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Plano Diretor deve ser
aprovado no ‘apagar
das luzes’ de dezembro
Expectativa é que a revisão seja entregue aos vereadorespara
análise das adequações propostas pelo executivo da Capital
o desafio da cidade é crescer com qualidade de
vida e ordenamento urbano organizado, daí a
importância de ter um Plano diretor sintonizado
com o desenvolvimento econômico e social. as
previsões de votação já haviam sido manifestadas ainda no final de outubro quando técnicos li-

AlExAndrA AvElAr

Influenciadores são a chave
para o commerce de sucesso
Opinião 3

gados ao Paço declararam à imprensa que o envio do projeto não ultrapassaria o início de novembro. o resultado do imbróglio todos conhecem: a proposta só agora pode tomar um rumo.
Parece que já é uma tradição votar o Plano diretor no ‘apagar das luzes’ de dezembro. Política 5

pós prévias

PSDB foca em vencer bolsonarismo para se recuperar

Sigla foi a maior prejudicada pela ascensão do presidente Jair Bolsonaro em 2018 e busca romper a barreira eleitoral e voltar a polarizar com o Pt nas eleições para presidente no ano que vem. Política 2

Jota Eurípedes

rEmy GorGA nEto

Choque de realidade e
preocupações diárias
Opinião 3

Ajustes no tesouro
derrubam investimento,
impondo baixa de 59,4%

Econômica 4

Em 2 semanas,
duas chacinas
chocam Goiás
uma força-tarefa da Polícia militar de goiás (Pm-go) busca
por Wanderson mota Protácio,
suspeito de ser o autor de três assassinatos, ocorridos no último
domingo (28), na zona rural de
Corumbá de goiás. Cidades 10

Maioria das
indústrias
já inovaram

abono do 13º pode
movimentar r$ 6,2 bi

Cerca de 2,4 milhões de goianos vão receber em média
r$ 2.296.81 de 13º salário, num montante de r$ 6,2 bi.
a primeira parcela será paga hoje. Cidades 9

Goiás Já começa
o planejamento
visando 2022

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Secretário celebra

parceria com ministro Tarcísio de Freitas.
Política 2

treinador glauber ramos garante que diretoria já começou ir
atrás de reforços para a próxima
temporada e que segue como
treinador do goiás. Esportes 7

Jurídica: Partido aciona STF
por obrigatoriedade de comprovante de vacinação.
Cidades 10

atlético-Go
quebra jejum
e bate o Bahia
rubro-negro conta com noite
inspirada de Janderson, supera o Bahia em goiânia e aumenta diferença para o z4.
Esportes 8

as pequenas empresas consideram a inovação como uma estratégia para manterem-se no
mercado, ainda que com dificuldade. 82% dessas empresas inovaram pelo menos uma vez nos
últimos três anos. Economia 4

esplanada: PF e marinha boiar
à deriva sobre o óleo derramado
criminosamente no Nordeste.
Política 6

Tendência da China
ganha o Brasil

Dólar: (paralelo) R$ 5,61 | Dólar: (comercial) R$ 5,610 |
Euro: (Comercial) R$ 6,325 | Boi gordo: (Média) R$ 321,80
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 322,48 | Bovespa: +0,58%

marketplaces asiáticos revolucionaram compras no Brasil que já ultrapassamr$ 20 bilhões. Negócios 17

TSE mostra
resultado de testes
na urna eletrônica

Política 6

Negócios: (62) 3095-8722
Classificados: (62) 3095-8700
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Tempo em Goiânia
s 29º C

t 21º C

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o
dia e à noite.
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POLÍTICA

Xadrez

Venceslau Pimentel |

Secretário celebra parceria
com ministro Tarcísio de Freitas

Âncora foi sondado pelo partido Novo em Goiás

Novo tenta
aproximação
com Matheus

Ribeiro em Goiás
o anúncio da candidatura do ex-apresentador de tV e
jornalista, matheus ribeiro, despertou o interesse do Partido novo em goiás. a avaliação da legenda é que matheus
não vem de família tradicional da política e nunca disputou um mandato, apesar de já ter sido filiados a PCdoB e
PSB, partidos mais à esquerda.
o âncora da tV record anunciou a sua saída da afiliada da emissora no distrito federal, depois de um ano e meio
no comando do df record. ele afirmou ao Hoje que não
há articulação sobre sua candidatura, mas que vem recebendo convite de legendas para disputar uma vaga à assembléia legislativa ou à Câmara federal.
o encontro não vingou. a afinidade ideológica deve ser
o principal impeditivo para uma aliança no ano que vem.
nos bastidores, a indicação é que o jornalista pode se filiar
ao mdB, com quem mantém conversas.
o almoço foi convite do partido que se mostrou interessado na candidatura de matheus que disse que “apesar da conversa agradável, não tem afinidade ideológica com o partido”.
Sobre a aproximação com o mdB, o âncora que volta
a goiânia após a saída da record df, matheus diz que só
deve falar sobre o assunto quando houver algo concreto.
“o jornalismo me mostrou a importância da boa política,
mas tenho horror à politicagem”,

em evento ocorrido ontem, em anápolis,
sobre o novo marco regulatório ferroviário sem a presença do prefeito roberto naves (PP)
- o secretário-geral da governadoria, adriano
da rocha lima, cumprimentou o ministro da
infraestrutura, tarcísio de freitas, e destacou
a necessidade de se levar adiante iniciativas
importantes para o estado. o debate foi promovido pelo deputado federal
major Vitor Hugo (PSl),
que foi saudado e aplaudido pela plateia como
eventual candidato a governador. o parlamentar
é um dos entusiastas da
pré-candidatura do ministro ao Senado, por
goiás, e tem trabalhado
para dar a ele visibilidade no estado, com
sucessivas visitas. o parlamentar revelou que a escolha por anápolis partiu
do ministro.

Anfitrião

o vice-prefeito de anápolis, márcio Cândido
da Silva (PP), deu boas-vindas a tarcísio de freitas, em nome de roberto naves (que articula o
nome de alexandre Baldy para o Senado), mas
não justificou a ausência do prefeito.

Articulação

Cotado para disputar o governo pelo Patriota, após deixar o PSdB, o ex-prefeito de trindade, Jânio darrot, recebeu em seu escritório do deputado federal e presidente do republicanos,
João Campos. na pauta, o cenário político em
goiás, mas sem definição de acordo.

No MP

em pé de guerra om o prefeito Kleber marra (republicanos), a deputada federal magda mofatto (Pl) acionou o ministério Público para entrar em concorrência de permuta de áreas da
Prefeitura de Caldas novas.

xadrez@ohoje.com.br

Patrão pediu

Procurando ganhar terreno em goiás,
para tentar viabilizar sua candidatura ao
Senado, Henrique meirelles (PSd) aceitou
chamado pelo patrão, o governador de São
Paulo João doria, para coordenar núcleo de
economistas que vai elaborar programa
economia da candidatura dele.

Itinerante

o prefeito rogério Cruz e auxiliares se
reuniram ontem com o setor produtivo,
no Paço municipal, com o objetivo de alavancar vacinação na capital. na sexta,
será lançado o programa de vacinação itinerante.

