presidente dos
EuA, Marine Le Pen, líder do
partido francês união nacional
de extrema direita, Anne Hi-
dalgo, presidente da Câmara
de Paris, Letizia Ortiz, rainha
da Espanha. Trata-se do último

trabalho do artista italiano
que, além de chamar a atenção
para o fato de os abusos serem
transversais na sociedade, tam-
bém critica as instituições e au-
toridades por darem uma fal-
sa segurança às vítimas.

"Por que é que uma mu-
lher deve denunciar a agres-
são se depois da denúncia ela
não é protegida pelas insti-
tuições e acaba por ser morta?
Como pode uma mulher víti-
ma de abuso e violência ainda
ter fé nas instituições? Vejo
apenas a política a convidar
mulheres a denunciar os ca-
sos, mas sem assumir a res-

ponsabilidade de dar proteção
e apoio às vítimas. um Estado
que não protege e deixa as
mulheres sozinhas nas mãos
do agressor, torna-se cúmpli-
ce silencioso" disse aleXsandro
Palombo, citado na publicação
il Giorno de Milano.

"São muitas as associações
de voluntários que, com pou-
quíssimos meios, procuram
apoiar as vítimas, mas cabe à
política, às instituições e ao
Estado assumir essa respon-
sabilidade", acrescentou.

Em Paris, os pôsteres com
o rosto da Anne Hidalgo co-
berto de hematomas e o nariz
de Marine Le Pen cheio de
sangue, em frente do Hôtel de
Ville, desafiam e surpreen-
dem as pessoas que passam.

na Espanha, a exposição
das fotomontagens é prota-
gonizada pela rainha Leti-

zia "maltratada".
A Plaza del Ayuntamiento

de Los Alcázares, em Múrcia,
é o local onde o artista italia-
no faz o lançamento global da
última campanha, que marca
o Dia internacional pela Eli-
minação da Violência contra
as Mulheres.

"AleXsandro Palombo lem-
bra-nos, com força e nitidez, a
verdade nua e crua da violên-
cia sofrida pelas mulheres na
Europa e no mundo", dizem os
organizadores da exposição
espanhola. Eles destacam que
"os rostos a sangrar mostram,
ao mesmo tempo, a urgência
da situação para todas as mu-
lheres, mas também para as
mais "poderosas" que, como
outras, podem morrer sob os
golpes de um homem".

"A responsabilidade recai
sobre nós", afirma a historia-

dora francesa Christelle Ta-
raud, especialista em história
da mulher, género e sexuali-
dade e professora na univer-
sidade de Columbia, em nova
York. Citada no El Periodico
de Aragon, Taraud diz que o
trabalho de aleXsandro Pa-
lombo é também "um apelo à
resistência e à luta, bem como
uma forma de relembrar
aquelas mulheres que dis-
põem de meios políticos para
tornar o sistema eficaz.

A campanha internacional
começou nesta semana com
inúmeros pôsteres colocados
nas ruas de várias cidades eu-
ropeias, acompanhados do tex-
to: "Ela o denunciou. Mas nin-
guém acreditou nela . Mas ela
foi deixada sozinha. Mas ela
não foi protegida. Mas ele não
foi preso. Mas ela foi morta de
qualquer maneira”. (ABr)

A campanha
internacional
começou nesta
semana com
inúmeros pôsteres
colocados nas ruas
de várias cidades
europeias

Campanha contra violência com
rostos de mulheres influentes

Autoridades globais rea-
giram com alarme nesta sex-
ta-feira (26) a uma nova va-
riante do novo coronavírus
detectada na áfrica do Sul. A
união Europeia (uE), o Reino
unido e a Índia estão entre os
que anunciam controles de
fronteira mais rigorosos, en-
quanto cientistas tentam de-
terminar se a mutação é re-
sistente a vacinas.

O Reino unido proibiu
voos da áfrica do Sul e de paí-
ses vizinhos e pediu que os
viajantes britânicos que vol-
tam desses locais entrem em
quarentena. A chefe da Co-
missão Europeia, ursula von
der Leyen, disse que a uE
também pretende deter o trá-
fego aéreo da região.

Cientistas estudam a va-
riante identificada nesta se-
mana, mas a notícia derrubou
os mercados de ações e o pe-
tróleo em meio aos temores
do que proibições de viagens
fariam às economias já aba-
ladas do sul africano.

A variante tem uma pro-
teína de espigão que é dra-
maticamente diferente da-
quela do coronavírus origi-
nal, no qual as vacinas contra
covid-19 se baseiam, disse a
Agência de Segurança da Saú-
de britânica, o que aumenta
o receio de como as vacinas
atuais, bem-sucedidas con-
tra a mais familiar variante

Delta, sersairão. "Como os
cientistas descrevem, esta é a
variante mais significativa
que encontraram até hoje",
disse o secretário dos Trans-
portes britânico, Grant
Shapps, ao canal Sky news.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) realiza hoje uma
reunião em Genebra. Espe-
cialistas debaterão o risco que
a variante apresenta e se ela
deveria ser designada como
de interesse ou preocupante,
disse o porta-voz da OMS,
Christian Lindmeier.

Quase 100 sequências da
variante já foram relatadas, e
uma análise inicial mostra que
ela tem "um número grande de
mutações" que exigem mais
estudo, acrescentou Lindmeier.

um epidemiologista afir-

mou que já pode ser tarde de-
mais para endurecer as res-
trições de viagem.

