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Preço da carne volta a
subir com exportação
para a China e Rússia
Mesmo com a suspensão das compras chinesas, o
preço da carne bovina não se estabilizou por causa
da baixa oferta de animais para o abate. A liberação de carnes com certificado até 4 de setembro já

começou a liberar e pode impactar o preço no
mercado brasileiro. O principal atrativo, que fez
com que os frigoríficos reduzissem a oferta para
os brasileiros, é a oferta em dólar. Cidades 9

OHOJE.COM

Motos são responsáveis
por quase 70% dos
óbitos em acidentes

Cidades 11

Afonso Cardoso

Empate com gosto de festa na Serrinha Em partida com muita comemoração, Goiás sai atrás do placar diante
do Brusque, mas iguala resultado e conquista vice-campeonato da Série B; após o jogo teve invasão dos torcedores no gramado. Esportes 7

Mendanha é a
melhor opção
para Bolsonaro
Presidente cogita lançar candidatura própria em Goiás,
mas Vitor Hugo não é favorito.
Política 2

Advogado de igreja pede para
vítimas procurarem polícia
Advogado da igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim América, pede
para que vítimas denunciem para a Polícia Civil casos de assédio sexual,
conforme revelado pelo O Hoje. Igreja diz que ofereceu ajuda psicológica e jurídica para as vítimas do pastor acusado pelas fieis de assédio
e que ele foi afastado das atividades no estado. Cidades 10

Após recuo,
indústria
recupera emprego

Setor tecnológico
pode receber
benefício fiscal
Política pode beneficiar empresas
de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores.
Política 6

Professor Alcides
recua da ideia de
presidir o PP em Goiás

Xadrez 2

A construção civil apresentou atividade mais intensa em outubro
com a recuperação do nível de emprego, após dois meses de recuo. A
avaliação é da Confederação Nacional da Indústria, que divulgou
a Sondagem da Construção.

Esplanada 6

Sem vencer nos últimos
sete jogos, Atlético-GO
recebe o Bahia

Doação de imóvel
acima de 30 salários
exige escritura pública

Mineiro Aécio Neves
derrete no PSDB com
derrota de Leite

Economia 4

Esportes 8

Negros passam a
empreender mais

Dólar: (paralelo) R$ 5,59 | Dólar: (comercial) R$ 5,596 |
Euro: (Comercial) R$ 6,329 | Boi gordo: (Média) R$ 318,10
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 322,88 | Bovespa: -3,39%

Pesquisa avalia que a população
negra querem e estão empreendendo mais na crise. Negócios 17

Jurídica 10
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Tempo em Goiânia
s 29º C

t 20º C

Sol com algumas nuvens e
chuva passageira durante o dia.
À noite o tempo fica firme.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |
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Paralelo
Professor Alcides recua da
Derrotado nas eleições de 2020 para o deideia de presidir o PP em Goiás mocrata Dione Araújo, com diferença de 5%,
PEC exclui as empresas da política desonerações

Câmara pode

manter benefícios
ﬁscais a empresas

de tecnologia

A Câmara dos Deputados pode votar na terça-feira (30) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
10/21, que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação
(tICs) e de semicondutores. A proposta, que será votada em primeiro turno, está na pauta da sessão do
Plenário marcada para às 13h55.
A PEC exclui essas empresas da política gradual de desonerações, que foi instituída pela Emenda Constitucional
109, em vigor desde março.
A votação da PEC foi parte do acordo para aprovar a
emenda, que determina ao presidente da república
apresentar ao Congresso um plano de redução gradual no
montante de 10% anuais para que, ao fim de oito anos,
somente um máximo de 2% do Produto Interno Bruto
(PIB) seja usado como renúncia de receita para incentivos e benefícios tributários.
O texto da PEC tem o deputado rodrigo de Castro (PSDBMG) como primeiro signatário e o deputado Vitor lippi (PSDBSP) como relator. Segundo lippi, 504 empresas acessam hoje
os incentivos da lei de Informática e 19 empresas estão habilitadas no Programa de Apoio ao Desenvolvimento tecnológico da Indústria e Semicondutores (Padis), com fábricas instaladas em 137 municípios de 16 estados.
O total de incentivos ao setor deve chegar a r$ 6,5 bilhões até o fim deste ano, com previsão de arrecadação global de cerca de r$ 12 bilhões somente em tributos.

Com a reaproximação política do presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre
Baldy, com o governador ronaldo Caiado, o
deputado federal Professor Alcides desistiu
de tentar tomar o comando do partido, em
articulação junto ao ministro-chefe da Casa
Civil, Ciro Nogueira, que preside o diretório
nacional da legenda. Por conta de sua insatisfação com Baldy, o parlamentar chegou
a ameaçar deixar o PP, divulgando que havia recebido convites de
vários partidos. Sem sucesso em sua empreitada, Alcides recuou, principalmente diante das
investidas de Baldy
para abocanhar
a vaga ao Senado
na chapa governista, numa briga
direta contra o secretário da Fazenda de São
Paulo, Henrique Meirelles (PSD).

Dilema

Mesmo permanecendo no PP, que faz
base da base governista, Professor Alcides segue aliado de Gustavo Mendanha (sem partido), pelo menos até segunda ordem.

Chapa forte

Fora da discussão sobre a composição da
chapa majoritária governista, o vice-governador lincoln tejota (Cidadania) segue envolvido em fortalecer o partido que preside em
Goiás, com a formatação de chapa pra disputar a Assembleia legislativa e Câmara Federal.

Agendado

Depois de um encontro casual com o expresidente Michel temer, o presidente do PSD
em Goiás, Vilmar rocha, ficou de agenda ida
a São Paulo para uma conversa mais demorada entre os dois sobre o cenário político-eleitoral nacional e no Estado.

Gugu Nader (PSl) faz uma espécie de gestão
paralela em Itumbiara, com o projeto que
leva o nome dele. E já programou festa de
Natal na cidade.

Aliado

Adversário da deputada federal Magda Mofatto (Pl), o prefeito de Caldas Novas, Kleber
Marra (republicanos) tem contado com o apoio
da deputada Flávia Morais (PDt), na busca de
recursos do governo federal. Os dois estiveram
no Ministério de Desenvolvimento regional.

Contradição

Depois que o procurador da república em
Goiás, Ailton Benedito, assinou recomendação
às autoridades de saúde do Estado e de Goiânia,
sobre medidas de prevenção da nova onda da
Covid-19, o caso repercutiu entre deputados na
Alego, por ele ser apoiador de Jair Bolsonaro, tido
como negacionista.

Turnê

Apesar de Goiânia não estar no roteiro da turnê DE Sérgio Moro, de lançamento do livro “Contra o sistema da corrupção”, o Podemos, em
Goiás, tenta espaço na agenda do pré-candidato
a presidente para sua vinda ao Estado.

À tira colo

Emplacar o correligionário Henrique Meirelles na vaga ao Senado, na chapa majoritária
governista, é agora a principal tarefa do senador
Vanderlan Cardoso (PSD). Meirelles tem acompanhado a agenda do parlamentar Goiás afora.

CURTAS
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Por iniciativa do deputado Delegado
Humberto teófilo (PSl), o diretor-geral de
Administração Penitenciária, Franz rasmussen, deve comparecer à Comissão de Segurança da Alego, para responder a
questionamentos sobre suposta fraude no
fornecimento de marmitas para o sistema
prisional de Goiás.

Melhor estratégia de Bolsonaro
em Goiás seria apoiar Mendanha
Apesar de o prefeito de Aparecida de
Goiânia não rechaçar o bolsonarismo,
presidente cogitar lançar a candidatura
do deputado federal Vitor Hugo
Marcelo Mariano
O presidente Jair Bolsonaro,
ainda sem partido, está a poucos
dias de se filiar ao Pl, presidido
nacionalmente por Valdemar
da Costa Neto, ex-deputado federal e condenado no escândalo do mensalão em 2012.
Em Goiás, o Pl já havia declarado apoio publicamente
ao prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha,
também sem partido, que, até
agora, se apresenta como o
principal candidato de oposição ao governador ronaldo
Caiado (DEM/união Brasil).
O Pl, aliás, está entre as opções de Mendanha para se filiar,
depois de ter deixado o MDB devido à aliança entre Caiado e Daniel Vilela, que comanda o diretório estadual emedebista e é
pré-candidato a vice-governador na chapa caiadista.
O presidente do Pl em
Goiás, Flávio Canedo, marido
de Magda Mofatto, deputada
federal e o nome de maior destaque da legenda no estado,
não esconde de ninguém o desejo de contar com o prefeito
de Aparecida de Goiânia nas fileiras do partido.
A iminente filiação de Bol-

sonaro ao Pl, contudo, pode
mudar os rumos do jogo, já que
o presidente tem dado sinais de
que pretende lançar como candidato um de seus mais fiéis aliados, o deputado federal Vitor
Hugo (de saída do PSl).
O parlamentar argumenta
que existe espaço para uma
candidatura de essência bolsonarista em Goiás e, por lealdade a Bolsonaro, nunca descartou a possibilidade de concorrer ao governo estadual.
Em 2018, Vitor Hugo disputou a sua primeira eleição.
Entre os deputados federais
eleitos, foi o menos votado. Porém, à época, não era muito
conhecido e, embora Bolsonaro apresente rejeição cada
vez mais alta, Goiás ainda é
um estado conservador e o
bolsonarismo por si só seria
capaz de tornar a sua candidatura competitiva.
Por sua vez, o casal Flávio e
Magda, apesar de preferir Mendanha, diz que, se Vitor Hugo
realmente apresentar bons números, ele não enfrentaria resistência por parte da cúpula
do Pl goiano para ser o candidato do partido.
realisticamente, no entanto, a melhor estratégia para

Com interesse de lançar candidato próprio em Goiás, Bolsonaro cogita Vitor Hugo, que não é o favorito
Bolsonaro em Goiás seria
apoiar o prefeito de Aparecida
de Goiânia. Há pelo menos
dois fatores que ajudam a sustentar essa teoria.
Primeiro, a candidatura de
Vitor Hugo, mesmo considerada competitiva, não é a favorita. logo, no atual momento, que, claro, ainda é
cedo, existe mais chance de
perder do que de vencer. E, se
ele for derrotado, Bolsonaro
deixaria de contar com um
parlamentar importante, tido
como uma das cabeças mais
pensantes do bolsonarismo
no Congresso Nacional.
Em segundo lugar, caso Bolsonaro e Caiado sejam reeleitos,
a tendência é a de que a relação
entre ambos permaneça conflituosa. Portanto, o principal

objetivo do presidente nas eleições de 2022 em Goiás deveria
ser ganhar do governador, seu
aliado no passado, mas adversário no presente e provavelmente no futuro.
Essa não será uma tarefa fácil. Caiado tende a enfrentar
uma disputa mais complicada
do que a de 2018. Entretanto,
de acordo com levantamentos
internos, ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas de
intenção de voto e, por isso, ainda é o favorito.
No atual estágio do cenário
político em Goiás, Mendanha,
que surge em segundo lugar
nessas mesmas pesquisas, é o
candidato de oposição mais
competitivo. E, diferentemente
de Caiado, ele nunca fechou as
portas para o bolsonarismo.

É verdade que o prefeito de
Aparecida de Goiânia prefere
apoiar um presidenciável de
centro. Além disso, os bolsonaristas, como Vitor Hugo, o
criticam por ter feito alianças
com partidos de esquerda,
como Pt e PSB, nas eleições
municipais de 2020.
Por outro lado, também é
verdade que Mendanha tem
bom trânsito entre diferentes
forças políticas e, se for o
caso, não teria problema em
estar no mesmo palanque de
Bolsonaro, cujos aliados em
Goiás parecem cobrar um purismo ideológico, mas não se
importam em se filiar ao Pl,
partido que indicou José
Alencar como vice do ex-presidente lula (Pt) em 2002.
(Especial para O Hoje)
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Cercamento eﬁciente contribui

para o sucesso da pecuária intensiva
Guilherme Vianna
O cruzamento industrial é a solução da pecuária brasileira para o aumento da produtividade e consequente melhoria do resultado econômico. Essa técnica permite a união das melhores qualidades de duas raças (bos indicus e bos
taurus) e a complementariedade dispara o conceito da heterose, o que possibilita obter indiscutíveis ganhos em termos de precocidade e conformação de carcaça. No final, estamos falando
em mais carne, em menos tempo e em menor área – adicionalmente, a questão ambiental é
um bônus fantástico.
Nesse processo, os produtores
reconhecem a necessidade de
investimento em boa genética,
sanidade, nutrição e manejo. É
exatamente no manejo que o
cercamento eficaz e inteligente
contribui para a proteção dos
animais, mas também para o
sucesso do negócio.
Os números mostram o espetacular aumento da produtividade da pecuária brasileira nas
últimas décadas. Nesse contexto,
salta aos olhos o avanço em termos de produção sustentável,
representada pela preocupação
ambiental, mas também de conforto e bem-estar
dos bovinos. A integração-lavoura-pecuáriafloresta surge com força, já representando mais
de 16 milhões de hectares.
Novamente, é importante destacar o papel
do cercamento nessa pecuária moderna e responsável. A separação dos pastos e a proteção
do gado contra invasores são tópicos valorizados desse item cada vez mais essencial na pecuária intensiva.
De modo geral, as cercas têm como prioridade fazer a divisão de áreas. Porém, sua atuação
vem crescendo. O cercamento de qualidade proporciona maior controle das áreas onde os animais pastam, sendo possível controlar possíveis
subpastejo ou superpastejo.
Além disso, com o uso racional das cercas é
possível fazer o melhor controle zootécnico na
propriedade, categorizando os animais por tamanho, idade, sexo ou objetivos produtivos.

Ainda no quesito sustentabilidade, a cerca é
chave para manter o equilíbrio entre o bem-estar do rebanho, o desempenho zootécnico e o
meio ambiente, envolvendo a necessária preservação de solo, rios e áreas de preservação permanente. E isso vale para todas as categorias animais, seja cria, recria ou terminação.
O ponto central é que o sucesso do cruzamento industrial é uma soma de vários fatores – muito mais que genética, saúde e nutrição. Não há pecuária intensiva sem a correta divisão de pastos e
o controle de áreas onde os animais podem caminhar livremente e se alimentar com qualidade.
Assim como há animais que
se adaptam mais facilmente a determinado tipo de clima e ambiente, existem cercas especificas para cada relevo e diferentes
condições climáticas.
uma dica para os pecuaristas é sempre fazer o checklist para avaliar se sua propriedade está pronta para intensificar a atividade. Os criadores que consideram apenas
a questão genética podem estar condenados a obter baixo
desempenho da produção,
mesmo com gado selecionado.
Há diversos aspectos importantes a considerar e, no caso específico do manejo, uma boa cerca faz a diferença.
Em lugares com maior incidência de vida
selvagem, como por exemplo o Pantanal, onças e outros animais costumam atacar propriedades. As perdas podem ser grandes, dependendo da frequência dos ataques. Em regiões de alta incidência de ataques, a proteção
do plantel é essencial.
O aumento da demanda mundial por carne bovina é cada vez mais
evidente. Numa outra
ponta, não é suficiente
apenas ter oferta de
proteína animal. A exigência dos consumidores finais inclui produção mais eficaz e susGuilherme Vianna é getentável, com melhores
rente de negócios
condições sanitárias.