Prazo

os deputados têm até o dia 3 de dezembro para apresentarem emendas ao orçamento do estado de 2022. Quem perder
o prazo, pode ficar de fora do chamado orçamento impositivo, que garante o pagamento dessas emendas.

Liberado

Já habilitado a ingressar no regime de
recuperação fiscal (rrf), programa de
socorro financeiro do governo federal,
goiás recebe a confirmação do Stf de
que poderá realizar concurso e até conceder data-base a servidores.

Reforço

Sem nenhum representante na bancada goiana na Câmara federal, o mdB busca nomes com peso eleitoral para compor
a chama majoritária. o partido já dá como
certa a filiação do ainda tucano Célio Silveira, eleito com 70.663 votos em 2018.

CURTAS
2
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Sobre a lei marília mendonça, que
traça critérios na sinalização de linhas
aéreas de transmissão de energia elétrica, a senadora Kátia abreu (PP), como
relatora, deu sinal verde ao projeto de lei
que tramita no Senado.

Após prévias, PSDB foca em vencer
bolsonarismo para se recuperar
Partido foi o
principal
prejudicado com
a ascensão do
presidente Jair
Bolsonaro
Marcelo Mariano
depois de muita polêmica
sobre as prévias, o PSdB finalmente definiu o nome do
governador de São Paulo, João
doria, como o candidato do
partido nas eleições presidenciais de 2022.
o resultado final das prévias tucanas registrou doria
com 53,99% de preferência, de
acordo com uma metodologia
específica utilizada na votação, enquanto o governador do
rio grande do Sul, eduardo
leite, teve 44,66%. azarão, o exprefeito de manaus arthur Virgílio ficou com 1,35%.
no Brasil, partidos políticos
ainda não estão acostumados
a realizar prévias. em outros
países, trata-se de algo mais
frequente. Provavelmente o
exemplo mais conhecido é o
dos estados unidos. lá, brigas
internas são comuns durante
esse processo. nas eleições gerais, entretanto, a união tende
a prevalecer, embora haja
uma ou outra exceção.
no caso do PSdB, é cedo
para cravar se haverá harmo-

Partido foi o que mais perdeu com o crescimento de Bolsonaro e tenta voltar a polarizar com o PT
nia, mas, até o momento, todos
os indícios apontam para um
racha dentro do partido. afinal,
os problemas em relação ao
aplicativo da votação e as duras críticas entre os candidatos
contribuem para um clima no
mínimo de discordância, para
não dizer de conflito.
a começar pela recusa de
leite para coordenar a campanha de doria. além disso,
com a vitória do governador
paulista, tucanos históricos devem deixar o partido devido a
questões pessoais com o vencedor das prévias do PSdB.
São os casos do deputado

federal por minas gerais aécio neves, que negocia sua ida
ao Progressistas (PP), e do exgovernador de São Paulo geraldo alckmin, que tem conversas com PSd e PSB e ainda
não definiu se tentará governar seu estado mais uma vez
ou se será candidato a vice na
chapa do ex-presidente lula
(Pt).
Há quem argumente que o
caos das prévias a nível nacional tenha reflexo na motivação dos tucanos a nível estadual, inclusive goiás. Por
outro lado, alguns dos principais nomes do partido no es-

tado, como o ex-governador
marconi Perillo e a deputada
estadual lêda Borges, ficaram ao lado de doria, ou seja,
do lado vencedor.
Bolsonarista nas eleições
de 2018, doria se afastou de
Jair Bolsonaro (sem partido,
mas a caminho do Pl) a partir da pandemia de Covid-19 e
agora abraça o discurso da
terceira via contra lula e o
atual presidente.
a propósito, não dá para
descartar uma eventual aliança entre o PSdB de doria e outros partidos que também
apoiam a terceira via, como

Podemos, mdB e união Brasil.
Vários sinais já foram emitidos nesse sentido.
apesar de também fazer
críticas ao Pt, o PSdB tem, no
fundo, o bolsonarismo como
seu grande adversário, uma
vez que foi a ascensão de Bolsonaro que resultou na queda
de popularidade e competitividade dos tucanos.
entre todos os partidos, o
PSdB é, de longe, o que mais
perdeu desde que Bolsonaro
apareceu no cenário da política nacional, e o histórico
das eleições brasileira não
deixa mentir.
em 1989, mário Covas, do
PSdB, ficou na quarta posição.
depois, entre 1994 e 2014, o
partido sempre esteve em primeiro ou segundo. foram duas
vitórias (1994 e 1998) e quatro
derrotas (2002, 2006, 2010 e
2014), todas elas contra o Pt.
em outras palavras, a tradição da democracia brasileira
pós-ditadura militar é de polarização entre petistas e tucanos, mas, em 2018, Bolsonaro
tomou o lugar do PSdB, quando alckmin encerrou a corrida
eleitoral na quarta colocação.
Para recuperar seu protagonismo, o foco do PSdB, portanto, deve ser derrotar o bolsonarismo, que tomou seus
eleitores. Vontade de doria
não vai faltar. Contudo, a curto prazo, isto é, nas eleições de
2022, a possibilidade é considerada remota. (Especial
para O Hoje)
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Inﬂuenciadores são a chave
para o commerce de sucesso
Alexandra Avelar
as redes sociais estão passando por uma evolução massiva. elas não são mais apenas plataformas que você acessa para se conectar com
amigos e familiares. o tiktok, por exemplo,
transformou todos seus usuários em criadores.
além disso, no início deste ano, o chefe do instagram adam mosseri, realizou uma instagram
live confirmando que a rede social está deixando de ser um aplicativo de compartilhamento de fotos para concentrar seus esforços em
criadores, vídeos, mensagens e compras. declarações como essa mostram que hoje, os aplicativos de redes sociais são um lugar para seus
usuários consumirem notícias, entretenimento
e, mais recentemente, fazer compras, o que chamamos de social commerce.
os influenciadores e criadores de conteúdo,
por sua vez, desempenham um
papel fundamental em termos de
estratégia de social commerce, oferecendo máxima visibilidade para
a marca e produtos em questão,
sendo um caminho natural a vitrine virtual da empresa. Com a ajuda da tecnologia de social commerce, os consumidores podem
descobrir produtos simplesmente
por meio de conteúdo postado por
um influenciador que eles seguem.
É tão fácil quanto ver, clicar e
comprar. Vivemos em um mundo
onde os itens nos encontram, em
vez de nós os encontrarmos - esse
é realmente o epítome de um ótimo
marketing - e os influenciadores tornam esse
processo muito mais fácil.
Cada vez mais, as marcas estão implementando o marketing de influência como parte de
sua estratégia de social commerce para aumentar seu público nas redes sociais e entregar
autenticidade, resultando em maior envolvimento, reconhecimento e roi tangível. de fato,
entre 2019 e 2021, o marketing de influenciadores mais que dobrou, passando de uS $ 6,5 bilhões para uS $ 13,8 bilhões. e esse número só
vai aumentar à medida que cresce a demanda
por criadores de conteúdo.
a pandemia de CoVid-19 forçou as marcas a
mudar suas estratégias de marketing em velocidade recorde. a transformação digital tornou-se
uma prioridade principal, pois as empresas físicas perderam a maior parte do tráfego de clientes literalmente da noite para o dia. Para superar
os desafios monumentais causados pela pandemia,
as empresas aumentaram os orçamentos de marketing de mídia social e reconsideraram seus investimentos em marketing de influenciadores.
Com pessoas ficando mais tempo online, o
marketing de influenciador se tornou um método eficaz para passar a mensagem certa para o