"Acho que temos que ad-
mitir que muito provavel-
mente esse vírus já está em
outros lugares. Então, se fe-
charmos a porta agora, pro-
vavelmente será tarde de-
mais", disse Ben Cowling, da
universidade de Hong Kong.

A áfrica do Sul conversará
com autoridades britânicas
para tentar convencê-las a
reconsiderar a proibição, dis-
se o Ministério das Relações
Exteriores em Pretória.

A variante, batizada de
B.1.1.529, também foi encon-
trada em Botsuana e Hong
Kong, de acordo com a Agên-
cia de Segurança da Saúde
do Reino unido. (ABr)

Com variante do coronavírus,
Europa e Ásia reforçam fronteiras

Cientistas examinam se a mutação é resistente a vacinas

Medida passa a valer em 10 de janeiro

Breno Esaki/Agência Saúde DF

Fotomontagens são

do artista italiano

Alexsandro Palombo
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Lanna Oliveira

A arte é transformadora, liberta a
alma e transborda amor. E uma das
mais belas formas de sonhar com a
mudança é por meio da música. E foi
assim, desejando um mundo melhor,
que o MC nego Bala se libertou de
suas amarras e idealizou o álbum ‘Da
Boca do Lixo’, lançado esta semana.
Este trabalho traduz o olhar de um
garoto da Cracolândia, filho de uma
mãe usuária de crack e de um pai ba-
talhador. Sim, nego Bala usou sua su-
peração pessoal como inspiração
para versar as nove músicas que
compõem o projeto.

Batizado Marcelo Abdinego Justi-
no Generoso, nego Bala nasceu e se
criou na Boca do Lixo, região central
de São Paulo. Foi lá que vivenciou as
ruas e se entregou para um caminho
que mais tarde te traria consequên-
cias. Com 19 anos, ele se viu privado
de sua liberdade e conta que essa ex-
periência trouxe para sua vida mui-
tos aprendizados. Além de ter forta-
lecido dentro da sua alma de artista
a vontade de transformar seus pen-
samentos em música. E assim o fez,
preso ele escreveu algumas das faixas
do disco ‘Da Boca do Lixo’.

A essência do álbum
As músicas ‘Buraco no Céu’, ‘Cifrão

in' Pé’, ‘Da Boca do Lixo’ e ‘Paradoxo’
foram criadas nesse período contur-
bado de sua vida, porém um momen-
to de muita reflexão. A primeira surgiu
de forma improvisada, algo recorren-
te no processo criativo do funkeiro.
"Essa música foi como um fôlego para
mim, eu tinha desistido de tudo na-
quele momento e ela veio", ele recor-
da. “Já ’Cifrão in' Pé’ chegou em uma
tarde em que estávamos no pátio. Ela
fala dos valores que vi em mim mesmo
estando sem liberdade", ele define.

A faixa-título do disco, ‘Da Boca do
Lixo’ é uma música que ele fez com
o propósito de exaltar as comunida-
des. nego Bala tem como missão dar
autoestima a população das favelas
e mostrar que suas histórias valem
ouro. não à toa, o paulistano aborda
resiliência, empoderamento e resis-

tência. "na cadeia, tem muito usuá-
rio que é do Centro. E os caras sentem
fraqueza neles, chamam de nóia, de
Cracolândia. Eu queria fazer uma le-
tra que todos cantassem com orgu-
lho. uma semana depois, na visita,
tava todo mundo cantando com or-
gulho", ele lembra. 

‘Paradoxo’, por sua vez, foi cria-
da de dentro da cela. "Eu tava quie-
tão e não me deixavam ficar na mi-
nha. insistiram para eu mandar uma
rima. Minha mente sempre tá a mi-
lhão, veio na espontaneidade e can-
tamos umas 30 vezes no corredor",
recorda. Essa é uma das belezas de
se fazer arte, fazer dos momentos di-
fíceis uma forma de se libertar de
suas próprias amarras. E nego Bala
soube transparecer nas letras suas
muitas personalidades e dos diversos
sentimentos que foram gerados no
seu íntimo e que o move como ser
humano e artista.

Com um significado especial,

‘Diumjeitodiferent’ representa a con-
testação de quando ele se percebeu
MC. isso porque, na quebrada, as
pessoas pediam para ele cantar, mas
como não tinha nenhuma canção re-
gistrada, sempre soltava uma rima di-
ferente, que surgia ali na hora. Aos 10
anos de idade, próximo à Praça Prin-
cesa isabel, em meio ao fluxo e com
parceiros, ele soltou a letra no im-
proviso. "Eu cantei muito essa músi-
ca na quebrada, então virou um
hino", diz. Quando foi registrar em es-
túdio, a canção virou o que nego
gosta de chamar de ‘ópera funk’.

Já ‘Som de Preto’ e ‘Anjo’ são fru-
tos de madrugadas em estúdio. A pri-
meira veio com um beat em forma-
to de boom bap e a letra foi feita no
freestyle (improviso) de ponta a
ponta. "A ideia foi mostrar uma visão
brasileira e consciente da coisa, en-
tão traz uma visão das antigas e
também de agora, de se atentar aos
recursos e a ancestralidade", ele co-

menta. Composta quando ele tinha
13 anos de idade, ‘Anjo’ apresenta
um lado romântico. "É um lado meu
que eu não tinha nem visto", define.
Já a track ‘Fumando do Verde’, traz
a atmosfera do baile.