A separação dos
pastos e a
proteção do gado
contra invasores
são tópicos
valorizados desse
item cada vez
mais essencial na
pecuária

OPiniãO

Finalmente, está marcada para a próxima terça-feira (30/11), na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a sabatina do jurista André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro
para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria
do ministro Marco Aurélio, no Supremo tribunal
Federal. A demora incomum, de quatro meses, é
devida à atitude caprichosa e indevida do presidente da Comissão, senador Davi Alcolumbre
que, sem justificativa conhecida e com desprezo
aos reclamos de seus pares, engavetou a indicação,
quando o seu dever é colocá-la em pauta.
Atitudes como esta são corriqueiras pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e
até de suas comissões. O próprio Alcolumbre - que
presidiu o Senado em 2019 e 2020 - engavetou 36
pedidos de impeachment apresentados contra
ministros do StF e dois ao Procurador-Geral da república. E, para ter certeza de que não seriam pautados pelo sucessor, os anulou antes de transmitir a presidência. Esse cuidado revelou-se desnecessário, pois o atual presidente, senador rodrigo
Pacheco, já tem na gaveta outros 18 requerimentos protocolados após sua posse. Mas na Câmara
a anomalia é mais antiga. Dos mais de 300 pedidos
de afastamento de presidentes da república, apenas quatro se concretizaram. De Carlos luz e Café
Filho, em 1955, relacionados à tentativa de golpe
para impedir a posse de Juscelino Kubstichek, já
eleito; de Fernando Collor, em 1992, na crise com
PC Farias; e de Dilma rousseff, em 2016, nas pedaladas fiscais. A história também registra, em
1953, um processo contra Getúlio Vargas, abortado na Câmara dos Deputados, onde o presidente
dispunha de maioria de votos.
Existem hoje, pendentes na presidência da Câmara, 134 pedidos de impedimento do presidente
Jair Bolsonaro, um recordista, que poderá ter mais
um requerimento protocolado nos próximos
dias, alavancado pela CPI da Covid. O expediente tornou-ser banal. Michel temer sofreu 31 pedidos, Dilma rousseff 68, lula 37, Fernando
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Henrique Cardoso 27, Itamar Franco 4 e Fernando
Collor 29. Embora houvessem movimentos nesse sentido, José Sarney não teve pedidos formais
de afastamento porque os oposicionistas de então temiam a possibilidade de quebra institucional e o risco de volta dos militares ao poder.
O afastamento de governantes e ministros de
estado e dos tribunais superiores e afins é regulado pela lei nº 1079, de 1950, também conhecida como “lei do Impeachment”. Esse diploma legal foi recepcionado pela Constituição de 88 e utilizado nos processos contra Collor e Dilma. Além
de definir as condutas que colocam o acusado sob
risco de perda do posto, a lei, no seu artigo 19, diz
que “recebida, a denúncia será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma”. tal
comissão, de acordo com o artigo 20, tem prazo de
48 horas para escolher presidente e relator e 10
dias para definir se a denúncia deve ou não ser
acatada. O seu parecer deve ir a plenário comprazo de 48 horas para a deliberação de todos os
deputados (ou senadores).
No lugar de seguir o rito da lei, os presidentes
legislativos têm optado por remeter os requerimentos à gaveta, impedindo os demais parlamentares de sobre eles deliberar. Isso transformou
o instituto do impeachment em arma de pressão,
chantagem política e campanha de desgaste de adversários. Não poder deliberar, enfraquece a representatividade do Poder legislativo. É preciso
respeitar a lei e os seus prazos. Os dirigentes das
mesas legislativas e comissões não têm poder
para travar a tramitação dos requerimentos ou
projetos. Se o fazem é
por omissão do conjunto. toda propositura
regularmente apresentada tem de passar pelo
crivo da maioria da
casa
parlamentar.
Quando isso não ocorTenente Dirceu Cardoso
re, é uma grave e antiGonçalves - dirigente da
ASPOMIL
democrática distorção.
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Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por
conta da pandemia. Emprego esse que adorava, me
sentia completamente segura. Cheguei até pensar em
fazer faculdade para tentar o cargo de gerência, mas
aconteceu o que aconteceu. Desde pequena, por influência de minha mãe, gostei de confeitaria. Para
mim é indescritível o cheirinho de bolo assando e café
da tarde. Foi então que decidi fazer bolo para ajudar
nas contas. Me senti bem mais calma e confiante, porque era só eu e os ingredientes. Minha família e amigos adoraram tanto, que acabaram me aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Vírus desigual
A pandemia do novo coronavírus expôs, em traços realçados, as fraturas sociais e econômicas do
mundo, há séculos expostas. Não só os mais de 2
milhões de mortos serão lembrados. Pelo menos,
mais 200 milhões de pessoas serão empurradas
para a miséria e dela a maioria não sairá antes de
2030. Em contrapartida, os mil detentores das
maiores fortunas do planeta recuperaram, em
nove meses, as perdas com o colapso no mercado
de ações, provocado pelo vírus. O apoio dos governos para recuperar o mercado foi excepcional
e sem precedentes, o que elevou a riqueza dos bilionários, enquanto a economia real enfrenta a
mais profunda recessão de um século, revela o relatório. Esse é o vírus da desigualdade. A recuperação da economia e a possibilidade de investimentos em políticas sócias, que reduzam as
desigualdades, passam pela aprovação de reformas engavetadas no Congresso Nacional.
Entre elas, a tributária e administrativa.
Maria Júlia de Almeida
Goiânia

CONTA PONTO

{

As gavetas que distorcem
a vida política do país
Dirceu Cardoso Gonçalves

n

Jamais deixo de
voltar os olhos
para aqueles que
são fundamentais
para o Estado
O governador Ronaldo Caiado sancionou a Lei Nº 21.172, de 23 de novembro 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.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Pior deixar de ter o quê colocar na panela,
a fome”, comentou o internauta sobre o destaque do O Hoje na sexta-feira. A reportagem 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

M

@ohoje
“Parabéns meu governador e uma gratificação merecedora”, comentou o internauta sobre a gratificação mensal que será
de R$460 a R$ 3 mil para profissionais do
Sistema Socioeducativo de Goiás.
studiioer

N

@jornalohoje
A variante B.1.1.529., identificada por cientistas 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 variante já foi registrada na África do Sul, Botsuana, Hong Kong e Israel.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, 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.
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TNT Energy Drink

Emprego rompeu tendência de queda acumulada

Indústria da
construção
tem o melhor

desempenho do ano
A construção civil apresentou atividade mais intensa em outubro, com a recuperação do nível de emprego, após dois meses de recuo. A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que divulgou a Sondagem Indústria da Construção.
De acordo com o estudo, o índice de evolução do nível de atividade ficou em 51,7 pontos, acima da linha divisória dos 50 pontos que separa aumento de queda do
nível de atividade. “Esse foi o maior indicador do ano,
um sinal de alta mais forte e disseminada da atividade”,
disse a confederação.
Ela consultou 446 empresas, sendo 167 pequenas
construtoras, 187 médias e 92 grandes, entre 3 e 12 de
novembro de 2021. Nos últimos cinco meses, em quatro
deles a atividade cresceu frente ao mês anterior, a exceção foi em agosto.

Investimentos

A tNt Energy Drink abraçou o novo e quer
comprovar que mudar de embalagem também
é resistir. O energético do Grupo Petrópolis acaba de adotar uma nova identidade visual, com
embalagens muito mais atraentes e arrojadas,
coloridas e focadas no conceito de arte de rua,
que destacam os grafites, que já faz parte do posicionamento de comunicação da marca. O
lançamento vem acompanhado de campanha
veiculada em tV nacional, com a presença do
DJ Alok e o gamer Nobru, parceiros da marca.
As novas embalagens foram desenvolvidas em
conjunto com a agência Narita Strategy & Design, a partir de pesquisa interna e com os consumidores e targets da marca.
A linha da tNt Energy Drink também ganha
a versão Focus, além de taurina e cafeína, é o 1º
energético rico em colina em sua fórmula e zero
açúcar. A substância é diretamente relacionada
com a função cerebral, melhora a memória e capacidade de aprendizado. O produto traz uma
embalagem exclusiva que brilha quando exposta
à luz negra. Além dos pontos de vendas tradicionais, o energético também pode ser encontrado na loja online da tNt: https://www.loja.tntenergydrink.com.br/

1ª adidas outlet de Goiânia

As três listras inconfundíveis da adidas chegam ao Araguaia Shopping no formato outlet,
trazendo produtos esportivos originais da marca alemã com preços mais competitivos. A loja
oficial foi aberta ao público na última quinta-feira (25), no corredor de expansão do shopping,
saída para rua 44. A inauguração da primeira adidas outlet de Goiânia é mais uma das novidades da comemoração dos 20 anos do Araguaia Shopping. O público terá acesso a opções
de calçados, roupas e acessórios masculinos e femininos para prática esportiva, além de looks
mais casuais da linha adidas Originals.

Segundo a CNI, o desempenho mais favorável do setor
também se reflete na intenção de investir por parte dos empresários. O índice de outubro foi 44,5 pontos, bem acima
da média histórica de 35,4 pontos. Esse é o segundo ponto mais alto do indicador desde novembro de 2014.
Os índices de expectativa de novos empreendimentos
e serviços e de número de empregados se mantiveram estáveis em relação a outubro, em 54,2 pontos e 54,3 pontos,
respectivamente. E os índices de expectativa do nível de
atividade e de compras de insumos e matérias primas registraram queda, de 0,8 ponto e 0,6 ponto, para 55,1 pontos e 54,4 pontos, respectivamente.
“Apesar da queda, todos os índices de expectativas seguem acima da linha divisória de 50 pontos, indicando que
as expectativas dos empresários são de crescimento para
os próximos seis meses”, explicou o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, em nota.

Confiança

O índice de Confiança do Empresário (Icei) da Indústria de Construção referente a novembro apresentou
recuo de 0,4 ponto para 54,9 pontos, indicando pouca variação na confiança desde setembro.
Para a CNI, o Icei vem se mantendo acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança da falta de
confiança, e da média histórica, 53,8 pontos. “Assim, embora a confiança tenha se tornado menor e menos disseminada entre os empresários do que em outubro, as
empresas seguem confiantes”, afirma o relatório.

Arrecadação federal

A arrecadação federal manteve tendência de alta em
outubro, com o valor de r$ 178,742 bilhões arrecadados.
O montante é 4,92% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado, considerada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O resultado do mês de outubro foi o melhor desde 2016
(r$ 188,425 bilhões).
Segundo a receita Federal, que divulgou os dados referentes a outubro, no acumulado dos 10 primeiros meses
de 2021, a arrecadação federal soma r$ 1,527 trilhão,
20,06% a mais do que no mesmo período do ano passado
e maior valor da série histórica iniciada em 1995.

Receitas atípicas

De acordo com análise da receita, o desempenho foi impulsionado por fatores não recorrentes, como o recolhimento extraordinário de r$ 5 bilhões em Imposto de renda de Pessoa Jurídica (IrPJ) e Contribuição Social sobre lucro líquido (CSll). No acumulado do ano, a receita com
IrPJ/CSll é a segunda maior entre todos os tributos, encontrando-se em r$ 336 bilhões, cerca de 35% maior do que
no mesmo período do ano passado. Desse valor, r$ 39 bilhões são resultantes de arrecadações atípicas (que não se
repetirá em outros anos).
Em 2020, o acumulado de IrPJ/CSll nos dez primeiros
meses do ano foi de r$ 249 bilhões. A diferença expressiva está atrelada à recuperação da atividade econômica com
o arrefecimento da pandemia de covid-19 e consequente
recuperação nos lucros das empresas.
Em termos nominais, contudo, a maior fonte de arrecadação no ano, até o momento, se dá por meio da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e do PIS (Programa de Integração Social), que somam r$ 389,7 bilhões arrecadados. Em relação à variação,
a maior se dá por conta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que teve alíquota majorada a partir do fim
de setembro. Em outubro deste ano, houve aumento de
90,9% na arrecadação do tributo, cujo acumulado nos dez
primeiros meses chega a r$ 39,5 bilhões.

Great Place To Work

Com a expectativa de fechar 2021
com um crescimento de 50%, a goiana
Skyline Inovação e Produções chega ao
fim do ano com mais um ótimo motivo
para comemorar. A empresa, especializada no desenvolvimento de ferramentas digitais para o mercado imobiliário, acaba de receber a certificação
GPtW [Great Place to Work] ou Melhores Empresas para trabalhar. O
selo reconhece todas as organizações
que fazem um bom trabalho de valorização de seus colaboradores e promovem um bom clima organizacional. Com sede em Anápolis, interior de
Goiás, a empresa possui cerca de 20 colaboradores e já desenvolveu soluções para mais de 2 mil projetos imobiliários espalhados por 19 estados
brasileiros e no Distrito Federal.

Clube de Costura

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, oferecerá
cursos voltados para crianças e adolescentes no mês de dezembro. Dentre
as principais atividades que serão realizadas nas oficinas estão a produção de
uma camiseta regata ou vestido, aprender a fazer roupas de bonecas, aprimorar o desenvolvimento de técnicas
de pintura em aquarela e desenho de
moda. Com início no dia 1/12, as aulas
serão oferecidas nos turnos matutino e
vespertino para crianças acima de 5
anos, em módulos com carga horária de
até 9 horas. As vagas são limitadas e
vale ressaltar que os interessados que
levarem mais uma pessoa para fazer o
curso, no ato da matrícula ambos ganharão 10% de desconto na oficina. O
Clube de Costura segue todos os protocolos contra a disseminação da Covid19, sendo indispensável o uso de máscara para acessar o espaço.

Academia de luxo

A primeira academia de luxo de Goiânia
será inaugurada no mês de janeiro de 2022 pelos sócios Paulo Albuquerque, thiago Castro
e Murilo Hypólito. Depois do sucesso obtido
em Brasília, os empresários trazem a O2 Fitness de olho no mercado goiano. A academia
all inclusive une o treinamento de alta performance com monitoramento profissional ao
sofisticado ambiente repleto de obras de
arte, climatização, suplementação, alimentos
e bebidas, além da alta tecnologia de seus
equipamentos. também disponibiliza garçom para servir os alunos durante os treinos
e manobrista para maior conforto. Seu funcionamento será de 363 dias no ano, fechando apenas para Natal e réveillon.

Sustentabilidade premiada

A indústria goiana Marajoara laticínios
conquistou a primeira colocação na categoria
Elementos Naturais do troféu Seriema, entregue nesta quinta-feira, 18, pelo Crea-GO. O
reconhecimento se deve a dois projetos que
contribuem para a preservação da água: fertirrigação e biomassa. Com a iniciativa, além
de direcionar a água residual purificada com
nível de eficiência acima de 90% para irrigação, a biomassa resultante do tratamento
de seus efluentes ajuda a nutrir a pastagem
das fazendas próximas.

Certificação

A CrV Industrial e a Cooper –rubi, usinas
sucroenergéticas localizadas no Vale do São
Patrício (GO), receberam a certificação internacional Halal, que assegura que os produtos alimentícios foram produzidos de acordo com a jurisprudência islâmica, e, portanto, estão competentes a serem exportados
para países muçulmanos. Essa é a primeira
vez que as unidades conquistam essa certificação que garante a exportação do alimento,
no caso o açúcar cristal branco, para essas nações do mundo. As auditorias foram realizadas remotamente.
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Troca de nome para homenagear
Iris e Marília gera polêmica
Discussão pode ser
levada até para os
tribunais, tendo
em vista que
senador só retira o
projeto se houver
impedimento
jurídico para a
mudança
Nielton Soares
A proposta para mudar o
nome do Aeroporto Internacional de Goiânia para homenagear o ex-prefeito de
Goiânia Iris rezende acendeu o velho debate quanto ao
trabalho dos legisladores. Nas
Casas de leis municipais e estaduais, as homenagens costumam ser a maior parte da
produção de vereadores e deputados estaduais. Família de
Altamiro de Moura Pacheco
defende o legado da mãe do
médico homenageado no local e aponta que há impedimento jurídico para manter o
nome de Dona Genoveva.
A família de Altamiro de
Moura Pacheco, médico e
pecuarista que doou o terreno em que foi construído o
Aeroporto Santa Genoveva,
em Goiânia, divulgou uma
nota na última quarta-feira
(24/11) se posicionando contra qualquer alteração do
nome do terminal.
De acordo com a família, a
área foi doada sob as condições de que seria usada para
atividade aeroporturária e
que o nome seria um tributo
à mãe do médico, Genoveva,
exigências que foram aceitas
pela prefeitura na época.
A proposta de homenagear o ex-prefeito foi aprovada por unanimidade pelo Senado Federal na terça-feira
(23) e é de autoria do senador
luiz do Carmo (MDB) e relatada por Vanderlan Cardoso
(PSD). Além disso, a vida e a
história de Marília Mendonça
renderam homenagens especiais por Goiânia, como substituir a Avenida Castelo Branco, que presta homenagem
ao primeiro presidente após o

Família defende que
há impedimento
legal para troca do
nome do aeroporto
Santa Genoveva

Golpe de 64, ou a Avenida t63. O Bosque dos Buritis e o
Parque Mutirama também foram sondados para servir de
homenagem ao ex-prefeito.
Na Câmara os projetos devem ser unificados. Mas a
proposta no Senado avançou
e o autor só retira com “a
apresentação dos documentos
legais com tal cláusula onerosa no contrato de doação”
que impede a mudança no
nome. “Goiânia, uma cidade
jovem, está desprezando sua
história e a memória de quem
ajudou a construi-la. Nós,
goianos, jamais construiremos uma bela história se não
preservarmos o legado de
quem, em cada época, contribuiu para a construção de
nosso estado”, diz Juliana Pacheco, sobrinha do doador.