público certo da maneira mais conveniente possível. de acordo com uma pesquisa globalWebindex de julho de 2020, 96% dos consumidores
que seguem influenciadores disseram que, no
pico da crise, passaram a se envolver mais ou tanto quanto com os criadores de conteúdo.
Como os consumidores mais jovens são mais
difíceis de alcançar por meio dos canais de mídia tradicionais, a geração z continuará a impulsionar o aumento do marketing de influenciadores, especialmente à medida que seu poder
de compra continua a crescer. os números
atuais já pintam um quadro atraente: atualmente, 40% da geração z e millenials já compraram algo enquanto assistiam a uma transmissão ao vivo em um aplicativo de rede social.
e essa forma de marketing está se tornando
mais baseada em dados do que nunca, dando às
marcas recursos de medição adicionais para
avaliar seu sucesso. as plataformas
avançadas de gerenciamento de
redes sociais agora podem oferecer
visualizações detalhadas de desempenho para ajudar os profissionais de marketing a entender
como suas colaborações afetam
seus resultados financeiros.
em uma pesquisa recente da mediakix, 89% dos profissionais de
marketing disseram que o roi do
marketing influenciador é melhor
ou comparável a outros canais. mas
você não pode simplesmente entrar em contato com Kylie Jenner na
esperança de alcançar seus 259 milhões de seguidores no instagram.
Quando se trata de táticas de marketing de influenciador, maior nem sempre é melhor, pois os
microinfluenciadores apresentam uma taxa de
engajamento até 60% maior em comparação
com os macroinfluenciadores. microinfluenciadores também têm uma taxa de conversão 20%
maior que pode impactar positivamente as vendas de e-commerce de uma marca.
independentemente de seu setor ou região,
colocar influenciadores como parte de sua estratégia de social commerce é a chave para atingir seus objetivos de marketing de mídia social.
em um mundo onde apenas 4% dos consumidores acreditam em táticas de marketing e publicidade, a capacidade de falar com seu público por meio de um recurso confiável é uma ferramenta de marketing
essencial. ao unir seus
esforços de marketing
de influência e social
commerce, você cria a
sinergia perfeita para
uma estratégia de marketing bem-sucedida e
Alexandra Avelar é counexcelentes resultados
try
manager
de e-commerce.

Empresas
estão
aderindo ao
marketing
de
inﬂuência

Choque de realidade!
Remy Gorga Neto
em muitas ocasiões, estamos tão enfurnados
nas nossas preocupações diárias que não conseguimos parar para olhar o nosso entorno,
para conhecer novas realidades e experiências
que podem mudar muito a nossa
forma de perceber as coisas.
nas cooperativas, essa afirmativa
não é diferente. São tantas atribuições e incêndios a serem debelados, que o olhar das lideranças não
se afasta do cotidiano de problemas
a serem resolvidos "para ontem".
isso é compreensível, mas não
deve ser uma regra geral. muitas situações, consideradas complexas, já
foram vivenciadas por outras lideranças em momentos distintos e
soluções foram encontradas.
Basta um olhar mais atento sobre
a trajetória de quem já passou por
situações de turbulência para termos ideias poderosas, que nos poupariam muitos sacrifícios na
resolução de problemas similares, que parecem
intransponíveis.
Quem já passou por esse aprendizado tem
muito a compartilhar e, portanto, deve ser considerado estratégico dar uma pausa na correria diária para oxigenar a forma de perceber
a realidade.
no Brasil temos excelentes referências de cooperativas com processos de governança e gestão
bem estruturados, proporcionando resultados

expressivos para toda a região em que atuam.
mais especificamente no Paraná, encontramos alguns casos que demonstram o sucesso de
um trabalho realizado com responsabilidade,
competência e profissionalismo, servindo como
referência para quem se permite ampliar os horizontes e se inspirar nos bons
exemplos.
Cooperativas como a Cooperante, no município de Campo do
tenente; Bom Jesus, no município
de lapa; Castrolanda, no município
de Castro; e Cooptur, no município
de Ponta grossa, são algumas de
muitas que indicam o caminho a
ser percorrido.
alguns dirigentes de pequenas
cooperativas do distrito federal e
região do entorno tiveram a oportunidade de vivenciar esse choque
de realidade e, sem exceção, voltaram inspirados pelo que viram e
ouviram nas visitas a essas cooperativas.
Conhecer novas experiências não deve
ser visto como um desvio de foco das atividades diárias da cooperativa, mas sim ser
considerado
como
uma boa prática de
gestão que deve estar
Remy Gorga Neto é Presidente do Sistema OCDFno radar dos líderes
SESCOOP/DF
cooperativistas.

Quem já
passou pelo
aprendizado
tem
muito a
compartilhar
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CARTA DO LEITOR

Desabrigados
muito triste ler no jornal a quantidade de pessoas desabrigadas, em situação de rua em goiânia. Saber que o estado não faz sua parte e que
nós, como comunidade, deveríamos fazer mais.
Principalmente no momento que vivemos hoje, é
importante que o governo pense em medidas urgentes para proporcionar moradia para essas pessoas, já que esse é um dos principais direitos garantido na constituição.
Francisco Fernandes
Goiânia

Cruzadas
encontrei meu passatempo favorito pra matar o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas! desde criança, sempre gostei dessa atividade, mas com o tempo acabei perdendo o hábito. agora, anos depois, readquiri o hábito e ele
está sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática. É engraçado como a gente acaba perdendo algumas tradições devido à explosão digital que vem nos assolando nesses últimos anos, mas acho que é importante mantermos algumas.
Giovana Marçal
Goiânia

CONTA PONTO

{

O que ﬁca após
passarmos por
este cargo é o
legado de
respeito dentro
da comunidade,
e sei que isso
cada uma de
vocês deixou”,
acrescentou.
“Esta casa é,
de verdade, de
todos vocês
A secretária de Estado da Educação,
Fátima Gavioli, explicou que esta é a
primeira de duas fases da reforma
do prédio-sede da pasta. Em janeiro,
adiantou, começa a próxima etapa.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Eu heim, nem mendanha nem Bolsonaro.
Prefiro manter Caiado que está levando recursos e benefícios para o estado, inclusive
pagando contas da gestão anterior”, comentou a internauta sobre a possibilidade
de união de Bolsonaro e mendanha.
Eva Maria

M

@ohoje
“tem homem difícil de lidar mesmo. E mulher, só Jesus na causa”, comentou a internauta sobre a mulher que fez um vestido,
se arrumou e comemorou o diórcio em um
bairro de Senador Canedo.
Maria Miracy Da Rocha Loura

N

@jornalohoje
Informação foi dada pelo clube nesta segunda-feira, dois dias após a derrota na
final da libertadores para o Palmeiras. no
comando do rubro-negro por 38 partidas,
renato não conseguiu levantar nenhuma
taça que disputou: além do vice na competição continental, o Flamengo foi eliminado
na Copa do Brasil e ficou distante do título
do Brasileirão contra o Atlético-mG.