Completando o álbum, uma das
músicas mais importantes do proje-
to é ‘Sonho’. Esta foi composta por
nego Bala quando tinha apenas 12
anos em um momento reflexivo du-
rante sua passagem pela Fundação
Casa. Ele sentiu um sopro em for-
mato de melodia e, ao término do
dia, tinha composto a música, que
precisou cantarolar de forma sus-
surrada e repetida para gravar a le-
tra no pensamento. Além de ser con-
cebida de forma especial, a faixa ain-
da ganha a participação de Elza Soa-
res, uma das vozes mais potentes e
representativas do Brasil.

Vida e obra em audiovisual
‘Sonho’ também exerce o papel

musical no curta-metragem que
apresenta a vida e a obra de nego
Bala. idealizado pela joint venture
AKQA\Coala.LAB e produzido pela
Stink Films, mesma parceria res-
ponsável pelo vídeo de ‘Bluesman’,
do rapper Baco Exu do Blues, o filme
está disponível no canal de YouTu-
be do artista. neste curta, ele revisita
os dias que esteve privado da liber-
dade. É como se o disco e toda sua
essência fossem condensados no
formato da trilha sonora de uma
obra audiovisual.

"A gravação foi um flash de várias
emoções e um misto de aprendizado
monstro pelo qual passei", afirma o
MC. O roteiro, baseado em fatos
reais, amarra passado, presente e fu-
turo, mostrando como a dança e a
música são tecnologias ancestrais
capazes de conectar e de mudar vi-
das. Ele faz as pazes com a sua crian-
ça e transforma as lágrimas de tris-
teza em lágrimas de inspiração. no
vídeo, há menção ao rap com uma ci-
tação dos Racionais MC’s e também
ao funk, gênero no qual o cantor se
baseia para compor, mas sem limitar
as referências.  (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

MC nego Bala conta com a voz potente de Elza Soares para escancarar 
sua vida na produção do álbum e do curta-metragem ‘Da Boca do Lixo’

Nego Bala diz que a ideia central do disco era unir 
as suas poesias em diferentes formas de fazer funk

Essência

Poesia baseada em fatos reais
Larissa Zaidan
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Intercâmbio
cultural
Maior feira gaúcha do Brasil,
FenaSul, segue até domingo (28), 
em sua 14ª edição, com 
variadas atrações

Elysia Cardoso 

A tradicional Feira típi-
ca do Sul do País, FenaSul,
segue até domingo (28) e
traz um pedacinho da cul-
tura gaúcha para os goia-
nos. A Feira, que chega à
sua 14ª. Edição reúne atra-
ções culturais, moda, pro-
dutos típicos e gastrono-
mia do Sul do País. A  aura
imaginativa em torno do
Sul faz da Fenasul uma
amostra da região, que tem
forte apelo europeu. 

A feira consegue reunir
em um único lugar vários
elementos para viajar o Rio
Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Paraná sem sair da
capital goiana. "A impor-
tância é trazer uma cultura
nacional nova para aqueles
que não conhecem o Sul do
Brasil e também para que o
povo gaúcho que reside em
Goiânia possa relembrar
suas raízes. É importante
lembrar que os Sulistas que
vem trabalhar no evento
também levam consigo  um
pouco da rica cultura Goia-
na. Portanto é um inter-
câmbio de mão dupla", con-
ta  o organizador da Feira,
Sérgio Silva. 

Segundo o organizador
estão confirmados mais
de 50 expositores com pro-
dutos tradicionais, Festival
de Cucas, artesanato, de-
coração, moda couro, os
deliciosos chocolates de
Gramado, salames, quei-
jos, vinhos, entre outros.
Em âmbito culinário, o
destaque está no churras-
co, chocolate de Gramado,
queijo e salame.

Questionado sobre a re-
tomada da feira ainda no
contexto de pandemia Silva
ressalta. "A retomada foi
tão tranquila quanto pro-
gramamos. Todas as medi-
das sanitárias de segurança
estão sendo observadas e o
evento vem transcorrendo
sem qualquer problema".
O retorno do evento em si
já teve um tom de novida-
de para o povo”. 

Além disso, quem for vi-

sitar a feira poderá conhe-
cer a casa do gaúcho e tirar
fotos com trajes típicos no
estúdio temático que será
montado no evento e com-
partilhar com os amigos
nas redes sociais. O visi-
tante também pode apren-
der sobre o chimarrão.

A arte também se faz
presente, todos os dias
são realizadas ainda apre-
sentações do Grupo De
Danças Típicas Gaúchas
‘Herdeiros Farroupilha’,
vindo direto de Porto Ale-
gre para a Fenasul.

De acordo com Sergio
Silva, "é sempre muito bom
trazer a FenaSul para Goiâ-
nia", e ele acrescenta: “A ci-
dade é muito receptiva e a
cultura gaúcha é forte en-
tre a população do Estado
de Goiás. isso contribui
para o sucesso de cada edi-
ção e esse ano estamos tra-
zendo novidades, como o
estúdio temático da Casa
do Gaúcho, para que o
goiano aproveite muito
essa grande festa”, conta.

A Fenasul foi criada há
20 anos em Belo Horizonte,
em Minas Gerais.  Hoje, o
evento se tornou itinerante
estando presente em 12 ci-
dades de Minas Gerais,
Goiás, São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do
Sul. (Especial para O Hoje) 

SERVIÇO
FenaSul 2021
Quando: até domingo
(28), das 12h às 23h
Onde: Avenida Fued José
Sebba, Jardim Goiás -
Goiânia

Feira é um pedacinho da cultura gaúcha para os goianos

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

NOTA AO LEITOR
t

LIVRARIA
t

Poder fazer um discurso
no próprio funeral a partir de
um holograma. Este serviço já
existe e é prestado pela em-
presa holandesa Here we
Holo. Recentemente, a sul-
coreana Vive Studios utili-
zou inteligência artificial para
proporcionar a despedida de
uma mãe com sua filha mor-
ta. E um canadense usou a
tecnologia para simular tro-
cas de mensagens com a noi-
va, falecida há oito anos. Qual
será o próximo passo? 