Ela menciona ainda que
Iris “tinha imensa gratidão”
pela contribuição, e que ele
apelou para Pacheco não fracionasse o terreno e vendesse
a empreendimentos imobiliários que pretendiam construir no local.
“temos assistido, com certa frequência, tentativas afobadas de homenagens sempre
que há o falecimento de alguém relevante em Goiás. Iris,
com certeza, será homenageado em um local em que
não precise alterar nenhum
nome já existente (…) Não
podemos permitir que a memória de nossos antepassados
seja desconsiderada pelas novas gerações”, argumenta.
O senador luiz do Carmo
disse que ficou surpreso com a
manifestação contrária à proposta e que não sabia de nenhum impedimento legal para
a mudança. O projeto foi encaminhado para apreciação
da Câmara dos Deputados e a
preservação de uma homenagem poderá virar um debate
jurídico. Do Carmo disse que
procurou de forma minuciosa,
junto à sua equipe de juristas.
“Nada foi encontrado”. Sem
ter procurado nos detalhes da

história, o senador aguarda “a
apresentação dos documentos
legais com tal cláusula onerosa no contrato de doação”.
“Não se trata de desprezo
pela história. Aliás, a história
de Altamiro de Moura Pacheco jamais será apagada.Inclusive, acredito que se Dr. Altamiro estivesse vivo, como homem à frente de seu tempo e
dotado de espírito público, não
só concordaria com a homenagem a Iris, como talvez fosse ele próprio o autor da proposta, tamanha a proximidade
e carinho que nutriam um
pelo outro”, escreveu.

E os gastos?

Por outro lado há quem
esteja preocupado com o
quanto vai custar, em dinheiro e em tradição.. Em carta pública, assinada pelo presidente Geovar Pereira, a Câmara de
Dirigentes lojistas (CDl) de
Goiânia expressa preocupação com a mudança do nome
de ruas e avenidas tradicionais
da Capital, que passariam a se
chamar Iris rezende ou Marília Mendonça.
Projetos na Câmara Municipal de Goiânia querem renomear, por exemplo, a Avenida

Castelo Branco, t-63 ou rua
146, no Setor Marista, para
Marília Mendonça. Outra proposta parlamentar é que toda
a extensão da Avenida Mutirão
e Castelo Branco passe a se
chamar de “Avenida Mutirão
Iris rezende”. Nesse sentido,
também a Avenida Anhanguera, que ganharia o acréscimo
de Iris rezende Machado.
“A CDl deixa claro que homenagens a figuras ilustres do
estado são importantes, merecidas e devem ser prestadas, mas sem desconsiderar
os impactos que recairão sobre
a sociedade”, frisa Geovar Pereira. Ele aponta que as modificações resultam em prejuízos
ao Poder Público, aos comerciantes e aos moradores, além
de interferir na identidade de
regiões históricas da cidade.
“O excepcional legado deixado por Iris rezende e por
Marília Mendonça, que faleceram recentemente, é inquestionável. Essas duas personalidades goianas, cada uma em
sua área de atuação, tornaram-se referências não só no
Estado de Goiás, mas em todo
o país, merecendo, portanto,
distintas homenagens”, acrescenta. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Aécio derrete no PSDB

Fernando Bezerra Coelho é líder do governo e relator

CCJ do Senado
pode votar PEC
dos Precatórios
na terça-feira
O governo federal espera que a PEC dos Precatórios (Proposta de Emenda Constitucional 23/2021) seja votada na próxima terça-feira (30) na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado. Segundo o governo, a proposta criará espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil por meio da
mudança no cálculo do teto de gastos e de um novo regime
para o pagamento de precatórios. Mas uma das principais
causas da resistência enfrentada pelo texto no Senado é a
ausência de especificação do destino do valor restante após
o pagamento do auxílio.
A PEC foi enviado pelo Executivo em agosto e aprovada
no último dia 9 pela Câmara dos Deputados.
O relator da proposta no Senado é Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo na Casa. Ele afirmou que ainda há "pontos que encontram resistências",
sobretudo a dúvida dos senadores em relação ao tamanho do espaço fiscal a ser aberto pela PEC, e como poderia ser utilizado um eventual excesso. Apesar disso,
ele se disse otimista em relação à aprovação da proposta
pela comissão na terça-feira.
— O relatório que foi lido na última reunião da CCJ já
avançou, no sentido de fazer a vinculação do espaço fiscal
com as despesas na área de assistência social — declarou.
Segundo Bezerra, o Auxílio Brasil chegará a 17 milhões
de famílias, em vez das 14,6 milhões atuais, o que permitiria ao governo "zerar" a fila de candidatos ao auxílio. (ABr)

O sonho acabou para um já enfraquecido Aécio Neves dentro do PSDB. Eduardo
leite era seu PPP – o Projeto Pessoal-Político
do deputado federal mineiro. Foi Aécio
quem lançou o governador e o tirou dos
pampas, com apoio de deputados mineiros
do seu grupo, para tentar manter-se no Poder, contra o fortalecimento do governador
João Doria Jr, agora oficialmente o presidenciável do PSDB. Aécio ainda sonhava
com o Palácio do Planalto daqui a alguns
anos, e o gaúcho, se presidenciável, era seu
passaporte para articulações. leite derramado no ninho, Aécio derretido no partido.
O deputado perde apoio na legenda e de
aliados fora dela.

Take-off

A greve anunciada para a partir de hoje
teve uma reviravolta ontem entre aeronautas. A priori, as aéreas chegaram a um
indicativo de acordo para evitar apagão
nos aeroportos.

M. na transição

A geosmina voltou numa fala infeliz às
vésperas do verão, e já é o primeiro atrito entre a CEDAE e a concessionária que venceu
a licitação no Estado do rio de Janeiro.

Isaac Peres fica

Com negócios em Portugal e dois residenciais em Miami, especula-se que José
Isaac Peres deixará o rio. Ele garantiu ao governador que ama a cidade, o Brasil, e fica.
E anunciará investimentos.

Bolsa-Detento

O Brasil é um país pitoresco. Dentre tantos setores atingidos com cortes por causa
da pandemia do Covid-19, uma rubrica do
Governo não sofreu um centavo de contingenciamento, tampouco alteração na lei
para alívio nos cofres: o auxílio-reclusão, o
famigerado “Bolsa-Presidiário”. Nos últimos seis anos, o Governo bancou estupendos r$ 3,6 bilhões para benefícios mensais
pagos a familiares de detentos.

É a Lei

É de uma lei de 1960 e amparado
numa lógica que afronta o cidadão de
bem: para ser beneficiário, o criminoso
precisa ser de baixa renda (teto de ganho
de r$ 1.503,25 por mês), e ter contribuído com o INSS nos 24 meses antecedentes à prisão em regime fechado – os bandidos fazem planejamento cientes de
que terão a verba pública para a família
em caso de “cana”.

Mistério

O Ministério do trabalho teve execuções financeiras vultosas e crescentes
desde 2015: De r$ 452 milhões a r$ 630
milhões, em 2019. Em 2020 houve queda não explicada, para r$ 471 milhões;
e até outubro, foram pagos r$ 321 milhões.

Hein!? Quê!?

Os petistas estão pasmos com a notícia de que Geraldo Alckmin – a caminho
do PSD – pode se filiar ao PSB e ser o vice
de lula da Silva na chapa. Alckmin piora ao fazer mistério. É balela pura só para
confundir adversários. lula e Alckmin ganham com isso.

Onda$ da rádio

líder religioso do Santuário Pai Eterno, em trindade (GO), o enrolado padre
robson Pereira (na mira da PF) sabe fazer negócios, além da supeita de se locupletar com dinheiro da cestinha. um
grupo de Milão fez oferta por uma rádio
do Santuário. O padre pediu quase r$ 50
milhões. Não houve negócio porque robson recuou.

China quer tudo

um episódio mostra que a China está
comprando muito (e de tudo) do Brasil.
rede de restaurantes enviou e-mail a exportador brasileiro para aquisição de
120 containers de açucar, pés e asas de
frango. Ele avisou que só negocia café.
Mas eles insistem.

Congresso vota hoje regras de
transparência para emendas
Waldemir Barreto/Agência Senado

Marcelo Castro disse que vai
cumprir à risca a decisão liminar do
Supremo Tribunal Federal (STF) que
suspendeu as emendas de relator
O Congresso Nacional analisa nesta segunda-feira (29) o
PrN 4/2021, projeto de resolução que cria regras para a destinação de emendas ao Orçamento: a sessão na Câmara dos
Deputados está prevista para as
14h a do Senado, para as 16h.
A aprovação desse texto é uma
tentativa do Congresso de ampliar a transparência na apresentação, aprovação e execução
das emendas de relator-geral da
lei orçamentária.
A reunião do Congresso
estava prevista antes para
esta sexta-feira (26). Mas no
fim da noite, o presidente rodrigo Pacheco comunicou sua
decisão de transferir a reunião para a segunda.
O relator da matéria é o senador Marcelo Castro (MDB-PI).
Apresentado pelas Mesas do
Senado e da Câmara, o projeto
limita o valor das emendas de
relator-geral, que passariam a
ser direcionadas apenas para
políticas públicas previstas em
parecer preliminar. A intenção é permitir que os membros
do Congresso Nacional e a sociedade tomem conhecimento
prévio disso antes da apresentação do relatório geral.
O projeto também amplia

a transparência na execução
dessas emendas, definindo
regras para a publicação das
indicações feitas pelo relator-geral, bem como das solicitações de recursos que as tiverem fundamentado.
Marcelo Castro disse que
vai cumprir à risca a decisão
liminar do Supremo tribunal Federal (StF) que suspendeu as emendas de relator
até que o Congresso reveja
essa modalidade de despesa.
— Não se pode demonizar
as emendas de relator, que
sempre existiram e continuarão existindo, na minha percepção. Eu defendo que seja estipulado um limite para esses
recursos e que sejam fortalecidas as emendas de bancada e
de comissões, analisadas por
parlamentares que possuem
amplo conhecimento sobre os
temas específicos e as demandas prioritárias de seus estados
— argumentou ele.
As novas regras previstas
na proposta, se aprovadas, devem valer já para a lei orçamentária de 2022 e vão normalizar as emendas de 2021
que já foram previstas, executadas e estão suspensas por
determinação do StF.

O senador Marcelo
Castro é o relator
da matéria. Ele
disse que vai
respeitar decisão
liminar do STF

Nota da Presidência
do Senado

A Presidência do Senado divulgou nota em que confirmou a análise do projeto pelo
Congresso, em sessão até então
marcada para sexta-feira,
além de anunciar um ato con-

junto das Mesas da Câmara e
do Senado para ampliar a publicidade e a transparência
da execução orçamentária.
A Presidência do Senado
Federal esclarece que, visando
a garantir o cumprimento da
decisão do Supremo tribunal
Federal (StF), no julgamento
da medida cautelar das APFs
850, 851 e 854, será publicado,
na data de amanhã (26/11), Ato
Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal promovendo a implementação de mecanismos
para ampliar a publicidade e
a transparência ativa da execução orçamentária das des-

pesas discricionárias com indicador de resultado Primário
(rP 9 - Emendas do relator-Geral) das leis Orçamentárias
Anuais de 2020 e de 2021, bem
como será apresentado e pautado em sessão do Congresso
Nacional na data de amanhã
[sexta-feira, 26] Projeto de resolução de autoria das Mesas
de ambas as Casas alterando
normas regimentais para ampliar a publicidade e a transparência da sistemática de
apresentação, aprovação e
execução das emendas de relator-Geral para as próximas
leis Orçamentárias Anuais.
(Agência Senado)
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torcedor em festa

Afonso Cardoso

Na despedida da
segunda divisão,
Goiás busca empate
contra o Brusque,
na Serrinha
Victor Pimenta
O Goiás encerrou sua participação na Série B diante de
seu torcedor com muita festa,
com o vice-campeonato no empate diante do Brusque, em 2 a
2 na tarde deste domingo
(28/11), no estádio Haile Pinheiro. Elvis e Apodi marcaram para a equipe esmeraldina, enquanto Edu e thiago
Borges descontaram para os catarinenses.

Festa pré-jogo

Antes da partida acontecer,
muita festa por parte da torcida nas arquibancadas da Serrinha. Bandeirão, sinalizadores
e bateria, tudo que o torcedor
tinha direito. Ao som de Cuiabano lima, comandou o torcedor com muita interação e
dois pedidos de casamento. No
primeiro, o homem surpreendeu sua namorada. No segundo, a noiva chegou trajada para
pedir a mão de seu namorado
na marca do pênalti.

Primeiro tempo

De ressaca do acesso, o Goiás
entrou na partida querendo a
vitória, mas sem muitas chances claras de gol. A festa que começou antes do jogo, teve uma
pausa aos nove minutos para a
saída de David Duarte. O time
catarinense chegou pouco ao
gol de tadeu, mas foi a única
equipe que balançou as redes
no primeiro tempo. Em co-

Equipe Esmeraldina
saiu atrás do placar,
mas buscou a
igualdade na última
partida pela Série B,
antes de voltar a
primeira divisão

brança de escanteio, Edu aproveitou a falha da defesa e mandou para o fundo do gol, assumindo a artilharia do campeonato. O Goiás quase empatou
em bela finalização de Dadá Belmonte que por pouco não acertou o ângulo. Manga desperdiçou oportunidades e após os
quatro minutos de acréscimos,
nada mudou na primeira etapa
na Serrinha.

Segundo tempo

Com mudanças nas duas
equipes, o Brusque trocou Edu
por Hugo Borges e o jogador
com dois minutos balançou as
redes de cabeça em falha da defesa esmeraldina. Foi a vez do
Goiás ir para o ataque e o atacante Alef Manga tabelou com
Elvis e na sequência perdeu
um gol incrível. Dadá teve excelentes chances para marcar,
mas em ambas parou na defesa de ruan Carneiro.
O primeiro gol esmeraldino
veio em uma tabela em que
Mezenga serviu Elvis e o 10
manda de chapa no canto esquerdo. O brusque teve a chance de aumentar, mas Hugo
Borges perdeu um gol sem goleiro.Fellipe Bastos finaliza
para defesa de ruan. Apodi
cabeceou e Mezenga desper-

diçou a chance de empatar.
Aos 34, o empate. Elvis lança
para Dadá que corta e finaliza.
ruan da rebote e Apodi de car-

FICHA
TÉCNICA
t
Goiás 2×2 Brusque
Data: 28 de novembro de 2021. Horário e local: 16 horas, estádio
Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: José Mendonça da Silva Junior (PR). Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR). Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO).
Gols: Elvis 20’2T e Apodi 34’2T (Goiás); Edu 28’1T e Hugo Borges 2’2T
(Brusque)

A última partida do Vila
Nova na Série B de 2021 terminou com um triunfo colorado.
Jogando no Estádio Barradão,
em Salvador, o time comandado pelo técnico Higo Magalhães
derrotou o Vitória pelo placar
de 1 a 0. O único gol do jogo foi
marcado pelo volante Éder
Monteiro, no finzinho, aos 47 do
segundo tempo.
Com o resultado, o tigre
encerra sua participação na
Segundona na nona colocação,
com 51 pontos conquistados. A
campanha vilanovense terminou com um aproveitamento
de 44,7%, sendo conquistado
através de 12 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Já o leão
voltará à Série C depois de 16
anos de sua primeira e única
vez na terceira divisão.