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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ECONOMIA

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

Pesquisa foi feita com 500 indústrias de pequeno porte

CNI: 82%
das pequenas
indústrias já
inovaram pelo
menos uma vez
as pequenas empresas consideram a inovação como
uma estratégia para manterem-se no mercado, mas ainda encontram dificuldades para inovar. É o que revela pesquisa da Confederação nacional da indústria (Cni), realizada pelo instituto fSB Pesquisa com executivos de 500
indústrias de pequeno porte (de 10 a 49 empregados). de
acordo com os dados, 82% dessas empresas inovaram pelo
menos uma vez nos últimos três anos.
no entanto, segundo a Cni, apesar de a grande maioria ter inovado, em geral as pequenas empresas ainda não
têm estrutura para tornar a inovação uma atividade contínua. Segundo a pesquisa, 68% não possuem uma área de
inovação e 76% não têm orçamento específico para inovação nem profissionais dedicados exclusivamente a esse
fim. mas para 57% dos executivos, a importância que a empresa dá para a inovação é alta ou muito alta.

Pandemia

os números mostram ainda que, durante a pandemia de covid-19, 68% das pequenas indústrias inovaram e tiveram ganhos de lucratividade, produtividade e competitividade.
de acordo com a pesquisa, 45% das empresas apontaram que aumentou a dificuldade para inovar no período
de covid-19, enquanto 19% consideram que a dificuldade
para inovar no período diminuiu. Para 36%, ficou igual.
entre as principais dificuldades para inovar durante a pandemia destaca-se o acesso a recursos financeiros de fontes externas à empresa, o que foi declarado por
20%. na sequência, aparecem a dificuldade para contratar profissionais (9%); para obter mão de obra qualificada (6%), de orçamento na empresa (6%); e de acesso à cadeia de fornecedores (5%).
do universo de 500 pequenas indústrias entrevistadas,
78% sentiram impacto da pandemia sobre seus negócios,
sendo que 27% disseram ter sido muito prejudicadas; 14%
prejudicadas; 17% mais ou menos prejudicadas; e 20% um
pouco prejudicadas. Para 55% dos executivos, a cadeia de
fornecedores foi o primeiro ou segundo aspecto mais impactado pela pandemia, seguido pelas vendas (50%) e pela
relação com os trabalhadores (19%).
Segundo a Cni, a pesquisa revela também que 45%
das pequenas empresas tiveram mais dificuldades em
inovar devido à pandemia. no entanto, para 19% que
considerava difícil inovar, o processo melhorou na
pandemia. os executivos consideram as parcerias importantes para inovação em suas empresas. Para eles,
os principais parceiros para inovar são: fornecedores
(16%), bancos (15%) e outras empresas (11%).
a inovação é considerada essencial por 68% das pequenas empresas que não fizeram inovação nesse período. Pensando num mundo pós-pandemia, 80% afirmam que terão que investir em inovação para crescerem ou se manterem no mercado. as regiões nordeste
(93%) e Sul (81%) são as que mais acreditam na inovação para o futuro das empresas.

Avanços das tecnologias

Considerando os avanços da tecnologia no período da
pandemia, 78% das empresas avançaram, em algum nível, na adoção de novas tecnologias digitais. Com isso, 49%
das empresas ampliaram o volume de vendas durante a
pandemia, 47% estão produzindo com mais eficiência e
46% ampliaram o volume de produção.
de acordo com a Cni, os executivos destacaram, ainda, que a relação com o cliente e o marketing são os itens
prioritários para o pós-pandemia. Já para os próximos três
anos, as prioridades serão a ampliação do volume de vendas, a produção com menos custos e mais eficiência, além
do aumento do volume de produção.

Trabalho remoto

na pandemia, 43% das empresas adotam o trabalho
remoto. as regiões nordeste e Sudeste foram as que mais
tiveram empregados em trabalho remoto: 52% e 45% das
empresas, respectivamente.
das empresas que adotaram o home office, 35% vão
manter esse modelo em definitivo no pós-pandemia, enquanto outras 65% dizem que não pretendem aderir a
esse modelo de trabalho.
a pesquisa mostra que 45% das pequenas empresas tiveram que investir em ferramentas para condução de reuniões online, 43% investiram em serviços de armazenamento na nuvem e 42% em ferramentas de automação. (ABr)

Ajuste nas contas do Tesouro derruba
investimento, impondo baixa de 59,4%
o ajuste imposto pela equipe econômico às contas do tesouro derrubou o investimento federal nos 10 primeiros meses deste ano em 59,41% frente ao mesmo período do ano passado, já em valores atualizados com base na inflação, ajudando a esfriar
ainda mais a economia como um todo. entre janeiro e outubro deste ano, foram realizados investimentos de r$ 36,081 bilhões
em termos reais, diante de r$ 88,888 bilhões
em igual período do ano passado, num corte de r$ 52,807 bilhões. os números do ano
passado foram um “ponto fora da curva”,
como gostam de dizer economistas e consultores, considerando o comportamento do
investimento desde 2017.
Para complementar o ajuste fiscal e atender à sanha dos mercados por sangue, suor
e lágrimas (do povão, claro, com sacrifícios
ainda maiores para os mais pobres e miseráveis), as despesas do governo federal para
enfrentar a pandemia causada pelo vírus
Sars-CoV-2 desabaram 78,5% também em termos reais, encolhendo de r$ 527,471 bilhões para pouco menos de r$ 113,350 bilhões sempre considerando os 10 meses iniciais de 2020 e 2021, respectivamente.
o desmoronamento das políticas para socorrer as famílias mais vulneráveis, compensar (ainda que parcialmente) micro, pequenas e médias empresas pelas perdas
sofridas ao longo de praticamente 19 meses
de pandemia e reforçar o sistema público de
saúde tornou-se peça central no ajuste fiscal
perpetrado pela equipe do senhor Paulo guedes, o ministro dos mercados. Sempre em valores atualizados com base na variação do Índice nacional de Preços ao Consumidor
amplo (iPCa), calculado pelo instituto Brasileiro de geografia e estatística (iBge), as

despesas primárias totais do governo central
(que inclui o tesouro nacional, o Banco Central e a Previdência) caíram pouco mais de
25,0%, saindo de praticamente r$ 1,845 trilhão entre janeiro e outubro de 2020 para r$
1,383 trilhão no mesmo período deste ano,
num corte de r$ 461,685 bilhões – lembrando que esses gastos não incluem a parcela dos juros que o governo tem que pagar
para remunerar todos os que compraram títulos da dívida pública federal.

Ajuste recessivo

feitas as contas, portanto, a redução
drástica nas despesas com a Covid-19 respondeu por 89,7% do corte imposto aos gastos totais do governo central e isso contribuiu de forma decisiva para que o déficit
primário (receitas menos despesas, excluídas aqueles de caráter financeiro, a exemplo dos juros) despencasse de r$ 767,422 bilhões nos 10 meses iniciais do ano passado
para r$ 55,407 bilhões neste ano, o mais baixo para o período, em termos reais, desde
o rombo de r$ 51,587 bilhões acumulado
entre janeiro e outubro de 2015. Voltando
à comparação com idêntico período de
2020, a queda no déficit correspondeu a um
ajuste de nada menos do que r$ 712,015 bilhões. Considerando os dados em valores
nominais, o déficit sofreu baixa de r$
627,461 bilhões, alguma coisa entre 7,4% a
7,5% – o que significa um ajuste de sentido
nitidamente recessivo num momento de
fragilidade na economia como tendência
mais geral. o comportamento das despesas
públicas neste ano, que em linhas gerais corresponde, direta ou indiretamente, a receitas do setor privado, é mais um fator por
trás do baixo crescimento.