Para o escritor everar-
dobr, os processos tecnoló-
gicos vão avançar sobre a
corrida em busca da imor-
talidade. A tese é apresenta-
da no livro 'e-Código: como
a tecnologia nos levará sem
corpo para a vida sem fim',
segundo o qual o corpo hu-
mano irá sucumbir e as pes-
soas viverão em uma espécie
de exílio virtual, de forma li-
vre e autônoma. 

na obra, o autor reúne e
analisa, de forma inédita,
mais de 70 leis sobre a rela-
ção entre ciência e tecnolo-
gia. Ou, melhor, sobre a au-
tonomia da tecnologia dian-
te da ciência, que permitirá
a migração humana para o
ambiente virtual, um pro-
cesso em etapas, e já inicia-
do. Longe de fantasiar ou
imaginar o futuro, Everardo
afirma que se trata de um
trabalho de interpretação de
dados e de análise da natu-
reza das soluções brindadas
pelos campos de aplicação da
alta tecnologia. 

Com ilustrações e exce-
lente qualidade gráfica, e-Có-
digo é uma leitura de 336 pá-
ginas voltada aos profissio-
nais da ciência, tecnologia, es-
pecialmente biotecnologia,
filosofia, história, medicina e
outras áreas de saúde. Mas,
também, irá atrair interessa-
dos por ficção científica,
nerds, gamers e geeks, ainda
que categorizado como não-
ficção. A escrita envolvente e
sagaz do autor, professor de
texto e com vários livros na
área de redação, garante uma
leitura fluida diante da com-
plexidade excêntrica e ali-
ciante do tema.

Sobre o autor
Everardobr é Everardo

Leitão. Escreveu livros na
área de texto e o Guia do
idiota globalizado, humor,
com capa e ilustrações do
cartunista nani. Foi assessor
em área tecnológica de ban-
co com atuação internacional.
É professor de redação/in-
terpretação de texto. Deu aula
em órgãos como TCu e STJ,
além de várias instituições
privadas. Casado, três filhos.
Mora em Brasília. 

Exílio virtual
Autor de 'e-Código' analisa a autonomia da tecnologia
diante da ciência, que permitirá ao homem viver, no futuro

Simaria abriu a caixinha de
perguntas no instagram e respon-
deu algumas dúvidas dos segui-
dores. A cantora, que se separou de
Vicent Escrig em agosto deste ano,
foi direta quando o assunto era o
ex. "Tem esperança de voltar para
o ex?", questionou um seguidor.

"Acabou, acabou. Bobeou, dan-
çou", respondeu Simaria cantando.
um segundo quis saber se a can-
tora sente saudade do ex. Essa
pergunta Simaria também res-
pondeu cantando, mas, desta vez,
outra música. (nathalia Duarte,
Purepeople) 

Simaria abre o coração sobre 
saudade e possível volta com o ex

Everardo Leitão foi assessor em área
tecnológica de banco e é professor de redação 

CELEBRIDADES

A Fenasul foi

criada há 20

anos em Belo

Horizonte, em

Minas Gerais
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pode trazer a soli-
dariedade das pessoas à sua vol-
ta até você. Além disso, você
conseguirá fazer o esforço ne-
cessário para agir com equilí-
brio, simpatia e gentileza, por
isso as relações acabarão sendo
favorecidas. existe uma energia
de bondade no ar, aproveite-a.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pode te trazer po-
pularidade. Você conseguirá ca-
tivar as pessoas. Bom momento
para expor suas ideias. Agitação
e ansiedade podem ser os efeitos
colaterais deste dia, então man-
tenha a calma e direcione sua
energia rumo ao que deseja.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pede foco e direciona-
mento da sua energia para que
as coisas evoluam, mas isso pode
ser bem desafiador, pois você
pode colocar vários defeitos em
tudo ou buscar refazer o que já
está feito. Avalie e perceba que
antes feito do que perfeito. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Pode ser um dia letárgico,
com obstáculos externos ou in-
ternos, como preguiça, desânimo
ou dificuldade de avançar por fal-
ta de planejamento. Cuidado
com o que promete, porque de-
pois terá que cumprir. Amiza-
des ou pessoas falsas podem
ser muito presentes no seu dia.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