O jogo

Sem mais nenhum objetivo
dentro da competição após ter se
livrado da queda à terceira divisão, o Vila Nova entrou em campo apenas para cumprir tabela.
Do outro lado, os donos da casa
ainda lutavam contra o rebaixamento, o que fez com que
eles começassem pressionando.
A primeira grande oportunidade da partida foi do Vitória.
Aos 14 minutos do primeiro
tempo, depois de uma saída de
bola errada da defesa colorada,
David recebeu na entrada da
área. De lá mesmo, o atacante rubro-negro tentou surpreender
Georgemy, mandando por cima.
Porém, o chute saiu alto e se perdeu pela linha de fundo.
Mesmo tendo mais posse
de bola e criando mais, o leão
não conseguiu vazar a meta vi-

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

No Barradão, o Vila Nova derrotou o Vitória por 1 a 0
lanovense. O tigre chegou a
marcar aos 36, com Alesson,
após passe, de cabeça, de Alan
Grafite. Mas o bandeirinha ricardo Junio de Souza viu posição irregular do camisa 11 e
acabou anulando a jogada.
Na etapa final, a situação
dos mandantes, que já era difícil, ficou ainda pior, já que o
londrina derrotava o Vasco,
no Estádio do Café. Assim, o
desespero tomou conta do
Vitória, que, em duas oportunidades de Marcinho, parou nas mãos de Georgemy,

que evitou que o placar fosse
aberto no Barradão.
O único gol do confronto
sairia apenas no finalzinho,
aos 47, com o volante Éder
Monteiro, que havia entrado
no lugar de Alesson. rafael Silva recebeu na ponta esquerda,
trouxe para o meio e viu o camisa 8 chegando em velocidade. O atacante só rolou para
Éder, que encheu o pé e mandou no ângulo de lucas Arcanjo, decretando a queda do
Vitória. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA
TÉCNICA
t
Vitória 0x1 Vila Nova
Data: 28 de novembro de 2021. Horário: 16h. Local: Estádio Barradão,
em Salvador (BA). Gol: Éder Monteiro (47’/2T) - VIL. 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)
Vitória: Lucas Arcanjo; Raul
Prata, Thalisson Kelven, Wallace Reis e Roberto; Cedric (Bruno Oliveira), Eduardo (Manoel)
e Fernando Neto; Fabinho (Hitalo), David (Eron) e Marcinho
(Alisson Santos).
Técnico: Wagner Lopes

Vila Nova: Georgemy; André
Krobel, Renato, Xandão e Willian Formiga; Kallyl, Pedro Bambu (Cardoso) e Tiago Real (João
Lucas); Alesson (Éder Monteiro),
Clayton (Rafael Silva) e Alan
Grafite (João Pedro).
Técnico: Higo Magalhães

Brusque: Ruan Carneiro; Toty,
Ianson, Éverton Alemão, Airton;
Rodolfo Potiguar, Zé Mateus,
Foguinho (Evandro); Thiago Alagoano (Diego Matias), Edu
(Hugo Borges) e Garcez.

Goiás: Tadeu; Apodi, David
Duarte (Iago Mendonça), Reynaldo, Artur (Hugo); Rezende
(Luan Dias), Caio Vinicius, Fellipe Bastos, Élvis (Albano); Alef
Manga (Bruno Mezenga) e
Dadá Belmonte.
Técnico: Gláuber Ramos.

Técnico: Waguinho Dias.

Série A

SÉRIE B

Tigre termina Segundona
com vitória fora de casa

rinho marca. No final, Dadá
ainda acertou a trave e Bruno
Mezenga cabeceou para fora.
(Especial para O Hoje)

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

times

P

J

V

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

78
67
59
56
53
52
51
49
48
46
46
45
43
42
41
40
40
36
33
15

35
34
35
36
35
35
36
35
36
35
36
35
34
35
34
34
34
35
35
34

24
20
18
15
13
15
14
11
12
11
11
10
9
12
9
10
9
10
8
1

E
6
7
5
11
14
7
9
16
12
13
13
15
16
6
14
10
13
6
9
12

D

GP GC SG AP%

5
7
12
10
8
13
13
8
12
11
12
10
9
17
11
14
12
19
18
21

57
66
54
39
51
41
35
38
43
36
33
28
31
39
26
36
33
36
21
27

D

GP GC SG AP%

8
7
10
10
12
10
10
13
11
15
13
16
16
10
15
16
17
14
19
23

56
48
49
44
48
54
47
50
35
43
39
35
44
42
41
31
31
31
35
23

25
31
42
34
41
43
36
35
39
37
39
33
32
44
34
44
40
47
35
59

32
35
12
5
10
-2
-1
3
4
-1
-6
-5
-1
-5
-8
-8
-7
-11
-14
-32

74.3
65.7
56.2
51.9
50.5
49.5
47.2
46.7
44.4
43.8
42.6
42.9
42.2
40
40.2
39.2
39.2
34.3
31.4
14.7

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

times

P

J

V

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

70
65
64
64
62
60
60
53
51
49
49
48
48
48
47
44
43
40
37
23

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

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

E
10
14
10
10
8
12
12
11
15
10
13
9
9
18
11
11
10
16
10
11

31
31
35
35
33
41
39
50
36
52
40
46
56
44
42
41
42
32
48
52

25
17
14
9
15
13
8
0
-1
-9
-1
-11
-12
-2
-1
-10
-11
-1
-13
-29

61.4
57
56.1
56.1
54.4
52.6
52.6
46.5
44.7
43
43
42.1
42.1
42.1
41.2
38.6
37.7
35.1
32.5
20.2
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decisão para os dois lados
Sem vencer nos últimos sete jogos, Atlético-GO recebe o
Bahia, que bateu o Grêmio na última rodada e deixou o Z4;
ambos são os primeiros clubes fora da zona do rebaixamento

Felipe André
Os dois primeiros colocados acima da zona do rebaixamento se enfrentam em um

duelo mais que decisivo para
ambos os lados. Atlético Goianiense e Bahia duelam na noite de hoje, às 19h (horário de
Brasília), no estádio Antônio
Accioly pela 35ª rodada da
Série A. Apenas um ponto separam os dois clubes que em
caso de vitória, se afasta do Z4,
mas se houver um perdedor,
este pode ficar entre os últimos, caso o Juventude vença
o seu jogo amanhã.
“Precisamos continuar
acreditando e insistindo.
Eu estaria ainda mais preocupado, quando nos aproximamos da zona do rebaixamento, se não estivéssemos apresentando um futebol que não gerasse oportunidades, que tivesse volume e trouxesse esperança
para a equipe. Precisamos
nos concentrar nisso, estar
convicto deste processo de
bom futebol e apostar que o
resultado vai aparecer. Não
tem outro caminho, temos
que insistir e acreditar que
vamos conseguir o resultado que esperamos”, destacou o goleiro Fernando Miguel, antes do confronto
diante do Bahia.
Para essa partida, o Atlético Goianiense manteve a
promoção na venda de ingressos. Após pouco mais de
nove mil torcedores que estiveram presentes no empate
diante do Juventude, Adson
Batista já havia anunciado
após aquele confronto, que os
bilhetes seriam mantidos a r$
5. Até o fechamento desta
matéria, mais de três mil haviam sido comercializados
de maneira antecipada.
Dentro das quatro linhas a
situação não está fácil para o
treinador Marcelo Cabo. Sem
conseguir vencer desde seu
retorno, o Atlético Goianiense vem de sete partidas consecutivas sem vencer, sendo
quatro empates nos últimos
quatro jogos. A vitória ficou
próxima no confronto contra
o Juventude, mas o empate
sofrido nos minutos finais
aumentou o drama para o
time goiano, que está a apenas um ponto da zona do rebaixamento.
Autor do gol contra o Juventude, o atacante Zé roberto retorna à titularidade no
confronto contra o Bahia, seu
ex-clube. O atleta esteve no
Esquadrão de Aço entre os
anos de 2013 e 2016, onde incluiu um empréstimo para o
Salgueiro, antes de sua saída
para a Ponte Preta. O Zé “do
Gol” quebrou um jejum que
durou 13 partidas e com o aumento na confiança, ganhou a
posição que estava sendo ocupada por Brian Montenegro.
No restante da equipe
apenas uma dúvida. João
Paulo, com desgaste muscular, não participou do último
treinamento com bola na manhã de ontem. O atleta ficou
apenas com uma atividade
mais leve na parte física e
correu ao redor do gramado,
enquanto Marcelo Cabo posicionou o time titular com
ronald em seu lugar, deixando a única dúvida para o
duelo no Accioly.

Bahia

A equipe comandada por
Guto Ferreira conseguiu um
grande resultado em sua última partida. No duelo direto
contra o Grêmio, o Bahia triunfou por 3 a 1 e com os três pontos conquistados deixou a zona
do rebaixamento, igualando
com o Juventude, mas ultrapassando nos critérios de desempate, e empurrando os gaúchos para a 17ª colocação. (Especial para O Hoje)
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Fotos: Jota Eurípedes

De acordo com a dona de casa Lourenza Ferreira, é frustrante comparar os preços das carnes bovinas de hoje, com relação ao mesmo corte computado em 2019

Com liberação para China,
preço da carne voltará a subir
O quilo da arroba deve sair de R$ 300 para no mínimo R$ 320, dizem especialistas

Alzenar Abreu
O mercado da carne no
Brasil e em Goiás recebeu na
última semana notícias auspiciosas de que a China e a
rússia voltarão a comprar a
comercializar o produto de
nossos pastos. Bom para empresários do ramo e ruim
para consumidores porque
nos próximos dias, segundo
especialistas, a previsão de
aumento da carne - que é
paixão brasileira - deve passar dos atuais r$ 300 para r$
320, o valor da arroba.
O churrasco vai ficar mais
caro além de outro aditivo: o
maior número de encomendas para as festas de fim de
ano. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo
e o segundo em produção.
Para dar entrada no país asiático, será necessário apresentar certificado sanitário antes
de setembro de 2021, quando
houve o embargo.
Em setembro deste ano a
China deixou de comprar
gado do Brasil porque foram
diagnosticados dois casos isolados de animais com uma patologia – que não era vaca louca – apesar dos sintomas serem os mesmos.
Depois de esclarecido
que o boi doente não tinha
sido acometido pela temida
doença, a China anuncia a
retomada das negociações.
O país deixou de comprar
do Brasil de setembro a novembro. Nesse período houve uma queda irrisória do
preço da carne em 0,55%.

acabam por ser balizados para
cima. E, a segunda alta, após o
anúncio da retomada de negócios com a China, tem por
explicação, que, para voltar a
atender ao mercado gigantesco é preciso gastar mais
com adubo (para acelerar o
crescimento das pastagens);
aumentar de oferta de proteína ao gado confinado (para
adiantar a engorda); e manter
a qualidade do animal para
abate mesmo na estiagem; o
que demandará um custo
maior de energia para transferir a água dos reservatórios
para os bebedouros.

Brasil voltará a
vender para Rússia

A previsão de aumento da carne deve passar dos atuais R$ 300 para R$ 320 a arroba
Imperceptível aos olhos do
consumidor.
De acordo com a dona de
casa lourenza Ferreira, é
frustrante comparar os preços das carnes bovinas de
hoje, com relação ao mesmo
corte computado em 2019.
Ela, que acostumava a comprar o quilo do coxão mole
por r$ 19, agora, compra por
r$ 33. “E ainda dizem que é
promoção”, ironiza.
Para o comerciante César
Marques, preço mais barato
de carne bovina, só em dia
de promoção. Eu acostumava comprar peças de primeira por r$ 22 o quilo e,
agora, chega a mais de r$
40. tem de comprar mais
[carne] de segunda, né?”,
diz, conformado.

Exportação

Para o analista de mercado
na área de pecuária da Federação da Agricultura e Pecuária
de Goiás (Faeg), Marcelo Penha
Silva, 56% da produção brasileira vai para China. Ou seja, u$
3,9 bilhões, sendo o Brasil o
maior produtor do mundo.
Marcelo explica que a escalada da carne, desde 2019, aconteceu porque na China houve
um surto de peste suína. Que à
época, era o tipo de carne mais
consumida naquele país. Desde
então, o país começou a adquirir a carne brasileira que acabou por estimular o desejo mais
avantajado pelo produto nacional. “Principalmente, a classe média na China que é composta por milhões de pessoas,
tendo em vista o comparativo

populacional”.
Esse grupo passou a consumir de 5kg ao ano a 12 kg de
carne brasileira, e tendem a
consumir ainda mais. Em 2020,
mesmo durante a pandemia,
eles continuaram comprando
muito e como eles pagam melhor pelo produto, o produtor
e abatedor dão prioridade a
esse mercado.
Apesar do mercado interno
consumir mais de 80% de toda
produção nacional. Os países
exportadores pagam mais pelo
produto e sobram para os brasileiros, a carga do preço mais
alto, equilibrado pelo que se
vende lá fora.
Mas como o brasileiro compra por quantidade determinada, com maior procura pelo
produto no exterior, os preços

A rússia, que havia embargado a compra de carne brasileira pelo uso de um produto
aditivo utilizado na nutrição de
suínos em fase de terminação
para abate, a ractopamina, voltará a comprar em 2022 porque o País não usa mais esse
produto nos animais. “ E ainda fez encomenda já agendada de 200 mil toneladas por
ano, sem cobrar impostos do
Brasil”, adianta Marcelo. Segundo ele, outras negociações
estão adiantadas com Japão,
Coréia do Sul e Canadá.
Para cair o preço do delicioso item tão raro, infelizmente, na dieta brasileira há
alguns anos restam apenas
duas soluções: um boicote geral do país contra o produto –
opção quase inexistente- ou
consumir cada vez mais a carne de aves e peixes. (Especial
para O Hoje)

Brasil lidera produtividade agropecuária entre 187 países
Desde os anos 2000, o Brasil
tem liderado a produtividade
agropecuária mundial entre
187 países. É o que mostra um
estudo do Economic research
Service, órgão do Departamento de Agricultura dos Estados unidos (uSDA, sigla em
inglês), divulgado em outubro.
De acordo com a pesquisa,
o produto da agricultura brasileira cresceu, no período de
1961 a 2019, 3,75% ao ano,
abaixo apenas da China com
4,41% a.a. O produto inclui
162 lavouras, 30 tipos de pro-

dutos animais e insetos e oito
produtos da aquicultura. Os insumos são terra, trabalho, capital e materiais.
Quando a comparação é
feita a partir dos anos mais recentes, 2000 a 2019, a produtividade da agropecuária brasileira aumentou 3,18% ao ano,
a maior taxa entre os países selecionados.
Diversos fatores explicam
como o agro nacional chegou
a tal patamar. De acordo com
o coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informa-

ção, da Secretaria de Política
Agrícola (SPA) do Mapa, José
Gasques, nos últimos anos, o
Brasil fez várias reformas no
sistema de financiamento, política de preços, corte dos subsídios, seguro rural e outras
medidas que impactaram na
produtividade agropecuária.
“Entre elas, aumento de recursos, com ênfase no crédito
de investimento, e várias linhas de financiamento foram
criadas para a agricultura comercial e familiar”, explica o
pesquisador, que analisou os

dados do uSDA.
Entre 2000 e 2018, por
exemplo, o volume de recursos para o crédito rural (custeio, investimento e comercialização) subiu 298% em
valores reais, conforme o
Banco Central.
Investimentos em pesquisa, adoção de práticas da
agricultura de baixa emissão de carbono, como plantio
direto e sistemas de integração entre lavouras, pecuária
e florestas, também impactaram no ganho de produti-

vidade. Há pesquisas que
apontam que o plantio direto pode aumentar a produtividade de uma lavoura de
milho em até 30%. “Esses sistemas trouxeram acentuados ganhos de produtividade
da agricultura”, conclui.
A análise teve a participação da Secretaria de Política
Agrícola do Mapa, do Centro de
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/uSP),
com uso de dados do Departamento de Agricultura dos Estados unidos. (MAPA)
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Doação de imóvel de valor acima de
30 salários exige escritura pública