BALANÇO
t

2 mesmo descontando-se o

fato de o investimento realizado em 2020 ter sido inchado por conta da pandemia, a
tendência de fundo nesta área
tem sido de um avanço bastante contido depois do tombo vigoroso experimentado a
partir de 2015 (embora até então o investimento do setor
público federal tivesse se
mantido em níveis em torno
de 79% acima dos valores investidos agora).
2 na série histórica da Secretaria do tesouro nacional (Stn), para o período entre janeiro e outubro, a valores reais, o investimento parece ter alcançado seu nível
mais elevado em 2014, somando alguma coisa próxima
a r$ 105,310 bilhões. Se comparado ao dado deste ano, observa-se uma retração de
65,7%. mais claramente, o
tesouro deixou de investir r$
69,229 bilhões, o que é quase
o dobro de tudo o que chegou
a ser investido nos primeiros
10 meses deste ano.
2 na sequência, o investimento baixou para r$ 64,661
bilhões no mesmo período de
2015, recuando para r$
53,386 bilhões no ano seguinte para despencar até
r$ 35,314 bilhões no acumulado entre janeiro e outubro
de 2017. depois de subir até

r$ 42,665 bilhões em 2018, o
investimento voltou a cair
em 2019, para r$ 35,709 bilhões, nível mais próximo do
que foi realizado entre janeiro e outubro deste ano.
2 o avanço das receitas líquidas do governo, aceleradas neste ano por conta da
inflação mais alta, dos lucros crescentes de empresas
e bancos, mas também pelo
aumento na arrecadação da
Previdência e pelo pagamento de dividendos mais
elevados pelas estatais (com
destaque para a Petrobrás),
ajudou igualmente a reduzir
o déficit primário. ainda que
numa proporção menor do
que o corte nas despesas.
em valores corrigidos pelo
iPCa, as receitas subiram de
r$ 1,077 trilhão para r$ 1,328
trilhão, variando 23,2% (ou
quase r$ 250,330 bilhões a
mais, numa contribuição de
35,2% para a melhoria do
resultado primário). o corte
no gasto contribuiu com os
restantes 64,8%.
2 além das despesas com a
Covid-19, o tesouro reduziu o
gasto com a folha de pessoal
em 4,69% no período analisado, com os desembolsos
saindo de praticamente r$
290,120 bilhões entre janeiro
e outubro de 2020 para r$
276,510 bilhões neste ano. o

gasto com benefícios previdenciários recuou de r$
630,441 bilhões para r$
625,614 bilhões (-0,77%).
2 Como a arrecadação no
setor avançou de r$ 345,906
bilhões para r$ 373,648 bilhões (mais 8,0%), o déficit da
Previdência registrou queda
de 11,44% em valores reais
(descontada a inflação), encolhendo de r$ 284,535 bilhões para pouco menos de
r$ 251,966 bilhões (quer dizer, r$ 32,569 bilhões a menos, dos quais 85,2% vieram
do aumento nas receitas).
2 o governo espera “economizar” neste ano algo em
torno de r$ 32,8 bilhões com
a Previdência, o que significa
dizer que a reforma previdenciária aprovada pelo governo reduziu na mesma proporção rendimentos e direitos
dos aposentados, além de retardar a análise de processos
de aposentadoria de 1,8 milhão de trabalhadores.
2 Se o rombo da Previdência foi reduzido, o resultado
primário do tesouro e do BC
foi o melhor para o período
desde 2011, registrando saldo
positivo de r$ 196,559 bilhões entre receitas e despesas. Para comparar, nos mesmos 10 meses de 2020, essa
conta havia anotado déficit de
r$ 482,887 bilhões.

Endividamento das famílias atinge
maior patamar em quase 12 anos
o percentual de famílias
brasileiras com dívidas em
atraso ou não chegou a 74,6%
em outubro deste ano, maior
patamar da série da Pesquisa
nacional de endividamento e
inadimplência do Consumidor
(Peic), iniciada em janeiro de
2010. antes de julho deste ano,
a parcela nunca havia superado a marca dos 70%.

desde julho, no entanto, o
percentual de endividados
no país, que está há 11 meses em alta, supera os 70%.
os dados foram divulgados
pela Confederação nacional
do Comércio de Bens, Serviços e turismo (CnC). em setembro deste ano, o índice
havia ficado em 74%. Já em
outubro do ano passado, os

inadimplentes eram 66,5%
das famílias.
o percentual de inadimplentes, ou seja, famílias que
têm contas ou dívidas em atraso, apresentou, em outubro
deste ano (25,6%), uma ligeira
alta em relação a setembro
(25,5%). Houve, no entanto,
queda em relação a outubro de
2020 (26,1%). (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

POLÍTICA

n

5

Câmara de Goiânia recebe
Plano Diretor na próxima quarta
Chegada do Plano
é considerada
tardia ante ao
desejo do Paço em
aprová-la ainda
este ano. Sessões
extras às vésperas
do Natal e Ano
Novo não são
descartadas
Felipe Cardoso
mais uma vez, a promessa
é de que a revisão do Plano
diretor de goiânia seja finalmente encaminhada à Câmara municipal. Como já mostrado, por reiteradas vezes
pela reportagem do o Hoje, a
tramitação da matéria se arrasta por anos e, apesar das
autoridades envolvidas em
sua elaboração e votação dizerem o contrário, a novela
ainda parece longe do fim.
desta vez, a expectativa é
de que a revisão seja entregue
ao legislativo já na próxima
quarta-feira (1/12). assim, os
vereadores poderão se debruçar novamente sobre o
calhamaço de adequações que
devem reger o futuro da cidade pelos próximos anos.
Previsões “concretas” como
a de agora, já haviam sido manifestadas ainda no final de
outubro quando técnicos ligados ao Paço declararam à imprensa que o envio do projeto
não ultrapassaria o início de novembro. mais tarde, contudo, foram ventilados novos prazos
que davam conta de que o documento chegaria, no máximo,
até 15 de novembro — o que
também não aconteceu. o resultado do imbróglio todos conhecem: mais um mês se passou sem que os vereadores pudessem ver a cor da proposta.
assim que retomada a tramitação do texto na Casa de

Projeto terá como
ponto de partida a
Comissão Mista
onde antes foi
retirado pelo Paço

leis, o projeto terá como ponto de partida a Comissão mista
-- onde se encontrava antes de
ser retirado de pauta e submetido a novos ajustes por
parte da prefeitura de goiânia.
o descompasso quanto à
revisão do documento é antigo. ao pé da letra, e no melhor
dos cenários, tudo teria sido
resolvido ainda em 2017, o
que não aconteceu. de lá para
cá, o que se viu, na verdade, foram justificativas e mais justificativas diante do atraso
para votação do texto.