seu dia pede ação, mas você
pode não avaliar os riscos antes
de agir, o que acabará trazendo
prejuízos ou pouca evolução. se
conseguir concentrar bem sua
energia, poderá fazer muito em
pouco tempo ou com mínimo es-
forço. sua inteligência pode ser a
sua salvação hoje.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode ser estres-
sante, portanto a calma precisa
ser ativada. outra necessidade é
a do descanso, porque realizar,
produzir ou se conectar a mil e
uma tarefas pode trazer sobre-
carga e estafa. Cuide da sua saú-
de. Fora isso, use sua intuição.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia pode trazer bons
momentos em família ou com
pessoas queridas. Ótimo dia para
se permitir gastar com o que de-
seja, dar um presente a si mesmo
ou presentear alguém. Fora isso,
o dia pede autocuidado e capa-
cidade de se disciplinar em prol
de realizar algo.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia traz ganhos e uma
energia de prosperidade à sua
volta. Você pode receber favores
ou ter alegrias ao lado de pessoas
que ama. saiba retribuir a gene-
rosidade que recebe e sustentar
suas ideias. é momento de se
manter firme e se fazer respeitar.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pode trazer inten-
sidade nos desejos, mas a lua
minguante pode te frustrar, por-
tanto você pode não conseguir
realizar algo que queria ou ver al-
guém jogar um balde de água fria
nos seus planos. Você precisará se
adaptar à realidade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia favorece trocas har-
moniosas entre as pessoas, por-
tanto suas relações podem ser o
ponto alto. tome cuidado com o
descuido com seus pertences,
porque pode esquecer algo ou fi-
car distraído e ter algo furtado.
Bom dia para compra e venda,
pois há boas possibilidades.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia pode trazer deva-
neios, necessidade de sonhar,
contemplar e não pensar em
nada. mas ter esse tempo livre
pode ser um desafio, portanto sua
mente pode não corresponder
às suas necessidades. tome cui-
dado com as distrações, que po-
dem te levar ao erro. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia pode trazer boas
ideias: existe uma expansão da
mente que te ajudará a construir
ou a realizar uma tarefa ou proje-
to. tome cuidado com nervosis-
mo, ansiedade e instabilidades
emocionais, que podem interferir
negativamente nas suas ações. 

t
HORÓSCOPO

esTReiAs

Casa Gucci (House of Gucci,
2021, euA). duração: 2h37min.
direção: Ridley scott. elenco:
lady Gaga, Adam driver, Al Pa-
cino. Gênero: Biografia, dra-
ma. Cinemark Flamboyant:
17h25, 20h50. Cinemark Pas-
seio das Águas: 15h35, 19h35.
Kinoplex Goiânia: 14h20,
17h30, 20h40. Cineflix Apare-
cida: 18h15, 21h25. Cineflix
Buriti: 15h50, 21h.

A Sogra Perfeita (A sogra
Perfeita, 2021, Brasil). dura-
ção: 1h45min. direção:  Cris
d'Amato. elenco: Cacau Pro-
tásio, luís navarro, Polliana
Aleixo. Gênero: Comédia. Ci-
nemark Passeio das Águas:
19h, 21h30. Kinoplex Goiânia:
14h50, 19h10. Cineflix Apare-
cida: 16h15, 21h15. Cineflix
Buriti: 15h10, 19h.

Encanto (encanto, 2021, euA).
duração: 1h43min. direção:
Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro smith. elenco:
Filipe Bragança, stephanie Bea-
triz, John leguizamo. Gênero:
Animação, família, fantasia,
comédia. Cinemark Flam-
boyant: 13h, 14h, 15h40,

16h35, 18h20, 19h10. Cine-
mark Passeio das Águas:
12h50, 13h, 13h55, 15h25,
15h40, 16h30, 18h20. Kino-
plex Goiânia: 16h20, 18h40,
21h. Cineflix Aparecida: 14h,
14h30, 15h, 16h45, 17h15, 19h,
19h30. Cineflix Buriti: 15h10,
16h20, 17h30, 18h40, 19h50.

Clifford: O Gigante Cão Ver-
melho (Clifford the Big Red
dog, 2021, euA). duração:
1h37min. direção: Walt Becker.
elenco: Jack Whitehall, darby
Camp, tony Hale. Gênero: Fa-
mília, aventura, comédia. Ci-
nemark 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 Va-
rella, sidney Klajner, eugê-
nio Vilaça e Pedro Barbosa.
Gênero: documentário. Ci-
nemark Flamboyant: 19h55.

eM CARTAZ

Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: Afterlife, 2021,

euA). duração: 2h04min. di-
reção: Jason Reitman. elenco:
Carrie Coon, Finn Wolfhard,
mckenna Grace. Gênero:
Aventura, ação, comédia. Ci-
nemark Flamboyant: 12h40,
15h, 15h40, 18h, 18h35, 21h,
21h30, 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 14h50, 15h55,
17h45, 18h, 18h55, 19h05,
20h55, 21h, 21h55, 22h. Kino-
plex Goiânia: 15h, 17h40. Ci-
neflix Aparecida: 14h05,
16h40, 19h15, 21h50. Cineflix
Buriti: 16h40, 18h50, 21h20.

Noite Passada em Soho (last
night in soho, 2021, euA). du-
ração: 1h57min. direção: ed-
gar Wright. elenco: thoma-
sin mcKenzie, Anya taylor-Joy,
matt smith (Xi). Gênero: sus-
pense, terror. Cinemark Pas-
seio das Águas: 16h40. Kino-
plex Goiânia: 21h20. Cineflix
Aparecida: 21h45. 

Chernobyl - O Filme (Kogda
padali aisty, 2021, Russia). du-
ração: 2h16min. direção: da-
nila Kozlovsky. elenco: danila
Kozlovsky, oksana Akinshina,
Filipp Avdeyev. Gênero: dra-
ma, histórico, ação. Cinemark
Passeio das Águas: 13h30. 
Eternos (eternals, 2021, euA).

duração: 2h37min. direção:
Chloé zhao. elenco: Gemma
Chan, Richard madden, salma
Hayek. Gênero: Ficção científi-
ca, fantasia, ação. Cinemark
Flamboyant: 13h30, 14h50,
17h, 18h15, 20h40, 21h40. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h50, 14h, 17h15, 17h25,
20h40, 20h50. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h30, 17h10, 17h40,
20h20, 20h50. Cineflix Apare-
cida: 15h, 18h10, 21h20. Cine-
flix Buriti: 15h40, 17h10, 19h10,
20h20, 21h.