Igreja da Assembleia de Deus fica no bairro Vila João Braz

Advogado de
igreja pede
para vítimas
procurarem
polícia
Yago Sales
luiz Carlos de Sousa Martins, advogado da igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim América, pede para que
vítimas denunciem para a Polícia Civil casos de assédio sexual, conforme revelado pelo jornal O Hoje na edição do
dia dia 27 de novembro.
Os relatos de assédio sexual contra evangélicas da Assembleia de Deus repercutiram em grupos de WhatsApp
de igrejas de Goiânia. O caso, como vinha ocorrendo, foi
discutido de maneira privada, mesmo assim com comentários consternados com o silêncio a que as vítimas foram
submetidas, segundo depoimentos ao jornal, pelo pastor
Elce Alves Damasceno. O líder dirigiu uma das unidades
da congregação durante 20 anos no bairro Vila João Braz,
na periferia de Goiânia. Afastado da atividade religiosa, ele
era o terceiro nome mais poderoso do Ministério.
O temor das críticas tanto da igreja quanto de familiares ligados à igreja, muitas mulheres optaram pelo silêncio, mesmo depois de os casos terem sido expostos em
uma reunião entre as vítimas e a cúpula da instituição,
em março deste ano. O pastor
foi afastado da liderança e, conforme apurado pela reportagem, foi embora para o Espírito Santo com a família.
Igreja diz que
“As vítimas precisam tomar
ofereceu ajuda
as providências legais e denunciá-lo”, disse o advogado. Ele
jurídica e
ressaltou, ainda, que existe um
psicológica às
perfil nas redes sociais que estão
divulgando fotos e relatos contra
vítimas em
o pastor afastado. têm perfis
ocultos que estão atacando que
reunião
não vão direto ao ponto, inclusive atacando a direção da igreja. Quanto aos sites ocultos a polícia está investigando”, destaca.
Sobre a falta jurídica às mulheres, o advogado
afirma que a igreja compareceu à polícia. “Sabemos
que legalmente o ministro de confissão religiosa, o
médico, estão amparados na mesma lei em que não
podem expor aquilo que uma pessoa confessa a este.
Apenas quando for menor de idade, incapaz ou
idoso. O que não é nenhum caso das vítimas. Pelo que
sabemos, são maiores e capazes, e por isso a denúncia é iniciativa da vítima”, afirma.
Segundo ele, uma ata feita no dia em que o pastor foi
exposto diante da igreja, haveria disponibilidade de oferecimento de ajuda jurídica e psicológica por parte da instituição. O defensor reconhece que quando há casos deste tipo dentro das igrejas as pessoas ficam receosas da exposição. “As vítimas não querem se expor, mas devem para
que os fatos sejam apurados”, disse.
Procurado pela reportagem, o presidente da Igreja
Assembleia de Deus Ministério Jardim América, Juvenil Saturnino Fernandes, enviou uma nota de repúdio.
Segundo a nota, que trata do perfil anônimo criado nas
redes sociais para denunciar o pastor e possível omissão da igreja, “os comentários divulgados em publicação nas redes sociais, além de absurdas, desrespeitosas, ferem a honra e a integridade moral do presidente e de todos os fiéis”.
A nota afirma que, “quando surgiram os supostos indícios de comportamento inadequado do pastor (diz-se suposto porque ainda não foram concluídas as provas das tais
acusações) a diretoria reuniu-se e em ata devidamente registrada em Cartório”. Nesta reunião, conforme a reportagem havia apurado, o pastor foi afastado até que todas
as acusações sejam esclarecidas pelos órgãos competentes.
A reportagem não conseguiu contato com o pastor Elce Alves Damasceno. (Especial para O Hoje)

A terceira turma do Superior tribunal
de Justiça (StJ) reformou acórdão segundo
o qual a doação de imóvel de valor superior
a 30 vezes o maior salário mínimo do país
deve ser feita por escritura pública. Os ministros deram parcial provimento ao recurso em que uma empresa buscava afastar a exigência de construção de uma arena cultural em imóvel que lhe foi doado –
encargo que constava inicialmente do contrato particular de doação. Na escritura pública lavrada para aperfeiçoar o negócio, a
doação foi descrita como pura e simples –
ou seja, livre de condições ou encargos. Na
sequência, as partes estabeleceram um
aditivo contratual particular, por meio do
qual foi retificado o instrumento original
para que a doação constasse como pura e
simples, afastando-se o encargo. No entanto, a empresa doadora pediu em juízo a re-

vogação da doação, alegando que a donatária não cumpriu a obrigação de construir
a arena cultural. Segundo o ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso, a possibilidade de o doador e o donatário escolherem como formalizar a doação deve
ser interpretada de acordo com as diretrizes da parte geral do Código Civil, as quais
preveem que a declaração de vontade não
dependerá de forma especial, senão quando a lei o exigir (artigo 107), e que o negócio
poderá ser celebrado mediante instrumento público por interesse das partes, no
silêncio da lei (artigo 109). Dessa maneira, para o magistrado, em uma interpretação sistemática dos artigos 107, 108, 109
e 541 do Código Civil, doações como a discutida no recurso (de imóveis de mais de
30 salários mínimos) devem ser efetivadas mediante escritura pública.

Constitucionalidade de benefício
O Supremo tribunal Federal (StF) declarou a constitucionalidade da norma
que autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) a conceder, até
31/12/2021, o benefício de
auxílio por incapacidade
temporária mediante apresentação de atestado médi-

co e de documentos complementares que comprovem a doença, sem o exame
presencial pelos peritos médicos federais. A decisão,
unânime, foi tomada na
sessão virtual encerrada
em 22/11, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6928.

Hierarquia recursal
A Segunda turma do
tribunal Superior do trabalho determinou que o
tribunal regional do trabalho da 2ª região (SP) julgue o primeiro recurso ordinário interposto pelo autor de uma reclamação trabalhista que tramita em

segredo de justiça. O colegiado concluiu que o segundo recurso ordinário
apresentado por ele, ainda
que no prazo correto, não
pode substituir o primeiro,
pois o ato de recorrer já tinha sido consumado com a
sua apresentação.

TRF1 nega pedido de cancelamento

Polícia Civil
de Goiás tem
modiﬁcada a
sua Lei Orgânica
O Plenário da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás
aprovou, em primeira discussão e votação, durante a sessão extraordinária híbrida, o
projeto nº 1695/19, de autoria
do deputado Delegado Eduardo Prado. A matéria altera a
Lei n° 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre
a Lei Orgânica da Polícia Civil
do Estado de Goiás.

de CPF em virtude de fraude
A 5ª turma do tribunal regional Federal da 1ª
região (trF) manteve a
sentença que julgou procedente o pedido do autor
e determinou o cancelamento da atual inscrição
do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), vinculado
ao nome dele, conferindolhe, por consequência,
novo número de inscrição, em face da ocorrência de fraudes e uso inde-

vido do documento por
terceiros. Ao analisar o
caso, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, afirmou que
embora a união alegue
que não é possível o cancelamento do CPF postulado pela parte autora,
afirmando que a providência somente seria possível em caso de multiplicidade de inscrições ou
de óbito da pessoa física.

RÁPIDAS

t

Plantão TJGO - O juiz
substituto em segundo grau,
Fabiano Abel de Aragão Fernandes, foi designado pelo
Decreto
Judiciário
nº
2.870/2021 para atuar no plantão judiciário em segundo
grau, de 29 de novembro a 6
de dezembro. Nos feitos de
competência do Órgão Especial a coordenação ficará por
conta do desembargador Walter Carlos lemes, dispõe o Decreto Judiciário nº 2.871/2021.

2

Nova variante do coronavírus
tem grande número de mutações
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 extremamente 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 casos em três países (Botsuana,
áfrica do Sul e Hong Kong) por
sequenciamento genético, mas
a nova variante causou grandes preocupações aos pesquisadores porque algumas das
mutações podem ajudar o vírus a escapar à imunidade.Os
primeiros 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 negativo antes de

voar de Hong Kong para a
áfrica do Sul, onde permaneceu de 22 de outubro a 11
de novembro. O teste foi negativo 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
proteína spike podem afetar a
capacidade do vírus de infectar células e se espalhar, mas
também dificultar o ataque
das células do sistema imunológico 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 sugere
que isso pode ser uma preocupação real”.
Na rede social twitter, ele

defendeu que “deve ser muito, muito, monitorado devido
a esse perfil horrível de picos”,
acrescentando que pode acabar por ser um “aglomerado
estranho” que não é muito
transmissível. “Espero que
seja esse o caso”.
A médica Meera Chand,
microbiologista e diretora
da uK Health Security Agency, afirmou que, em parceria
com órgãos científicos de
todo o mundo, a agência monitora constantemente a situação das variantes de
SArS-Cov-2 em nível mundial, à medida que vão surgindo e se desenvolvem.
“Como é da natureza do vírus 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 rapidamente”, acrescentou ao
the Guardian. (ABr)
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Motos são responsáveis por quase
70% dos óbitos em acidentes
Acidentes de
trânsito em
Aparecida já
causaram a
morte de 66
pessoas este ano
Maiara Dal Bosco
Em 2021, os acidentes de
trânsito em Aparecida de Goiânia já vitimaram fatalmente 66
pessoas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública
de Goiás (SSP) e apontam ainda que destas, 68% das vítimas,
ou seja 45, estavam envolvidas
em ocorrências com motocicletas ou motonetas. Somente
em ocorrências que envolvem
carro e moto, foram 11 vítimas
fatais. Em todo o Estado, faltando um mês para o final de
2021, o total de mortes já somam 1456. O que corresponde
a 97,7% dos 1500 óbitos registrados em 2020.
Na última semana, integrando à estatística, uma motociclista morreu após cair de
moto e ser atropelada por um
caminhão, em Aparecida de
Goiânia. O acidente aconteceu
na manhã da última terça-feira
(23), na Vila Brasília. De acordo
com a Polícia Civil (PC) a vítima
seguia de moto pela Avenida
rudá quando um motorista de
caminhão passou ao lado dela,
o que fez com que ela caísse. O
Corpo de Bombeiros chegou a
ser acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. À
polícia, o condutor declarou
não ter visto a motociclista.

Goiânia

Na Capital, o número de vítimas fatais em 2021 chegou a
233, sendo que 38 mortes foram em decorrência de acidentes envolvendo ao menos
um carro e uma moto. Segun-

Somente em
ocorrências que
envolvem carro e
moto, foram 11
vítimas fatais em
Aparecida de
Goiânia este ano
do a SSP, 57% das vítimas, isto
é, 134, estavam envolvidas em
ocorrências com motocicletas
ou motonetas. Além disso, entre janeiro e setembro deste
ano, o número de mortes em
acidentes de trânsito na Capital aumentou 28% na comparação com 2020. Os dados foram divulgados pela Delegacia
Especializada em Investigação
de Crimes de trânsito (Dict) de
Goiânia. Até o dia 15 de se-

tembro, o registro era de 170
mortes. Em 2020, foram registradas 132 mortes
Além do número de mortes, também foram divulgados
pela Dict dados de infrações
de trânsito em Goiânia. Em
2020, a delegacia registrou
2.672 ocorrências de acidentes
de trânsito. No mesmo período, em 2021, foram 2.451 sendo que, dos acidentes com homicídio culposo, a equipe policial conseguiu definir a autoria em 85% dos casos.
O motociclista Willams
rodrigues da Silva, de 46
anos, foi uma das vítimas fatais de acidentes de trânsito
em 2021 na Capital. Ele faleceu no último dia 30, depois
de ser atingido por um carro
enquanto dirigia pela Avenida Gabriel Henrique de
Araújo, em Goiânia.

Redução

Goiás quer reduzir em 50%
o número de mortes no trânsito. No Estado, aconteceram
mais de 78 mil acidentes em
2020, quando foram registrados 1,5 mil óbitos, segundo dados da SSP-GO. Nesse cenário,
o Departamento Estadual de
trânsito de Goiás (Detran-GO),
assinou, neste mês, a adesão ao
Plano Nacional pela redução
de Mortes e lesões no trânsito (Pnatrans).
O objetivo do plano é a redução pela metade do número
de mortes no trânsito até 2028.
As ações previstas têm o potencial de preservar 86 mil vidas no período. O Pnatrans
estimula a soma de esforços
das esferas governamentais e
sociais para implementar políticas públicas eficazes na prevenção de acidentes.

O Pnatrans é dividido em
seis pilares e agrupa as ações
em iniciativas que destacam
as áreas de atuação prioritárias, permeando desde o planejamento das vias até o resgate das vítimas. O trabalho
envolve diversos órgãos governamentais da área de
trânsito, transporte, infraestrutura e saúde, além da iniciativa privada.
O primeiro pilar do plano
prevê a gestão integrada do
sistema viário e o avanço do
processo de tratamento de dados e consolidação do registro
Nacional de Estatística de
trânsito (renaest). O pilar
“Vias Seguras” prevê a adequação da classificação viária
e dos limites de velocidade às
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
(Especial para O Hoje)

EM ADOLESCENTES

Letalidade por complicação da Covid-19 chega a 37%
Crianças e adolescentes
que tiveram Covid-19 podem
vir a ter uma complicação
grave como a Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica (SIM-P). É o que concluiu um estudo realizado
pela Faculdade de Medicina
(FM) da universidade Federal
de Goiás (uFG). No Brasil, a
chance de ir a óbito por SIMP varia de 4,5% em crianças
entre 5 e 9 anos a até 37% na
faixa etária de 15 a 19 anos.
A pesquisa, intitulada “Síndrome Inflamatória Multissistêmica no Brasil (SIM-P): características sociodemográficas e risco de morte”, foi orientada pela professora do Departamento de Pediatria da
FM, renata Machado Pinto,
que explica que a mortalidade
refere-se ao número de óbitos
por 100 mil, e letalidade é o percentual de óbitos pelo número
de casos. "A letalidade mostra a
gravidade da doença, e é influenciada pela falta de acesso
ao sistema de saúde, também.
A mortalidade é muito influenciada pelo número de casos da doença. Se o vírus está
'solto', circulando à vontade,
mesmo uma enfermidade com
baixa letalidade pode ter número alto de óbitos", destaca.
Os dados avaliados na pes-

masculino é um fator que auxilia a entrada do vírus para
dentro das células e é um dos
fatores que explica a maior
mortalidade de homens adultos por Covid-19”, destaca a
coordenadora.

Adolescentes

As chances são maiores no público com idade entre 15 a 19 anos
quisa, com base no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSuS), englobam o período de
abril de 2020 a abril de 2021,
quando 903 casos pediátricos foram notificados no Brasil. Durante a realização do
estudo, a equipe foi surpreendida com o fato de que,
de abril a agosto de 2021, outros 1.203 casos ocorreram.
"Ou seja, até abril tínhamos
uma média de 75 casos por
mês, e nos quatro meses seguintes a incidência pulou

para 300 casos em média por
mês", contabiliza renata.