Contra o relógio

Com o final do ano cada
vez mais próximo, a impressão é de que agora a pauta
realmente será destravada.
fontes ligadas ao Paço já diziam, em outubro, que “os
grandes problemas” já estavam resolvidos e que não teria ficado “nada para trás”.
Contudo, dependendo do
desenrolar das discussões —
que certamente não serão poucas — os vereadores poderão
precisar interromper o debate
em função do fim do ano e,
consequentemente, do recesso
parlamentar, retomando-o apenas em 2022 com a volta dos
trabalhos no legislativo.
nos bastidores do Paço, comenta-se sobre um desejo de
aprovação do texto, no mais
tardar até o dia 23 de dezembro, véspera do natal. Porém,
alguns vereadores encaram o
prazo com desconfiança.
o presidente de uma das
mais importantes comissões

do legislativo, vereador Henrique alves (mdB), que comanda a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) já considerava, à época dos primeiros
rumores de chegada do texto,
a vinda como “tardia”.
“tudo vai depender de
quando a prefeitura vai realmente encaminhar essa matéria para a Casa. acho que
novembro é um prazo muito
curto [para votação definitiva], ainda que seja encaminhado agora [início de novembro]”, disse o emedebista
em entrevista ao o Hoje em
28 de outubro.
Para ele, trata-se de um projeto “complexo” que gera várias discussões e que conta
com muitos interesses. “talvez [possamos aprová-lo em]
dezembro, em sessões extraordinárias, ou quem sabe na
volta dos trabalhos [no ano
que vem]”, estimou.
a realização de sessões extras para deliberação do Pla-

no pode se tornar, de fato,
uma realidade para o mês
que se inicia. nos bastidores já
comenta-se a possibilidade,
inclusive, de reuniões às vésperas do ano novo.
o grande temor velado é
de que a matéria seja apreciada às pressas, sem a devida atenção e diálogo com
setores importantes da sociedade. mesmo diante de
um prazo apertado, aqueles
que defendem a tramitação
célere do processo se balizam pela aprovação recente do novo Código tributário de goiânia.
o problema é que diferentemente do Código, o Plano
não possui uma data limite
para ser aprovado, não havendo prejuízo para sua eficácia no ano que vem. Pelo
contrário, o Plano pode ser
discutido sem pressa no legislativo, o que torna o prazo,
como já dito, estritamente moral. (Especial para O Hoje)
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PF boia à deriva

Urnas foram testadas por 26 investigadores

TSE mostra
resultado de
testes na urna
eletrônica
o presidente do tribunal Superior eleitoral (tSe), ministro luís roberto Barroso, concedeu na tarde desta segunda-feira (29) uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados da sexta edição do teste Público de Segurança (tPS) do Sistema eletrônico de Votação, realizado na última semana, de 22 a 27 de novembro. ao todo, participaram do evento 26 investigadores, que executaram, ao
longo de seis dias, 29 planos de ataque, dos quais apenas
cinco foram concluídos com achados relevantes, mas
não graves, segundo o próprio ministro.
“São ataques importantes, para os quais precisamos encontrar mecanismos de bloqueio, mas só consideramos grave aquilo que tem potencialidade de alterar o voto do eleitor, e nenhum deles alcançou isso”, reforçou.
os cinco ataques foram detalhados pelo presidente do
tSe durante a coletiva de imprensa. o primeiro deles trata da possibilidade de substituição do teclado da urna por
um novo, o que foi considerado improvável por Barroso.
isso porque seria necessária a entrada da nova peça na cabina de votação e a troca de um pelo outro, sem que nenhum mesário observasse a movimentação.
o achado mais relevante, de acordo com o ministro
Barroso, foi obtido pela equipe da Polícia federal,
quando os peritos superaram as duas barreiras iniciais
de segurança, ao romper a linha de transmissão e entrar na rede do tSe.

a marinha e a Polícia federal continuam
a boiar à deriva sobre o óleo derramado criminosamente no mar do nordeste, há dois
anos. três navios são investigados: tanque
Bouboulina, Vl nichioh e City of tokyo. Cobrados por ofício pelas autoridades do Brasil,
os governos das ilhas marshall e da libéria,
que abrigam as companhias de navegação,
blindam os empresários e sequer responderam ligações ou o questionamento. e o do Brasil se afoga no desdém. na cara de pau, duas
navegadoras trocaram os nomes das embarcações: um deles era nt godam, depois amore mio, antes de ser City of tokyo. ao infrator,
se descoberto, o governo do Brasil prevê
uma multa de uS$ 50 milhões.

O precavido

nota-se um sujeito precavido na vida pública pela recusa de generosas ofertas: o governador afastado mauro Carlesse, do tocantins, indicou o vice para seu lugar na
CoP26. Wanderlei Barbosa ficou, e mandou representante. não assumiria na volta.

Segredo da dupla

Valdemar Costa neto (Pl) e Ciro nogueira
(Progressistas), a dupla do momento, trabalha
em sigilo num consórcio para emplacar o vice
na chapa de Jair Bolsonaro.

PT sem nome

lula da Silva aposta muito no eleitorado do
terceiro maior colégio do País. e os petistas do
estado do rio de Janeiro sabem disso. o advogado felipe Santa Cruz, que capitaneou a oaB
com viés de oposição a Bolsonaro, tentou sem
sucesso articular no Pt seu nome para o governo. Sairá candidato a deputado federal.

Dois palanques

lula tem conversado com Benedita da Silva. Quer marcelo freixo (PSB) e rodrigo neves (Pdt) como seus candidatos ao Palácio
guanabara, por mais que isso sacrifique o Pt
na cabeça de chapa, mas que garantam uma
boa coalizão que lhe deixe um bom saldo nas
urnas ao Planalto.

Em sigilo

o ministério de minas e energia evita a publicidade sobre os processos administrativos da privatização da eletrobras. nem a lei de acesso à informação
é suficiente. a pasta responde que um deles, sobre valor adicionado pelos novos
contratos de concessão das Hidrelétricas,
“está em fase de instrução e, portanto, é
considerado ato preparatório”.

Sem respostas

Parlamentares e sindicalistas também pediram acesso, em vão. inconsistências nos dados do mme sobre a privatização levaram o tCu a uma série de
recomendações.

Secreto...

autora da ação que culminou na suspensão do chamado “orçamento secreto”
pelo Stf, a oposição também tascou parte
dos recursos das emendas de relator (classificadas como rP9), executadas desde
2020. Conforme dados da Comissão mista
de orçamento do Congresso, o dinheiro secreto abasteceu 659 das 816 prefeituras que
pertencem a partidos de oposição (Pdt,
PSB, Pt, PCdoB, PSol e rede).

...foi geral

o levantamento do colegiado também expõe que os cofres de todos os governos estaduais foram irrigados pelas
emendas de relator-geral em 2020 e em
2021. Prefeituras do PP (634) e Pl (316),
partidos da base de Bolsonaro, estão no
topo do ranking das emendas secretas
(sem carimbo).

Aluguéi$

o reaquecimento do mercado imobiliário impulsionou um segmento milionário ligado a aluguéis. o de seguro locatício, que dispensa caução e fiador. foram
negociados somente este ano r$ 746 milhões. um crescimento de 19,3% em relação ao mesmo período de 2020, segundo
a federação nacional de Seguros gerais.