Marighella (marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. di-
reção: Wagner moura. elenco:
seu Jorge, Adriana esteves,
Bruno Gagliasso. Gênero: dra-
ma, biografia, histórico. Cine-
mark Flamboyant: 21h10. 

A Família Addams 2 - Pé na
Estrada (the Addams Family
2, 2021, euA). duração:
1h33min. direção: Greg tier-
nan, Conrad Vernon. elen-
co: oscar isaac, Charlize the-
ron, Chloë Grace moretz. Gê-
nero: Animação, família, co-
média. Cinemark Flamboyant:
12h50, 15h10. Cinemark Pas-
seio das Águas: 12h30, 13h30.
Kinoplex Goiânia: 17h.

'A Sogra Perfeita' é um filme brasileiro de 2021 do gênero comédia dirigido por Cris D'Amato

tCINEMA

Mostra educativa
A pandemia da Aids com-

pleta 40 anos e a Agência
Aids realiza a mostra 'mais
Arte, menos Aids' que, pelo se-
gundo ano, acontecerá vir-
tualmente no sábado (27),
entre 14h e 19h, com trans-
missão online pela tV Agência
Aids, pelo Youtube e Face-
book. o objetivo é utilizar a
arte para falar de prevenção,
HiV/Aids e direitos Humanos
em tempos de isolamento so-
cial e pandemia da Covid-19.
Quando: sábado (27). onde:
(www.youtube.com/c/Agen-
ciaAids/videos). Horário: entre
14h e 19h. 

Festival de Música
o Festival de música Rádio

nacional Fm anuncia os ven-
cedores da edição 2021 nes-
te sábado, 27 de novembro,
às 20h, no teatro da Caixa
Cultural. essa é a 13ª edição
do evento que valoriza os ar-
tistas do distrito Federal e en-
torno e oferece espaço para
divulgação dos seus traba-
lhos na programação da Rá-
dio. Quando: sábado (27).
onde: (www.ebc.com.br/).
Horário: 20h. 

Conversa Piada
leandro Hassum participa

do Conversa Piada deste sá-
bado (27). no quadro Quatro
Contra um, o humorista res-
ponde às perguntas de Beto
silva, Claudio manoel, Helio

de la Peña e Hubert Aranha.
o programa inédito vai ao ar
às 22h, na tV Cultura. em
uma conversa descontraída,
os apresentadores debatem
sobre a libertadores e a po-
lêmica do touro de ouro.
Quando: sábado (27). onde:
tV Cultura. Horário: 22h.

som do Rock
HGG realiza 8ª edição do

doe sangue ao som do Rock
neste sábado (27),  das 8 às
14h.  o evento, que celebra a
semana do doador Voluntá-
rio de sangue, contará com o
apoio de cerca de 30 moto-
clubes do estado. estabele-
cimentos voltados a esse pú-
blico também são apoiado-
res da campanha, que con-
tará apresentação das ban-
das America Boulevard e

Cida Araújo e Banda, com
uma seleção das mais tradi-
cionais músicas do rocknroll
internacional e nacional.
Quando: sábado (27). onde:
Avenida Anhanguera, n°
6.479, setor oeste - Goiânia.
Horário: das 8 às 14h. 

espetáculo infantil 
neste domingo (28), a Am

Produções Artísticas apre-
senta o espetáculo infantil o
Circo no Fundo do mar, no
teatro madre esperança Gar-
rido, às 17h. o ingresso cus-
ta R$ 40 (inteira) e R$ 20
(meia). o Circo no Fundo do
mar conta a história do Bebê
tubarão, que é apaixonado
por circo, e jura ter visto um
no fundo do mar. depois de
muito procurar, ele e seus

pais realmente acham o Cir-
co tibum. Quando: domingo
(28). onde: Avenida Contor-
no, nº 241, Centro - Goiânia.
Horário: 17h. 

Moda africana 
neste domingo (28), o

shopping Cerrado e a Puig
models promoverão uma edi-
ção especial do África Fashion
tribal em comemoração ao
mês da Consciência negra. A
programação, que será reali-
zada das 17h às 20h, contará
com um desfile de moda afri-
cana que apresentará cria-
ções da estilista guineense
saturnina da Costa, tais como
saias longas, acessórios e tur-
bantes. Quando: domingo
(28). onde: Avenida Anhan-
guera, nº 10.790, setor Aero-
viário - Goiânia. Horário: 17h.

Brasil em Pauta
o programa Brasil em

Pauta apresenta uma entre-
vista inédita com o ministro
da infraestrutura, tarcísio
Gomes de Freitas, neste do-
mingo (28), mais tarde, ex-
cepcionalmente às 22h, na tV
Brasil. A mudança ocorre em
virtude da transmissão do
especial Caiu no enem, ao
vivo, às 19h30, no horário
original em que é exibida a
produção jornalística sema-
nal. durante o Brasil em Pau-
la, o convidado conversa com
o jornalista Paulo la salvia.
Quando: domingo (28). onde:
tV Brasil. Horário: 19h30. 