Mortalidade e letalidade

As principais conclusões
do trabalho indicam que a
mortalidade e a letalidade no
Brasil são maiores que em outros países, como os Estados
unidos, onde a letalidade é
de 2%, enquanto no Brasil varia de 4,5% a 37%. Há diferenças regionais gritantes e a
região Norte tem os piores índices, com risco de morte por
Covid-19 2,74 vezes maior, e

risco de morte por SIM-P, 3,72
vezes maior quando comparado à região Centro-Oeste.
Os meninos são os mais
afetados pela SIM-P, mas a
mortalidade é maior entre as
meninas. Dado diferente da
população adulta, onde se encontra maior mortalidade por
Covid-19 entre os homens.
“Essas diferenças não são totalmente explicadas, mas provavelmente decorrem dos
baixos níveis de testosterona
vistos em crianças dos dois sexos. Sabe-se que o hormônio

A pesquisa também mostra
que crianças mais jovens têm
maior chance de evoluir com
SIM-P, mas os adolescentes têm
maior risco de morrer. A letalidade por faixa etária está distribuída da seguinte forma: de
0-4 anos, 7%; 5-9 anos, 4,5%; 1014 anos, 5,5%; e de 17-19 anos,
37,5%. "A Covid-19 também
pode ser grave e matar na faixa etária pediátrica. E os números aqui do Brasil são piores
do que no resto do mundo",
pontua renata.
Para a professora, esses números deixam claro que crianças e adolescentes também podem ter casos graves e morrer
de Covid-19. "Não é razoável
'correr o risco', ainda mais
quando há vacina disponível a
partir dos 12 anos. E ao reduzir a circulação do vírus, reduzimos o risco de contágio
para as crianças mais novas,
que ainda não podem se vacinar", conclui. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Holanda tem 13 casos de Ômicron;
Dinamarca e Austrália conﬁrmam casos
Israel anunciou
medidas rigorosas
de controle e
fechou fronteiras
A nova variante do coronavírus, denominada Ômicron, continua se espalhando
pelo mundo neste domingo
(28), com 13 casos encontrados na Holanda e dois tanto
na Dinamarca quanto na
Austrália, mesmo com mais
países tentando se isolar
através da imposição de restrições a viagens.
As autoridades de saúde
holandesas anunciaram que
os 13 casos da variante foram
detectados entre os passageiros que estavam em voos da
áfrica do Sul que chegaram a
Amsterdã na sexta-feira.
As autoridades testaram
todos os mais de 600 passageiros nesses dois voos e encontraram 61 casos de coronavírus, fazendo testes posteriores nos infectados para a
nova variante.
"Não é improvável que
mais casos apareçam na Holanda", disse o ministro da
Saúde, Hugo de Jonge, em
entrevista coletiva em rotterdam. "Esta pode ser a ponta do iceberg."
Descoberta pela primeira
vez na áfrica do Sul, a variante
já foi detectada no reino unido,
Alemanha, Itália, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Botsuana, Israel, Austrália e Hong Kong.
A descoberta da Ômicron,
classificada como variante de
preocupação (VOC) na semana passada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), gerou temores em todo o mundo de que poderia resistir à
vacinação e prolongar a pandemia de covid-19, que já
dura quase dois anos.
A Ômicron é potencialmente mais contagiosa do

As autoridades holandesas anunciaram que os 13 casos da variante foram detectados entre os passageiros que estavam em voos da África do Sul
que as variantes anteriores,
embora os especialistas não
saibam ainda se ela causará
uma doença mais ou menos
grave em comparação com
outras cepas.
A autoridade de doenças
infecciosas da Dinamarca disse neste domingo que registrou dois casos da variante em
viajantes da áfrica do Sul.
Autoridades de saúde do
estado mais populoso da Austrália, Nova Gales do Sul, disseram que dois passageiros
que chegaram a Sydney vindos do sul da áfrica na noite
de sábado tiveram teste positivo para a variante.
A áustria estava investigando um caso suspeito neste domingo, enquanto na
França o ministro da Saúde,
Olivier Veran, disse que a variante provavelmente já es-

Terremoto de magnitude
7,5 atinge região amazônica
do Norte do Peru
um terremoto de magnitude 7,5 abalou a remota
região amazônica do norte
do Peru na manhã deste
domingo (28) e foi sentido
em lima, capital localizada
no centro do país, e no sul
do Equador, causando danos a casas próximas ao
epicentro, mas sem registro de vítimas.
O centro sismológico do
Instituto Geofísico do Peru
(IGP) disse que o terremoto
teve uma profundidade de
131 quilômetros e que o
epicentro estava a 98 quilômetros da cidade de Santa Maria de Nieva, na província de Condorcanqui.
O terremoto foi sentido
em todo o centro e Norte do
Peru. Alguns moradores
deixaram suas casas por
precaução, de acordo com

reportagens de rádio e televisão locais.
Nenhum dano foi registrado ao oleoduto de 1.100
quilômetros da estatal Petroperu, que cruza a região
amazônica peruana até a
costa do Pacífico ao norte.
Walter Culqui, prefeito
da cidade de Jalca Grande,
na província de Chachapoyas, disse que várias casas foram danificadas, deixando três feridos leves.
Parte da torre da igreja na
área desabou, afirmou ele.
No vizinho Equador, o
terremoto foi sentido em
19 das 24 províncias, com
danos a algumas casas, mas
sem registro de feridos, de
acordo com o Serviço Nacional de Gerenciamento
de riscos e Emergências do
Equador. (ABr)

tava circulando pelo país.
Os países impuseram uma
onda de proibições ou restrições a viagens do sul da áfrica para tentar conter a propagação do vírus. Os mercados financeiros despencaram
na sexta-feira, com investidores preocupados com a possibilidade de a variante impedir a recuperação global. Os
preços do petróleo caíram
cerca de 10 dólares o barril.
Neste domingo, a maioria
dos mercados de ações do
Golfo caiu drasticamente no
início das negociações, com o
índice saudita sofrendo sua
maior queda em um único
dia em quase dois anos.

Medidas em Israel

No esforço de maior alcance para manter a variante sob controle, Israel anun-

ciou na noite de sábado que
iria proibir a entrada de todos
os estrangeiros e reintroduzir
a tecnologia contra-terrorismo de rastreamento de telefones para conter a propagação da variante.
O primeiro-ministro do
país, Naftali Bennett, disse
que a proibição, pendente da
aprovação do governo, duraria 14 dias. As autoridades
esperam que dentro desse período surjam mais informações sobre a eficácia das vacinas contra a Ômicron.
Muitos países impuseram ou estão planejando
restrições para viagens do
sul da áfrica. O governo
sul-africano denunciou as
medidas no sábado como
injustas e potencialmente
prejudiciais à sua economia, argumentando estar

sendo punido por sua capacidade científica de identificar precocemente variantes do coronavírus.
A Ômicron surgiu num
momento em que muitos países da Europa estão lutando
contra um surto de infecções
por covid-19, com algumas
restrições à atividade social
sendo novamente adotadas
para tentar impedir a disseminação da doença.
A nova variante também
destacou as enormes disparidades nas taxas de vacinação em todo o mundo. Mesmo com muitos países desenvolvidos dando reforços
de terceira dose, menos de
7% das pessoas em países
de baixa renda receberam a
primeira injeção, de acordo
com grupos médicos e de direitos humanos. (ABr)

FRANK WILLIAMS

Morre criador de uma das
mais vencedoras equipes da F1
Frank Williams, uma das
maiores lendas do automobilismo mundial, morreu neste
domingo (28), aos 79 anos. A
morte foi anunciada nas redes
sociais da equipe Williams.
"Sentimos a mais profunda tristeza pela morte
de Sir Frank Williams. Sua
vida foi movida pela paixão
pelo automobilismo, seu legado é incomensurável e
fará parte da F1 para sempre. Conhecê-lo foi uma inspiração e um privilégio. Ele
deixará muita, muita saudade", escreveu o perfil oficial da equipe. A família não
divulgou a causa da morte.
Além de fundador da equipe, ele foi piloto e mecânico.
Em 17 anos, entre 1980 e 1997,
a escuderia Williams conquistou nove títulos de construtores e sete de pilotos. Em 1986,
Frank Williams sofreu um aci-

Anúncio ocorreu na manhã de domingo e a causa não foi divulgada
dente de carro, na França, que
o deixou paraplégico.
O brasileiro Nelson Piquet
foi campeão mundial de Fórmula 1, pilotando uma Williams, em 1987. José Carlos
Pace, piloto que dá o nome ao
autódromo de Interlagos, em
São Paulo, e que morreu em
1977, em um acidente aéreo,

também correu pela Williams.
A última corrida de Ayrton
Senna foi pilotando um carro
da Williams, em 1994, quando
o brasileiro morreu em um
acidente no Grande Prêmio
de San Marino, na Itália. A
equipe Williams, sob o comando de Frank, conquistou 313 pódios, com 114 vitórias. (ABr)

país, Gerald Darmanin.
Os dois países já estão em
desacordo sobre as regras comerciais pós-Brexit e direitos
de pesca e, na semana passada,
as relações azedaram ainda
mais depois que 27 pessoas

morreram tentando cruzar o
Canal da Mancha.
A França vem lidando com
a questão da imigração ilegal
para o reino unido há 25 anos
e agora é a hora de londres
acordar, disse Darmanin. (ABr)

EXPRESSA

Na província de Chachapoyas várias casas foram danificadas

A França está pronta para
uma discussão séria com o
reino unido sobre questões
relacionadas à imigração ilegal, mas não será refém da política interna de londres, disse o ministro do Interior do
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Talento e irreverência

Após sucesso de ‘A Queda’, Gloria Groove interpreta três personagens em novo clipe, ‘leilão’
Elysia Cardoso
Com um clipe cheio de significados
nas entrelinhas Gloria Groove, a drag
queen mais ouvida do mundo lança
mais um projeto inovador: ‘leilão’, terceiro single do aguardado álbum ‘lady
leste’. O clipe, dirigido por Felipe Sassi,
já está disponível nas plataformas musicais. Em uma coletiva de imprensa a
artista contou um pouco mais sobre a
concepção da música, videoclipe e do
próximo álbum, lady leste.
Com uma sonoridade mais voltada
pro hip hop, Groove avança na discussão
acerca da valorização de seu nome, marca e carreira. “O tom debochado-ostentação convidando para um suposto leilão
ilustra a sensação de ser uma figura incomum na indústria e estar crescendo de forma improvável em um mercado dominado por grandes corporações", explica Gloria, que tem a carreira gerenciada por
Samy Elia, empresário e CEO da SB Music.
Em seu novo trabalho, a cantora
analisa o seu próprio sucesso e manda
um papo ousado e corajoso para as
grandes empresas que se interessam por
Gloria Groove como uma marca. “Quando comecei a apostar no meu trabalho
como drag queen, todas essas oportunidades eram apenas sonho. 'leilão' é o
meu jeito de dizer que tenho confiança
em meu trabalho, que sei que é fruto do
meu esforço, e que merece sim reconhecimento à altura", afirma.
Para o clipe, Gloria repete a vitoriosa
parceria com Felipe Sassi, diretor dos
dois primeiros projetos audiovisuais de
‘lady leste’. Dividida entre três personagens; o vendedor, a responsável pelo
leilão e a criatura que está sendo vendida, ela ironiza a forma com que é tratada para, no final do vídeo, estar no controle do que vai fazer e apresentar ao público. Numa dinâmica à la 'Sedanapo',
dou vida a três diferentes personagens
que se correlacionam. Destaque para a
parceria inédita com o genial Pietro
Schlager, diretor e criador de personagens que assina duas grandes caracterizações neste filme", comemora Gloria.

Lady Leste

Cantora falou sobre a composição da
nova música e do que a era Lady Leste significa

A era ‘lady leste’ chega exatamente para comprovar que Gloria sabe
quem é, sabe seu valor e também sabe

onde quer chegar. “O lado lady é o para
onde estou indo, o que posso fazer,
carreira internacional. E o lado leste é
tudo que eu sempre fui. Sei da onde venho, sei quem eu sou. É por saber quem
eu sou que eu sei quem eu serei”, explicou a artista.
‘leilão’ sucede ‘A Queda’, que bateu recordes na carreira de Gloria Groove. É
simplesmente o clipe pop solo mais visto e curtido de 2021 e ultrapassou 80 milhões de streams contando todas as plataformas. Hit do Halloween, gerou mais
de meio milhão de vídeos no tiktok. Desde o lançamento, há cinco semanas, está
entre as 200 músicas mais executadas no
Spotify e alcançou o top 10 e todas as plataformas de música (Spotify, Deezer,
Amazon, resso, Apple e itunes).
‘lady leste’ exalta suas origens na região mais populosa de São Paulo e a arte
draq queen, da qual a cantora é referência desde seu primeiro clipe, ‘Dona’
(2016). "Essa era nasceu da minha vontade de fazer música pop que me desse
a sensação de estar novamente junto dos
fãs e em cima dos palcos, ao mesmo tempo que conto a minha história de amor
e poder com o lugar onde nasci e amadureci, a zona leste de São Paulo. É muito presente a fusão de estilos como o
funk, o rock, o trap, o hip hop, o EDM
[electronic dance music], o reggaeton e
a rasteirinha que se transmutam em
um pop cheio de atitude e irreverência.
Os fãs podem esperar muito mais sons
dançantes e visuais icônicos", descreve.
Com mais de 5,1 milhões de ouvintes
mensais no Spotify e 1,2 milhão de seguidores, Gloria Groove é a drag queen
mais ouvida do mundo! Ela bomba também nas redes sociais: são 3,1 milhões de
fãs no Instagram, 2 milhões no tiktok,
520 mil no Facebook e 972,6 mil no
twitter! No Youtube, a cantora ultrapassou 2,4 milhões de inscritos e 600 milhões de visualizações no canal! Ela
ainda tem mais de 620 mil fãs na Deezer
e 715 mil no resso.
O momento de entrevistas, no entanto, também rendeu alguns spoilers
sobre o que o público pode esperar dos
próximos lançamentos do álbum. Serão
cerca de cinco parcerias musicais além
de uma diferença de ritmos e mensagens
que prometem surpreender ainda mais.
(Especial para O Hoje)
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Premiado e

exaltado arquiteto
Considerado um dos principais nomes
da arquitetura contemporânea, Ruy
Ohtake destaca-se pela síntese entre as
proposições das escolas carioca e paulista
Lanna Oliveira
Celebrado como um dos
maiores arquitetos de sua
geração, morreu na manhã
do último sábado (27), aos
83 anos, ruy Ohtake. Ele é
responsável por obras
como os hotéis unique e renaissance, além da sede do
Instituto tomie Ohtake, na
capital paulista. Para homenagear esse verdadeiro
artista, o Itaú Cultural disponibiliza um extenso verbete sobre o arquiteto na
Enciclopédia Itaú Cultural e
no seu canal no Youtube.
Com uma atuação intensa
na arquitetura brasileira,
ele deixa um vasto legado
para o País.
Filho da artista plástica
tomie Ohtake, ruy é lembrado por suas mais de 300
obras arquitetônicas no
Brasil e no mundo, entre
elas o Parque Ecológico do
tietê, o sistema de transporte urbano Expresso tiradentes e a sede social e
cultural do São Paulo Futebol Clube. Em mais de 60
anos de carreira, foi responsável também por
obras como royal tulip Alvorada, o Estádio do Bezerrão. Ohtake ainda assina
o projeto de adequação do
Estádio Cícero Pompeu de
toledo (Morumbi) para a
Copa do Mundo de 2014
que foi realizada no Brasil.
Além de outros trabalhos.
“ruy é de uma família
que sempre transbordou
arte e que permanece de
forma definitiva entre nós”,
diz Eduardo Saron, diretor
do Itaú Cultural. “Assim é
com o legado que sua mãe,
tomie, nos deixou, com
muitas de suas obras que
podem ser vistas a céu
aberto, ao lado da militância cultural de ricardo. Assim é com os traços marcantes da arquitetura deixada agora por ruy cuja
elegância e essência os torna únicos e indissolúveis
desta maravilhosa família
que se mescla com a cultura brasileira”, completa.