Sabatina de André Mendonça
para o STF é marcada para quarta
Movimento põe fim a quatro meses
de geladeira que o ex-AGU enfrentou
com a pressão do presidente da CCJ
do Senado Davi Alcolumbre
o ex-advogado geral da
união andré mendonça será
sabatinado para a vaga no
Supremo tribunal federal
(Stf) na próxima quarta-feira (1º). o movimento do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pôs
fim aos quatro meses em que
a escolha do presidente ficou
parada na mesa de davi alcolumbre. a indicação do presidente dividiu ministros do
Supremo e não agradou ao exaliado de Bolsonaro que presidiu o Senado até o ano passado. a escolha, como dizia
Bolsonaro, é de um ministro
com perfil terrivelmente
evangélico. Para relatar a indicação, alcolumbre escolheu
eliziane gama.
eliziane gama, que é
evangélica, afirmou que a escolha de seu nome demonstra
o respeito de davi pela diversidade religiosa e é um
sinal de prestígio para a Bancada feminina. É a primeira
vez que uma senadora relata
uma indicação ao Stf. eliziane afirmou que seu relatório terá como foco analisar
o currículo e a capacidade
técnica do indicado.
“eu vejo que o convite vin-

do a mim por parte do presidente davi é um sinal de prestígio à bancada feminina e aos
evangélicos e demonstra claramente o seu respeito pela diversidade religiosa no Brasil.
Como relatora, eu vou me pautar por informações e também
pela boa técnica legislativa,
sem qualquer preconceito político, idelógico e muito menos religioso. o que importa
neste momento é o currículo e
a capacidade técnica do indicado”, afirmou a senadora.
andré mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 13 de julho. a
mensagem com a indicação
(mSf 36/2021) chegou à CCJ no
dia 18 de agosto. ao longo de
quase quatro meses, senadores cobraram a sabatina do
indicado. durante a reunião
da última quarta-feira (24),
davi alcolumbre classificou
como “um embaraço” os apelos feitos por parlamentares
para a realização da sabatina
de andré mendonça. Para ele,
a definição sobre a pauta das
comissões e do Plenário do Senado cabe aos respectivos
presidentes. ele também disse que alguns críticos atribuíram a demora para a rea-

Relatora da sabatina
é evangélica, mas ela
teve participação
ativa na CPI da
Pandemia como
oposição as medidas
do governo

lização da sabatina a divergências religiosas. davi alcolumbre é judeu, e andré mendonça é evangélico.
— Confesso que pessoalmente me senti ofendido. Chegaram a envolver a minha
religião. Chegaram ao cúmulo de levantar a questão religiosa sobre a sabatina de uma
autoridade na CCJ, que nunca
teve o critério religioso. o estado brasileiro é laico. está na
Constituição — advertiu.
alguns senadores usaram
as redes sociais para comentar

o agendamento da sabatina e
a escolha de eliziane como relatora. Vanderlan Cardoso
(PSd-go) escreveu que ficou
muito feliz ao saber da escolha
de eliziane: “tenho certeza de
que ela fará um excelente relatório”, afirmou. Já eduardo
girão (Podemos-Ce) lamentou
que a sabatina tenha levado
quatro meses para ser agendada, mas agradeceu a pressão
de seus seguidores e de alguns senadores que, segundo
ele, se mobilizaram para viabilizar a análise da indicação.
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o planeJamento já começou
Afonso Cardoso

Gláuber Ramos
analisa possíveis
reforços visando a
temporada 2022:
“Temos em mente
alguns nomes”
Victor Pimenta
Chegou ao fim a temporada 2021 do goiás e com ela
terminando com um empate
diante do Brusque em 2 a 2,
neste domingo (28), no estádio
Hailé Pinheiro. o jogo teve a
todo momento o apoio e a
festa da torcida esmeraldina,
antes, durante e após o apito
final em que teve invasão no
campo dos torcedores para
comemorar o retorno à elite
do Brasileiro.
apesar de chegar no fim
do campeonato, o goiás já
está no mercado buscando
nomes para reforçar ainda
mais a equipe em 2022. o clube que durante essa semana
assegurou a permanência de
alguns jogadores para a próxima temporada, também
está correndo por fora para
contratar novos atletas já no
início do ano que entrará.
“Já estávamos planejando
algumas coisas. nós sabemos
que a Série a é uma competição extremamente diferente.
lógico que iremos precisar
de alguns reforços, mas a base
tem que ser mantida, não podemos iniciar do zero visando
uma boa participação na Série
a. com calma e estudando alguns nomes que nós já temos
em mente, alguns nomes que
o Harlei e o presidente já tem,
vamos estudando para formar uma grande equipe e que
possamos fazer uma excelente Série a com tudo aquilo que
a nossa torcida merece”, disse
gláuber ramos.

Treinador termina
campanha na Série
B invicto e ajudará
diretoria na busca
por atletas visando
Série A

após a demissão de marcelo Cabo, a diretoria confiou no
trabalho de gláuber ramos na
reta final da Série B e acertaram em cheio. o treinador que
então estava apenas de auxiliar
terminou a temporada pelo
clube invicto, sendo sete partidas, com quatro vitórias, três
empates e de quebra, terminando em segundo lugar na Série B. Pensando em 2022 caso o
goiás o efetive, ele falou.
“eu já sou treinador permanente do clube. Virando ou
não principal é indiferente,
porque já sou do clube e fico
muito feliz com o apoio dos
torcedores e tenho recebido
muito apoio do nosso presidente, da diretoria e dos próprios atletas e costumo dizer
que faltava mais mostrar o
trabalho para a imprensa e
para a torcida, porque quem

está comigo no dia-a-dia, sabe
do meu potencial. Sabemos
que o treinador de futebol ele
não é técnico interino. em
qualquer clube que ele está jogando e se não conseguir as vitórias e os resultados, ele troca”, ressaltou o treinador.
devido a pandemia e a
crise financeira no início do
ano, o goiás mudou totalmente seu elenco da temporada 2020 para 2021, iniciando com praticamente sua
base na disputa do goiano.
agora com um planejamento
e com parte da base dos jogadores que jogaram a Série
B, a tendência é que comecem
o ano com mais entrosamento visando o goianão.
“tudo começa com uma
base. a base forte, uma base
confiante, que demonstrou
nos momentos difíceis conse-

gue superar, que nos momentos felizes não se exalta.
então é uma base consistente
e que tem tudo para fazer o
melhor desde o início do ano.
nós acreditamos que essa
base é uma base que dará
muitas alegrias a torcida esmeraldina, mais do que conseguimos encerrar o ano e
sofremos bastante no início,
mas encerramos o ano muito
bem. esperamos que iniciemos o ano que vem bem e que
possamos fazer um excelente
campeonato goiano, uma excelente Copa do Brasil e um
excelente Brasileiro”, concluiu
o técnico esmeraldino.
a equipe agora só volta a
campo no dia 26 de janeiro,
quando estreiam no goianão
diante do grêmio anápolis, às
20h30, no estádio Jonas duarte. (Especial para O Hoje)