Espetáculo infantil O Circo no Fundo 
do Mar é apresentado domingo (28)

AGENDA
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16 n Essência

Sabemos que a indústria da moda
é poluente e, na maioria das vezes,
com uma visão voltada somente para
o lucro. Em um momento que a natu-
reza grita por socorro, o mundo fas-
hion, que muitas vezes é encarado
como fútil, apresenta algumas ações
em prol da sustentabilidade. O pro-
cesso industrial para a produção de
roupas exige diversos recursos natu-
rais, além da existência de trabalhos
análogos à escravidão. Muitas vezes,
a indústria da moda pode assumir
uma posição opressora, e isto é ina-
ceitável para diversos profissionais do
meio. Sendo assim existe um movi-
mento global que prova que acompa-
nhar as tendências da moda e ter
consciência socioambiental, ao mesmo
tempo, é possível ‘estar na moda’! 

São alternativas que visam mudar a
maneira de consumir moda sem deixar
o estilo de lado. Moda sustentável, tam-
bém conhecida como eco fashion, é um
conceito definido por metodologias e
processos de produção que não são pre-
judiciais ao meio ambiente. isto é, a cria-
ção de roupas e acessórios sem prejudi-
car o ecossistema que existe ao redor da
cadeia de produção deste item. Este con-
ceito se aplica a toda a cadeia de produ-
ção de um tecido e, em seguida, deriva-
se na cadeia de produção de uma peça de
roupa. Em uma terceira avaliação, toda
a cadeia de distribuição destas roupas
acabadas também tem de ser avaliada.

Só no Brasil, a estimativa é de que
cerca de 175 mil toneladas de resíduos
têxteis são descartados por ano, dos
quais apenas 20% são reutilizados
ou reciclados. Os dados globais tam-
bém impressionam: segundo estudo
da fundação britânica Ellen MacArt-
hur, a cada segundo, o equivalente a
um caminhão de lixo cheio de sobras
de tecido é queimado ou descartado

em aterros. isso representa 500 bi-
lhões de dólares jogados fora e a
emissão de 1,2 bilhão de toneladas de
gases de efeito estufa por ano.  

O que antes era considerado apenas
uma tendência, hoje vem se consoli-
dando e ganhando cada vez mais es-
paço no mundo fashion. Buscar os no-
vos looks em brechós, bazares, feiras e
aplicativos de troca, além de encontrar
novos significados para peças que já es-
tão no armário - também conhecido
como upcycling -, são alternativas sus-
tentáveis de consumo de moda. Este
movimento de conscientização não
pretende tornar os grandes magazines
de fast-fashion em vilões, nem seus
clientes, mas apresentar opções ecolo-
gicamente corretas, ampliando as pos-
sibilidades de aquisição.

O upcycling também está ‘in voga’
como alternativa sustentável, a ação
consiste em um processo de criar
algo novo e melhor a partir de itens
antigos, assim como a reutilização ou
a reciclagem; é usar materiais exis-
tentes para melhorar os originais. É
uma maneira de customizar roupas,
porém leva em consideração muito
mais do que apenas transformar uma
camiseta velha ou um jeans que está
parado no armário há algum tempo.
upcycling traz um novo conceito e
propósito para materiais que seriam
descartados, agregando valor com
criatividade. não tem a ver com re-
ciclagem de materiais, pois ela mui-
tas vezes envolve conversão de ma-
teriais em produtos de menor quali-
dade. nessa técnica é dado mais va-
lor aos produtos em desuso com o in-
tuito da continuidade do ciclo de
vida do produto. (Na próxima edição
no dia 4/12, o assunto será o bilio-
nário mercado de roupas susten-
táveis). (Especial para O Hoje)

Vida longa ao 
look sustentável

Digital influencer GiovannaVeríssimo lança marca própria

O que antes era

considerado

apenas uma

tendência, hoje

vem se

consolidando e

ganhando cada

vez mais espaço no

mundo fashion.

Buscar os novos

looks em brechós,

bazares, feiras e

aplicativos de

troca, além de

encontrar novos

significados para

peças que já estão

no armário -

também conhecido

como upcycling –,

são alternativa

Influenciadoras:
Thay Hosk,
Rayane Cortez,
Ally Camargo,
Yaska cocovick,
Giovanna Veris-
simo, Thaís
Araujo, Luana
Castro, Izabela
Perillo, Nathalia
Rezende

A modelo e digital influencer
Giovanna Veríssimo tomou cora-
gem e deu o primeiro passo rumo
à realização de um sonho e fun-
dou sua marca própria de rou-
pas: GiV. Com organização de
Maris Tavares,  da Officina de Es-
trelas, o lançamento, aconteceu
na segunda-feira (22), no SJ Pre-
mium Hotels restrito a poucos
convidados devido às restrições
sanitárias por conta da Covid.

Giovanna conta que a esco-
lha do nome foi feita em cima
de muito estudo com apoio de
profissionais da área. “Queria
um nome fácil, simples mas que
não fosse o meu porque quero
algo além da Giovana. Com
minha equipe de branding , fi-
zemos algumas pesquisas e che-
gamos ao nome GiV, uma junção
do G de Giovanna com V de Ve-
ríssimo”, explicou. 

Empresárias
Giovanna
Veríssimo e
Maris Tavares da
Officina de
Estrelas,
organizadora do
evento



Vitória Coimbra 

Para viabilizar as obriga-
ções assumidas pelo Brasil,
na Conferência das nações
unidas sobre as Mudanças Cli-
máticas de 2015 (COP 21), foi
estabelecida a Política nacio-
nal de Biocombustíveis (Re-
novaBio - Lei n° 13.576/2017).
Entre os esforços para cumprir
os compromissos assumidos
na COP 21, o país estabeleceu
metas anuais de descarboni-
zação para o setor de com-
bustíveis, com o objetivo de
aumentar a participação de
bioenergia na matriz energé-
tica brasileira para aproxi-
madamente 18% até 2030. 