O arquiteto sempre se
dispôs a contribuir com a
arquitetura nacional além
de suas obras. Entre suas
diferentes participações no
Itaú Cultural, Ohtake foi
um dos convidados de ‘Oscar Niemeyer’, um seminário, realizado, em 2013,
no prédio da organização,
em São Paulo, como parte
da programação da exposição ‘Oscar Niemeyer:
Clássicos e Inédito’. No encontro, que pode ser conferido em oito partes, no
Youtube da organização
(youtube.com/itaucultural),
ele comenta aspectos da
obra do criador de Brasília.
Na Ocupação realizada
pelo Itaú Cultural em homenagem a Artigas, em
2015, Ohtake também deu
grande contribuição em depoimentos que elucidavam
algumas obras do arquiteto, como a ‘Casa Elza Berquó’, de 1967, ‘Ocupação
Vilanova Artigas’ de 2015,
‘Casa dos triângulos’ e
‘Casa rubens de Mendonça’, de 1958, ‘Ginásio de
Guarulhos’, de 1960. Ele
também relembra, junto
de outros grandes nomes
da arquitetura do País, diversos pontos da vida de
Artigas, de suas aulas na Faculdade de Arquitetura e
urbanismo da universidade de São Paulo (FAuuSP).
ruy Ohtake também
tem depoimento gravado
no acervo do Instituto Vladimir Herzog, que para sua
elaboração contou com o
apoio do Itaú Cultural. Ele
fala sobre a convivência
com o amigo e jornalista,
que conhecia do bairro
onde moravam, a Mooca, e
também da escola, que frequentavam juntos. No vídeo que pode ser acessado
no link acervovladimirherzog.org.br, o arquiteto
revive as memórias e impressões acerca de Herzog.
Enfim, o arquiteto ainda se
faz presente em meio aos
seus registros. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

LIVRARIA
t

As cores do desespero e do
triunfo de Mercedes Sosa
Biografia de autoria da dinamarquesa Anette Christensen retoma
trajetória artística e pessoal de uma das maiores vozes latinas
Considerada
a
maior intérprete do folclore argentino, Mercedes Sosa se tornou
uma das principais representantes da música latina no mundo. A
trajetória artística e
pessoal da cantora,
símbolo das lutas por
igualdade e justiça, é
contada no livro ‘Mercedes Sosa – A Voz da
Esperança’. A biografia
é de autoria da escritora dinamarquesa
Anette Christensen.
Publicado originalmente em inglês, a
obra com traduções
de Mariana D’Angelo
é fruto de mais de sete
mil horas de pesquisa.
Além da consulta bibliográfica, a autora
teve acesso a gravações, participações da cantora em eventos, shows, entrevistas concedidas, entre
outras realizadas por Anette
em quase uma década. Amigos, colegas e fãs revelam
histórias nunca antes contadas ao público.
Ilustrada com 44 fotos
históricas, a primeira parte
retrata a extraordinária vida
e carreira de Sosa e mostra
como a criação em uma família pobre da classe operária, o ambiente político da
Argentina durante a ditadura militar e as aflições pessoais moldaram sua vida e
carreira. Entre os períodos
marcantes, como as perdas
do pai e do marido, a cantora foi acusada de desobediência civil, chegou e a ser
presa e também exilada.
“Eram músicas de protesto? Eu nunca gostei desse rótulo. Eram canções sinceras

afetivas, música e
mindfulness têm o poder de curar e reformular o cérebro.
O filho da artista e
presidente da Fundação Mercedes Sosa,
Fabián Matus, endossa o livro, “uma nova
e tocante perspectiva
sobre a nossa amada
Mercedes”. Fabián faleceu em 2019, ano
de publicação da versão original do livro.
Na ocasião, a primeira parte da obra foi
publicada em português sob o título ‘Mercedes Sosa – uma
lenda’. O retorno positivo dos leitores brasileiros levou a autora a lançar também a
versão completa.
sobre o modo como as coisas
realmente são. Eu sou uma
mulher que canta, que tenta
cantar o melhor possível com
as melhores músicas disponíveis. Foi-me atribuído este
papel de grande contestadora,
mas não é nada disso. Eu sou
apenas uma artista pensante.
(...) Eu acredito em direitos humanos. A injustiça me faz sofrer, o que quero é a paz verdadeira.” (Mercedes Sosa – A
Voz da Esperança, p. 29)
Na segunda parte, a autora
retrata os impactos positivos
da conexão com ‘la Negra’,
como a argentina era conhecida, que a ajudaram a superar
traumas emocionais e a fadiga crônica. Através de princípios da neurobiologia interpessoal, Anette Christensen
explora o impacto terapêutico
da vida e da música de Sosa e
usa as próprias experiências
para mostrar como relações

A autora

Anette Christensen, nascida e criada na Dinamarca,
começou sua carreia ajudando a desenvolver programas
beneficentes internacionais.
Mais tarde, tornou-se professora de línguas para estudantes universitários e depois, com seu marido, administrou uma agência de turismo e uma imobiliária.
Atualmente, semiaposentada
e morando na turquia, ela escreve e foca no crescimento
pessoal. Por anos, Anette viajou para muitos lugares do
mundo. Suas experiências
com várias culturas possibilitaram-na conhecer pessoas
com visões de mundo diferentes da dela. Ela anseia
aprender com os outros e
tem prazer em acolher as diferenças, encontrando a singularidade que acredita estar
dentro de cada indivíduo.

Anette Christensen retrata os impactos positivos de sua conexão com ‘La Negra’, como a argentina era conhecida

O Itaú Cultural revisita a vida e a obra do arquiteto
Ruy Ohtake como forma de homenageá-lo

NOTA AO LEITOR
t

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

RESUMO DE NOVELAS
t
Malhação - Sonhos
Duca vence a luta, e Cobra
se revolta. Pedro pede a ajuda
de Nando e sua banda para
abrir a porta do apartamento
de Lobão. Gael cumprimenta
Cobra pela luta e ele se emociona. Lobão coloca uma substância na água de Gael. Jade
acredita que Cobra tenha entregado a luta e se recusa a falar com o namorado. Heideguer
ameaça Cobra e exige que o rapaz fuja com sua família. Começa a luta entre Lobão e Gael.

Nos Tempos do Imperador
Tonico assume para Dolores que Zayla é sua amante.
Guebo e Justina trocam olhares. Tonico pede que Dolores
convide Pilar para jantar. Pedro reúne o apoio financeiro
dos deputados para a Guerra
do Paraguai.Com a ajuda de
Nélio, Lupita liberta Batista,
que propõe um acordo a Lota.
Com medo do amor que sente por Quinzinho e as crianças,
Vitória decide deixar o Brasil.
Quinzinho beija Vitória.

Coração Indomável
Clementina manda Natasha embora de sua casa e a
chama de mentirosa, pois não
acredita que o quadro 'Liberação' foi obra de Anibal. Maricruz conta a Cira que não matou Afonso mas pede a ela
que a ajude a agir de uma maneira que a faça parecer culpada, pois quer ser condenada. Francisco pede que Clementina devolva o dinheiro a
Natasha em troca que ela não
denigra a imagem de Afonso.

Prova de Amor
Alexandre pede Eleonora
em casamento. Janice está arrasada com a morte de Marco.
Raquel a consola. Pati chega
com Rafa para o campeonato
de surfe. Rafa diz para Teresa
que logo vai viajar com Pati
para o Havaí. Clarice encontra
com Daniel e avisa que Lopo ligou para ela. Diana diz para
Júlio que localizaram o carro
de Lopo na estrada Rio-Santos. Pestana chega no apartamento de Elza.

Um lugar ao Sol
Mateus convence Lara a
não se aproximar do carro
de Christian/Renato. Elenice
mostra o exame de DNA para
Maria Fernanda. Bárbara e
Christian/Renato fazem as pazes, e Santiago retoma a parceria com o genro. Rebeca
fica desconcertada quando
Bela lhe diz que Felipe terminou o namoro. Ilana aconselha Rebeca a não se envolver
com Felipe. Christian/Renato
discute com Elenice.
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AGENDA CuLTuRAL
t

Fim de inscrições
Hoje (29) termina o prazo
para as inscrições das oficinas
musicais que são realizadas
durante no 20º Canto da Primavera 2021 – Mostra de Música de Pirenópolis. Nesta edição, são ofertados quatro cur-

O cantor Diego Faria grava seu DVD ‘Sinta a Experiência’, nesta
segunda-feira (29) com participações de grandes nomes do sertanejo
sos: Violão/Guitarra, Contra
Baixo Elétrico, Percussão e
Bateria. Eles são ministrados
do dia 1º a 4 de dezembro, das
9h às 12h, e 14h30 às 17h30,
e são abertos à população
em geral. Devido a quantidade de vagas, é necessário informar na inscrição as habilidades e experiências nos instrumentos da oficina escolhida. Quando: Segunda-feira
(29). Onde: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.
Mostra de arte
A partir desta segundafeira (29) até o dia 1º de

dezembro, às 19h, ocorre a
1ª Mostra de Arte Trans
Preta. O evento, promovido pelo Casarão Brasil Associação LGBTI, reúne
artistas trans pretos e pretas para apresentações especiais em celebração ao
Mês da Consciência Negra
e Dia Mundial da AIDS.
Tudo online no canal do
Casarão no YouTube. O
programa traz as participações de Onika, Brunessa
Loppez, Marcinha Corinto,
Richard Byron, Natasha
Trans e Sodomita – artistas
trans pretes e, ainda, as

convidadas Danny Cowlt,
Marcia Pantera, Silvetty
Montilla e Victoria Principal. Quando: Até 1º de dezembro. Onde: casaraobrasil.org.br. Horário: 19h.
Futebol série D
Nesta segunda-feira (29),
às 21h30, na TV Brasil, vai ao
ar o programa ‘Sem Censura’ com a participação de
Thiago Carvalho, técnico da
Aparecidense de Goiás, time
campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele fala
sobre sua carreira como zagueiro e, posteriormente,
como treinador do clube
que fez a melhor campanha da Série D em sua trajetória até o título do campeonato. A TV Brasil transmitiu 51 partidas da Série D
do Brasileirão, incluindo a finalíssima entre a Aparecidense e Campinense, jogo
que terminou empatado por
1 x 1, dando a taça ao time
de Goiás em virtude da
soma dos resultados. Quando: Segunda-feira (29).
Onde: TV Brasil. Horário:
21h30.

Basileu França realiza o I Seminário
Internacional de Produção Cênica
Nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro a Escola do Futuro
(EFG) em Artes Basileu França
promove uma discussão internacional com foco na produção cênica na pandemia. O
seminário é gratuito e realizado de forma online, pelo canal
oficial da escola no Youtube
(https://www.youtube.com/basileufrancaartes).
Nos quase dois anos sem
produzirem, em função da
pandemia, os artistas e os
produtores tiveram que repensar uma série de ações
para garantirem a sobrevivência. Justamente por isso,
os organizadores do seminário além de buscarem
compreender o caos mundial de crise econômica e a
falta de políticas públicas setoriais. Eles abrem o diálogo
sobre a adaptação do fazer
cultural neste ‘novo normal’.
Segundo a organização do
evento é urgente pensar sobre
as estratégias e políticas que
foram e estão sendo tomadas
no setor cultural. “Por isso,

Lua Barreto é uma das participantes do evento, ela apresenta a
discussão sobre os papeis do circo nesse contexto pandêmico
buscamos neste seminário
um diálogo interconectado
com profissionais, professores,
fazedores e produtores cênicos para pensarmos juntos o
papel do produtor e da Produção Cênica, no desenvolvimento cultural e econômico
local e mundial”, explica a
coordenadora do curso Superior de tecnologia em Produção Cênica, Iolene lobato.

Curso em Produção Cênica

O Curso Superior de tec-

nologia em Produção Cênica
da EFG em Artes Basileu França, instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
e Inovação (Sedi) e gerida
pela universidade Federal de
Goiás (uFG), tem promovido
uma grande mudança no cenário artístico profissional no
Estado. Ao longo desses oito
anos de existência do curso,
diversas discussões, eventos e
pesquisas foram realizadas. À
exemplo, no ano de 2016 foi
realizado o I Seminário Goia-

no de tecnologia em Produção Cênica.
Em 18 de fevereiro de 2019
foi lançado o 1º livro do curso
de Produção Cênica com o título ‘Produção Cênica e Sociedade’, dividido em nove capítulos. A obra trouxe reflexões sobre o desenvolvimento econômico do estado de
Goiás e suas implicações no
crescimento das necessidades
em torno das atividades culturais. A 2ª edição deste livro
foi lançada neste ano e contou
com a participação dos discentes. tudo isso, reafirma a
importância do curso para o
cenário cultural brasileiro.
Serviço
I Seminário Internacional
de Produção Cênica
Quando: 1º, 2 e 3 de dezembro
Horário: 9h até 12h e 19h às
22h (exceção do 1º dia que começa às 8h)
Onde: youtube.com/basileufrancaartes
Informações: @escolabasileufranca

CELEBRIDADES
Festa de Anitta teve encontro com Deolane Bezerra e indireta para negacionista
Anitta deu uma festa com
o tema karaokê após cantar
na final da Libertadores. Anitta reforçou que as pessoas deveriam mostrar o cartão de vacinação na entrada. "A gente
vai estar fazendo o exame
para identificar a presença do
coronavírus na hora, mas tem
que ter cartão de vacinação,
porque aqui não entra negacionista", pontuou. O evento
ainda reuniu Anitta e Deolane
"Dona da p* toda", disse Deolane ao abraçar Anitta. "Ícone",
respondeu a funkeira e citou
um verso da música "Meu
menino", lançada recentemente pela advogada. (Nathalia Duarte, Purepeople)
Sertanejos se unem para
contratar músicos de Marília Mendonça
Algumas duplas sertanejas
se uniram para contratar a
equipe e os músicos que eram
de Marília Mendonça. Com
isso, nenhum profissional ficaria desempregado após a
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HORÓSCOPO
t
Mauricio Antônio

Gravação
O cantor Diego Faria grava seu DVD ‘Sinta a Experiência’, nesta segunda-feira
(29). O evento é realizado no
CEL da OAB/GO e o cantor fez
questão de convidar, quem
ele admira e amigos próximos para estarem ao lado
dele neste projeto. Nomes
como João Bosco & Vinícus,
Diego & Arnaldo, Guilherme
& Benuto e Cleber & Cauan
foram os escolhidos para
este momento especial. O
artista irá mostrar ao público
uma junção de tudo o que
aprendeu no período em que
morou fora do Brasil. Os ingressos estão à venda no
site baladapp.com.br. Quando: Segunda-feira (29). Onde:
BR-153, km 1296 - Aparecida
de Goiânia. Horário: 18h.

n

morte trágica da cantora, no
início do mês. As informações
são do jornal 'Extra'. As duplas
Henrique e Juliano, Maiara e
Maraisa e Dom Vittor e Gustavo, que é irmão de Marília,
se disponibilizaram a contratar os artistas. "Estão sendo
feitos alguns ajustes englobando as equipes", informou
a assessoria de Marília. (Nathalia Duarte, Purepeople)

Virgínia Fonseca perde
processo judicial e vai
pagar R$ 2 milhões a Rezende
Virgínia Fonseca perdeu o processo movido pelo
ex-namorado, Pedro rezende, na Justiça. A influenciadora foi processada pelo youtuber e empresário
após deixar a agência comandada por ele, a ADr, antes do fim do contrato. rezende pedia a quantia de r$
4 milhões, mas ele e a mulher de Zé Felipe entraram
um consenso a fim de encerrar o problema. De acordo com o colunista leo Dias, Virgínia irá desembolsar o valor de r$ 2 milhões para seguir com sua vida
profissional. (laís Fernandes, Purepeople)