O Crédito de Descarboni-
zação (CBio) é um dos instru-
mentos adotados pela Reno-
vaBio, como ferramenta para
atingir as referidas metas. A
emissão desse crédito se dá
por produtores e importado-
res de biocombustíveis, devi-
damente certificados pela
Agência nacional do Petróleo,
Gás natural e Biocombustí-
veis (AnP), com base em notas
fiscais de compra e venda, e
pode ser comercializado a par-
tir da venda desses ativos na
bolsa de valores [B3]. 

Conforme relatório divulga-
do, em agosto do corrente ano,
pelo Conselho Consultivo de
Crise Climática (CCAG, sigla em
inglês), ainda que acabassem as
emissões líquidas de gases de
efeito estufa, incluindo o gás car-
bônico, até 2050, seria “tarde de-
mais” para evitar um desastre
global e não seria suficiente
para atingir a meta de limitar o
aquecimento global a 1,5ºC até
o final do século, estabelecida no
Acordo de Paris.

O Acordo de Paris propõe
que os países signatários devem
se esforçar para frear o au-
mento das temperaturas a me-
nos de 2ºC, mas, idealmente, ao
limite de 1,5ºC, por meio de me-

didas para redução de emissões
de gases de efeito estufa, como
o dióxido de carbono. Com base
nas descobertas publicadas re-
centemente, pelo relatório do
Painel intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas
(iPCC), os cientistas do CCAG
afirmam que nunca tiveram
tantas evidências científicas
para demonstrar que estamos
no meio de uma emergência cli-
mática global.

Diante deste cenário, o ad-
ministrador de empresas, es-
pecialista em gestão do agro-
negócio e agente autônomo de
investimento com certificação
pela AnCORD, Cleiton de Araú-
jo Mendes, a emissão dos cré-
ditos é uma tendência presen-
te em todo o mundo, já que vá-
rios estudos e teóricos, princi-

palmente, ambientalistas, apon-
tam que a razão pelo aqueci-
mento do planeta está ligada ao
aumento do gás carbônico, co-
nhecido também como efeito
estufa. Além disso, Cleiton diz
que cada CBio corresponde a
uma tonelada de gás carbônico
evitado na atmosfera. A quan-
tidade é calculada a partir da di-
ferença decorrente do biocom-
bustível produzido (etanol, bio-
diesel, biometano, bioquerose-
ne, entre outros).

A iniciativa é importante
para o meio ambiente e se
torna uma fonte de renda e até
mesmo um incentivo, tornan-
do mais viável economica-
mente a descarbonização, em
sua visão. “nesse sistema, es-
pecificamente, a busca é por
interagir para a descarboni-

zação da atmosfera. isso é fei-
to através de um sistema de
compensação, até para com-
pensar a receita dos produto-
res relacionados aos biocom-
bustíveis”, declara.

um dos exemplos de em-
presas que já estão realizando
a emissão dos Créditos de Des-
carbonização é a Caramuru
Alimentos S.A. Em maio de
2021, a usina de biodiesel da
instituição, localizada no mu-
nicípio de Sorriso, em Mato
Grosso, aderiu ao RenovaBio,
fazendo com que o setor pas-
sasse a ter 28 usinas habilita-
das e capacitadas para emitir
cerca de 6,67 milhões de CBios
por ano, o que pode equivaler
a um quarto da meta do setor
de distribuição, estipulado em
25,2 milhões neste ano. Como

potencial faturamento, a em-
presa pode emitir 86,2 mil
CBios em 2021, o que corres-
ponde a R$2,64 milhões no
mercado de descarbonização
da B3, responsável por dispo-
nibilizar a plataforma em que
se dá o ambiente para emissão
do crédito a ser negociado na
bolsa de valores. 

A empresa é uma impor-
tante fornecedora de biocom-
bustível no Brasil. Esse bio-
combustível é aditivado ao die-
sel e houve a demanda am-
pliada, em decorrência da mu-
dança legislativa que alterou o
percentual de composição de
1% para 12%. Este percentual
gera um certificado que é re-
ferendado neste crédito de des-
carbonização, cujo parâmetro
de precificação é da B3.

Outra empresa que tam-
bém começou a negociar os
créditos de descarbonização
por biocombustíveis é uma
usina localizada no municí-
pio de Goianésia , que atua na
produção de etanol e açúcar a
partir da cana-de-açúcar. A
usina começará a ter seus
CBios negociados a partir de
2022, gerando uma nova fon-
te de receita a partir da venda
desses instrumentos. Sendo
assim, é possível fazer a cus-
tódia de tal certificado, a par-
tir do momento em que este é
auditado torna-se apto, assim,
para possível negociação, ex-
plica Cleiton que possui ex-
pertise no processo de custódia
e venda do CBio das empresas.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Com o objetivo de
compensar a pro-
dução de gás car-
bônico, por inter-
médio dos biocom-
bustíveis, os créditos
de descarbonização
trazem vantagem
para empresas cha-
madas ‘emissoras
primárias’

Créditos especializados incentivam
produção e meio ambiente

usinas de biodíesel
são incentivadas
para se adptar e
reduzir a emissão
de gases do efeito
estufa