'BBB 22': Mesmo antes
da estreia, edição já é a
mais lucrativa da história do reality
O 'Big Brother Brasil 22'
ainda não estreou, mas, se
depender dos lucros já arrecadados, terá tudo para ser
uma das maiores edições do
reality. Mesmo antes da estreia, que foi antecipada, o
programa já lucrou mais que
todas as edições anteriores. O
'BBB 22', que será comandado pela primeira vez por Tadeu Schmidt, vendeu 11 das
12 cotas publicitárias disponibilizadas pela emissora. As
informações são do site 'Notícias da TV'. (Nathalia Duarte,
Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia pede cautela com
suas emoções. Ciúme, invejas e
outras negatividades podem surgir. Mantenha sua confiança em
si e saiba ser flexível, deixando algumas coisas para depois. Tenha em mente que as coisas estão passando por mudanças.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje o dia traz desafios nos
seus projetos. Pode ser preciso lidar com obstáculos inesperados,
mas, se conseguir encontrar soluções rápidas ou apenas focar em
novos caminhos, o dia poderá ser
mais bem aproveitado. Tome cuidado com o autoritarismo.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia te desafia a abandonar uma postura radical demais e a se abrir para pensar em
novas possibilidades. É um bom
dia para planejar uma ideia ou escrever um projeto. A sua comunicação está ativada e você pode
conseguir bons acordos ou se
permitir.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Bom dia para se conectar com
algumas verdades pessoais e perceber que está tudo como deveria
e que você está recebendo justamente a mesma coisa que oferece. O dia favorece a igualdade
nas relações. Cuidado com a tendência a querer mais do que oferece.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje o dia traz lentidão e necessidade de reavaliar seus planos.
Você pode sair vitorioso de uma situação. A sua saúde está boa, então aproveite a energia para realizar e produzir. Não se deixe abater pelos desafios. Dia em que as
amizades estão potencializadas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia te desafia a realizar
mudanças ou a pedir ajuda, caso
precise. Sua autoconfiança precisa ser ativada. Saiba tomar decisões de forma mais prática e objetiva. Não é um bom dia para fazer negócios. Cuide bem das suas
finanças. Cuidado com brigas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
O dia pode trazer avanços no
trabalho, portanto mantenha a
sua disposição e ofereça ajuda
caso seja necessário, porque assim
estará em vantagem nas situações. Saiba ser perseverante e
avance sem medo. Sua energia é
grande e pode ser um dia agitado.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o dia pode ser mais parado, mas é preciso ter calma e
confiar. Cuidado com a dificuldade de ver a sua realidade. Você
pode estar emocionalmente confuso ou mergulhado em situações ilusórias. Tome cuidado com
a tendência a não querer aceitar.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você pode ter um dia de aumento de trabalho ou de procura
pelos seus serviços. Ao passo que
pode ter mais trabalho, os ganhos
podem ser insuficientes, então
procure ser mais econômico e
mantenha o foco no que precisa
fazer. Manter o foco pode ser justamente o desafio de hoje. O dia
pode ser cheio de obstáculos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pode ser meio depressivo. Tome cuidado para não
se confundir e acabar achando
que a vida é assim; é apenas um
dia. Respire. Busque se aconselhar
com pessoas de confiança, porque
elas podem estar disponíveis.
Pode faltar inspiração hoje.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Tome cuidado com as brigas
que podem acontecer hoje. Sua
energia de ação está grande,
mas pode faltar estratégia e racionalidade. Portanto pense antes de agir ou falar. Suas emoções podem estar mais frias hoje
e você pode ser criticado. O dia
pede cuidado com gastos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Pode ser um dia estressante
e cheio de trabalho. Convém saber fazer pausas. A tensão pode
ser grande e você pode perder
muita energia e não ver o resultado que espera. Tome cuidado
também com a perda de energia
numa situação que causa indecisão. Espere para decidir
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Hiato, o encontro de duas almas
Gabriela Lys

O espetáculo
‘Hi.a.to’ estreia
nesta segundafeira (29) com
apresentação no
Teatro Sesi

adianta que em 2022 já está
previsto o primeiro festival
de circo e a estreia de um espetáculo de circo infantil.
Composto por números de
trapézio, tecido e passeio aéreo,
o espetáculo ainda oferece uma
trilha sonora autoral que proporciona uma experiência estética e sensorial sobre esses
sentimentos narrados por Nicknig, tanto para o teatro quanto
para o Youtube. “O formato
que estamos levando para o
SESI contempla tanto quem
está na plateia, quanto quem
está em casa. Quase dois anos
de pandemia, nos deram um
pouco de maturidade para pensar no que o público vai ver e
nesse sentido, o formato contempla esses dois universos”,
explica Felipe Nicknig.
Como parte da programação da estreia de ‘Hi.a.to’, Felipe Nicknig também oferecerá
um workshop de criação no
circo no dia 2 de dezembro às
8h. A programação do NuFAAC
contempla ainda um seminário
de formação que será oferecido no dia 3 de dezembro às 9h.
As atividades, que acontecerão
na sede da Catavento no Setor
Bela Vista, são gratuitas e abertas ao público. Os interessados
devem enviar e-mail para producao@ciacatavento.com.br.
O NuFAAC tem apoio do Fundo
de Arte e Cultura do Estado de
Goiás. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)

Lanna Oliveira
Hiato, na língua portuguesa,
significa o encontro de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes, ou seja, se constituem, estão juntas e separadas
ao mesmo tempo. E o espetáculo ‘Hi.a.to’ baseia-se nesse
contexto para apresentar o encontro de duas pessoas em
cena que experimentam essa linha tênue entre instabilidade
e estabilidade, equilíbrio e desequilíbrio, explorando as possibilidades desta relação, sem
romper com nenhum dos lados, afinal de contas é necessária certa prudência.
Idealizado pelo Felipe Nicknig, diretor da Cia Circense Catavento, o espetáculo ‘Hi.a.to’ é
apresentado nesta segundafeira (29) e terça-feira (30) no
teatro Sesi, às 20h. A programação de fim de ano da companhia segue no dia seguinte
com a 2ª Mostra do Núcleo de
Formação Ampliada para o Artista de Circo (NuFAAC). Eles
apresentarão números individuais no dia 1º de dezembro,
no teatro Goiânia, também às
20h. No dia 3 de dezembro, na
sede da Catavento, eles se juntam para uma apresentação
coletiva, às 20h30. toda a programação é gratuita.
Ao longo dos últimos anos,
o diretor tem investigado
bastante sobre a técnica circense nas acrobacias aéreas

Composto por números de trapézio, tecido e passeio aéreo, o espetáculo ainda oferece uma trilha sonora autoral
e difundido bastante o trabalho com os aéreos dinâmicos. Além disso, tem se debruçado sobre questões es-

téticas em busca de possibilidades e formas do fazer circense. “Hiato leva para cena
um pouco do que foram esses

últimos anos, revelando um
novo momento técnico e estético do nosso trabalho”, comenta o diretor. Nicknig

Serviço
Espetáculo ‘Hi.a.to’
Quando: Segunda-feira (29) e
terça-feira (30)
Onde: Av. João leite, N 1013, Setor Santa Genoveva - Goiânia
Horário: 20h
Ingressos: Gratuito
Online: youtube.com/teatrosesigo

CINEMA
t
ESTREIAS
Casa Gucci (House of Gucci,
2021, EuA). Duração: 2h37min.
Direção: Ridley Scott. Elenco:
Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino. Gênero: Biografia, drama.
Cinemark Flamboyant: 17h25,
20h50. Cinemark Passeio das
Águas: 15h35, 19h35. Kinoplex Goiânia: 14h20, 17h30,
20h40. Cineflix Aparecida:
18h15, 21h25. Cineflix Buriti:
15h50, 21h.
A Sogra Perfeita (A Sogra Perfeita, 2021, Brasil). Duração:
1h45min. Direção: Cris D'Amato. Elenco: Cacau Protásio, Luís
Navarro, Polliana Aleixo. Gênero: Comédia. Cinemark Passeio
das Águas: 19h, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 14h50, 19h10. Cineflix
Aparecida: 16h15, 21h15. Cineflix Buriti: 15h10, 19h.
Encanto (Encanto, 2021, EuA).
Duração: 1h43min. Direção: Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith. Elenco: Filipe
Bragança, Stephanie Beatriz,
John Leguizamo. Gênero: Animação, família, fantasia, comédia. Cinemark Flamboyant:
13h, 14h, 15h40, 16h35, 18h20,
19h10. Cinemark Passeio das
Águas: 12h50, 13h, 13h55,
15h25, 15h40, 16h30, 18h20. Kinoplex Goiânia: 16h20, 18h40,
21h. Cineflix Aparecida: 14h,
14h30, 15h, 16h45, 17h15, 19h,
19h30. Cineflix Buriti: 15h10,
16h20, 17h30, 18h40, 19h50.
Clifford: O Gigante Cão Vermelho (Clifford The Big Red
Dog, 2021, EuA). Duração:
1h37min. Direção: Walt Becker. Elenco: Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale. Gênero:
Família, aventura, comédia. Cinemark Flamboyant: 15h.
SARS-CoV-2 / O Tempo da Pan-

‘Encanto’ é a nova animação da Disney situada na Colômbia, sobre a extraordinária família Madrigal
demia (SARS-CoV-2 / O Tempo
da Pandemia, 2021, Brasil). Duração: 1h28min. Direção:
Eduardo Escorel, Lauro Escorel.
Elenco: Paulo Chapchap, Maurício Ceschin, Gonzalo Vecina,
Drauzio Varella, Sidney Klajner,
Eugênio Vilaça e Pedro Barbosa. Gênero: Documentário. Cinemark Flamboyant: 19h55.
EM CARTAZ
Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: Afterlife, 2021,
EuA). Duração: 2h04min. Direção: Jason Reitman. Elenco: Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace. Gênero: Aventura,
ação, comédia. Cinemark Flamboyant: 12h40, 15h, 15h40, 18h,
18h35, 21h, 21h30, 22h. Cinemark Passeio das Águas: 14h50,
15h55, 17h45, 18h, 18h55,

19h05, 20h55, 21h, 21h55, 22h.
Kinoplex Goiânia: 15h, 17h40.
Cineflix Aparecida: 14h05,
16h40, 19h15, 21h50. Cineflix
Buriti: 16h40, 18h50, 21h20.
Noite Passada em Soho (Last
Night in Soho, 2021, EuA).
Duração: 1h57min. Direção:
Edgar Wright. Elenco: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith (XI). Gênero: Suspense, terror. Cinemark Passeio das Águas:
16h40. Kinoplex Goiânia:
21h20. Cineflix Aparecida:
21h45.
Chernobyl - O Filme (Kogda
padali aisty, 2021, Russia). Duração: 2h16min. Direção: Danila Kozlovsky. Elenco: Danila
Kozlovsky, Oksana Akinshina,
Filipp Avdeyev. Gênero: Drama,

histórico, ação. Cinemark Passeio das Águas: 13h30.

biografia, histórico. Cinemark
Flamboyant: 21h10.

Eternos (Eternals, 2021, EuA).
Duração: 2h37min. Direção:
Chloé Zhao. Elenco: Gemma
Chan, Richard Madden, Salma
Hayek. Gênero: Ficção científica, fantasia, ação. Cinemark
Flamboyant: 13h30, 14h50, 17h,
18h15, 20h40, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 13h50, 14h,
17h15, 17h25, 20h40, 20h50. Kinoplex Goiânia: 14h30, 17h10,
17h40, 20h20, 20h50. Cineflix
Aparecida: 15h, 18h10, 21h20.
Cineflix Buriti: 15h40, 17h10,
19h10, 20h20, 21h.

A Família Addams 2 - Pé na Estrada (The Addams Family 2,
2021, EuA). Duração: 1h33min.
Direção: Greg Tiernan, Conrad
Vernon. ELenco: Oscar Isaac,
Charlize Theron, Chloë Grace
Moretz. Gênero: Animação, família, comédia. Cinemark Flamboyant: 12h50, 15h10. Cinemark
Passeio das Águas: 12h30,
13h30. Kinoplex Goiânia: 17h.

Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). Duração: 2h35min. Direção: Wagner Moura. Elenco:
Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso. Gênero: Drama,

Venom - Tempo de Carnificina
(Venom: Let There Be Carnage,
2021, EuA). Duração: 1h30min.
Direção: Andy Serkis. Elenco:
Tom Hardy, Stephen Graham,
Woody Harrelson. Gêneo: Ação,
fantasia. Cinemark Flamboyant:
17h30, 22h10. Cinemark Passeio das Águas: 13h10, 21h.
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Negócios
Entrevistados
citaram como
motivos de
empreender o
desemprego e a
expiração em fazer
a diferença no
mundo

Negros têm mais vontade de
empreender, aponta pesquisa
Sonho de ser dono
do próprio negócio só perde para o
desejo de viajar
pelo Brasil
Nielton Soares
uma pesquisa realizada no
Brasil mostrou que a população adulta negra é a que mais
sonha em ter o próprio negócio. O levantamento é da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, e foi feito no
país pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) em parceria com o Instituto Brasileiro
de Qualidade e Produtividade
(IBPQ). De acordo com o relatório final, mais da metade
dos empreendedores empreendem por necessidade.
Entre os negros, abrir o próprio negócio é o segundo maior
sonho, ficando atrás apenas
para o de viajar pelo Brasil. Conhecer o país foi citado por
62,8% dos entrevistados. Já entre os brancos, o desejo de ter
o próprio negócio ficou em
terceiro lugar, perdendo para
viajar pelo Brasil (63,4%) e
para o exterior (57,6%).
“Esse desejo dos adultos
pretos e pardos de serem os donos de seus próprios negócios
fez com que no resultado geral,
o sonho de empreendedor ocupasse a segunda colocação”,
frisa o presidente do Sebrae,
Carlos Melles. Para se ter ideia,
no ano passado, segundo o estudo, 62,3% dos adultos pretos
e pardos apresentavam o desejo de ser dono de uma empresa. Em comparação, a diferença é de 9,6 pontos percentuais com a população adulto
de branco (52,7%).
Para Melles, o sonho dos
negros de empreender está
codicionado ao fato de que a
maioria deles terem mais dificuldade de conseguirem se
firmar ou conseguir ocupação
no mercado de trabalho, o
que gera necessidade de outras alternativas. O estudo da

completo ou mais. Já no grupo
dos empreendedores estabelecidos, os percentuais com superior completo ou mais eram
respectivamente 14% e 38%.
“Esses dados confirmam um
grave problema social que é a
diferença da escolaridade conforme a raça do empreendedor
no Brasil”, salienta Melles.

Motivações

GEM mostra que no grupo
dos empreendedores pretos
ou pardos, 53,3% dos empreendedores iniciais – aqueles com até 3,5 anos de negócio – empreenderam por necessidade, contra 47% dos
empreendedores brancos.
“A ausência maior de oportunidades de emprego e renda para o público negro faz
com que o empreendedorismo por necessidade seja mais
forte entre eles. Esse comportamento é influenciado

também por aspectos culturais, que interferem, inclusive na escolaridade”, aponta o
presidente do Sebrae.
Na questão de escolaridade,
a GEM 2020 detectou que entre
os empreendedores no Brasil,
os pretos ou pardos possuem
uma escolaridade inferior à
dos brancos. Entre os empreendedores iniciais pretos
ou pardos, 17% tinham superior completo ou mais. Entre os
empreendedores iniciais brancos, 34% possuíam superior

Dentre a motivação para
começar um negócio no período analisado foi apontado a
escassez de empregos. Assim,
tanto para os brancos (80,6%)
como para os pretos ou pardos
(83,9%) o desemprego foi fator
determinante para se buscar
novas opções. “Fator altamente influenciado pela pandemia
do coronavírus, que encerrou,
em 2020, um grande número
de postos de trabalho”, lembra
o presidente do Sebrae.
O segundo motivo destacado
por quem deseja ou já empreende é fazer a diferença no
mundo. Essa justificativa foi citada independentemente da
cor/raça. Porém, entre os pretos

ou pardos foi mais expressivo,
alcançando 69,7%, contra 58,2%
entre os brancos. Já a construção de uma grande riqueza ou
uma renda muito alta foi escolhido como um dos motivos
para 62,3% dos pretos ou pardos e por 51,8% dos brancos. E
a motivação de continuar o negócio devido a uma tradição familiar obteve o menor percentual, menos de 30% para os
dois grupos de raça.
O levantamento apresentou também as atividades econômicas em que os negros estão mais à frente. No comércio,
8% são de propriedades de
negros, 9% possuem estabelecimentos de beleza, como salões, e 13% têm bufê, catering
e serviços de alimentação. Já
os ganhos estão em média de
até três salários mínimos
(56%) e o faturamento fica entre r$ 6 mil a r$ 36 mil por
ano (45,5%). 55% são homens
e 45% são mulheres, o que
representa pontos percentuais
(p.p.) a mais do que as empreendedoras brancas (39%).
(Especial para O Hoje)