CAMPEONATO GOIANO

VILA NOVA

De volta à elite,
Morrinhos mantém
pés no chão

Após metas alcançadas,

em pouco menos de
dois meses, a bola volta a
rolar pelo Campeonato
goiano. marcada para
começar no dia 26 de janeiro, a edição de 2022
marcará o retorno do
morrinhos à elite estadual. Vice-campeão da
última divisão de acesso,
o tricolor dos Pomares
voltará a disputar uma
primeira divisão depois
de 10 anos ausente.
apesar da tradicional euforia pelo lado da
torcida, a diretoria do
morrinhos mantém os
pés no chão quanto à
montanha do elenco
para a competição. de
acordo com o presidente da equipe, leandro
nato, o planejamento é
manter o mesmo pensamento adotado desde
2018, sem cometer loucuras financeiras.
“estamos vindo de
uma outra competição
(divisão de acesso) e vamos ter um período curto para nos planejar para
a disputa do goianão.
mas o morrinhos vai seguir o que vem fazendo
desde 2018, que é um
trabalho com os pés no
chão, porque sabemos

que é a nossa realidade,
a nossa condição. Queremos começar os treinamentos no final de dezembro. e nós vamos
continuar apostando naqueles atletas que têm o
perfil do clube. e também tentaremos “alongar” o nosso orçamento”,
disse o mandatário.
Segundo o dirigente, o tricolor dos Pomares tem a intenção
de manter cerca de 50%
dos atletas pratas da
casa, que estavam disputando a segunda divisão. além disso, leandro nato informa que
tentará qualificar o grupo com outros jogadores mais experientes.
“Pretendemos manter. deste grupo que foi
vice-campeão, cerca de
40% ou 50% eram pratas da casa. Queremos
manter esse perfil,
apostando novamente
nessas pratas da casa e
que possuem uma certa
rodagem. e também
tentaremos qualificar
o clube com atletas
mais experientes”, finalizou leandro nato.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

Higo ressalta elenco colorado
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

no último domingo (28), o
Vila nova encerrou sua participação na edição de 2021 da
Série B do Campeonato Brasileiro. fora de casa, o time comandado pelo técnico Higo
magalhães venceu o Vitória
por 1 a 0. o resultado levou o
tigre aos 51 pontos conquistados na competição, fazendo
com que ele alcançasse a
nona colocação na tabela de
classificação, e rebaixou o adversário à terceira divisão
nacional.
Considerando apenas a segunda metade da Segundona,
o Colorado foi a terceira melhor equipe, conquistando 32
dos 57 pontos possíveis. a
“campanha de g4” no returno
da segunda divisão era algo
pedido por Higo magalhães
para que o clube evitasse a
queda à Série C. Com tal objetivo alcançado, o treinador
ressaltou e parabenizou o
elenco vilanovense após o
triunfo no Barradão.
“Quero ressaltar o trabalho da nossa equipe, principalmente do que nós combinamos, quando tive a oportunidade de assumir (o comando técnico). Conseguimos terminar o returno dentro do g4, conseguimos terminar entre os 10 primeiros
colocados e também conseguimos quebrar o tabu de

No domingo (28), o Tigre derrotou o Vitória, fora de casa, por 1 a 0
nunca ter vencido o Vitória
aqui (no Barradão). Quero
ressaltar o trabalho dos atletas e da comissão técnica,
que sempre se entregaram e
se empenharam ao máximo
para que as coisas acontecessem”, disse Higo.
Com o término da Série B,
o Vila nova volta seus esforços
para a Copa Verde, onde venceu o primeiro jogo da semifinal do torneio, contra o nova
mutum, e está bem próximo
de uma final inédita. de acordo com Higo, será preciso dar
um descanso aos atletas até
quinta-feira (2), data do jogo
de volta, em território matogrossense, para que joguem
totalmente recuperados do

desgaste de todo o ano.
“temos essas dificuldades. não é novidade para
ninguém. mas é o que nós temos, o que nos resta. temos
o grande objetivo de conquistar a Copa Verde. ainda
temos a outra partida da semifinal (contra o nova mutum), com muita dificuldade.
agora, temos de tentar descansar os atletas. Sabemos
que não é só fisicamente. o
mental deles também está
muito desgastado, com quase
dois anos sem férias. mas
não podemos ficar lamentando. temos de ir com tudo
nessa Copa Verde”, finalizou
Higo magalhães. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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triunfo para voltar a respirar
Afonso Cardoso

Após sete partidas
sem vencer, AtléticoGO bate o Bahia por
2 a 1, aumenta
diferença para a zona
do rebaixamento e
se prepara para mais
dois jogos

pouco tempo. após uma jogada
pelo lado direito, a bola ficou
mascada para rodallega que na
segunda oportunidade bateu
no canto direito de fernando
miguel, que não teve reação.
a tensão foi tomando conta
do estádio antônio accioly com
a permanência do empate. o
nervosismo tomava conta da
arquibancada, mas o grito de
gol saiu do peito do atleticano
mais uma vez. Janderson recebeu pelo lado direito, invadiu
a grande área e soltou o pé
para colocar o rubro-negro na
frente do placar mais uma vez
e para decretar a quebra do jejum, a volta da vitória após longa sete partidas.
o atlético goianiense volta
aos gramados na próxima sexta-feira (3), quando visita a
Chapecoense, após ter o duelo
adiado, na arena Condá, às
20h (horário de Brasília). (Especial para O Hoje)

Felipe André
o jejum chegou ao fim.
após sete longas partidas, o
atlético goianiense voltou a
tirar o grito de vitória do peito
em um estádio antônio accioly que contou com mais de 10
mil pessoas na noite de ontem. o rubro-negro bateu o
Bahia por 2 a 1, com gols de
marlon freitas e Janderson,
enquanto rodallega descontou para os visitantes. Com o
triunfo, o dragão chega aos 44
pontos e o time de guto ferreira permanece com 40.
“É uma vitória importante,
damos um grande passo para o
primeiro objetivo que são os 45
pontos. esses meus quatro jogos que estive no accioly, esse
foi o que tivemos mais dificuldades e ainda perdemos dois
atletas por lesão no primeiro
tempo. É uma temporada de 18
meses em que todos estão desgastados. eu avisei o grupo
que precisariamos de todos.
Quero parabenizar o elenco, tivemos uma reunião de 1 hora
e meia no Ct e todos entende-

Após marcar o gol da vitória, Janderson tirou a camiseta e foi comemorar com a torcida no alambrado do Accioly
ram o tamanho da responsabilidade de representar o atlético-go”, disse o treinador marcelo Cabo, após o jogo.
a forte maratona de jogos
ao longo da temporada e a intensidade que demonstrou em
outros momentos, resultou em
uma queda física do atléticogo. necessitando de cinco, ou
até seis se fosse possível, nos
últimos jogos, o rubro-negro
acabou pagando o preço e perdendo dois atletas que podem
ficar de fora até o fim do campeonato. andré luis e João
Paulo precisaram ser substituídos. o primeiro ainda nos
minutos iniciais acabou sentindo a posterior após uma
corrida e o segundo, que já estava com desgaste muscular,
quase não conseguiu terminar a primeira etapa.

na segunda etapa, o cenário
se manteve o mesmo na primeira quinzena de minutos.
Contra um Bahia fechado, o
atlético-go precisava de um
erro do adversário para abrir
o placar e assim o fez. em uma
bobeada na saída de bola, Janderson roubou e invadiu a
grande área, mas foi ‘atropelado’ por lucas mugni e o pênalti marcado. marlon freitas
converteu a cobrança, mesmo
com danilo fernandes acertando o lado, e abriu o placar a
favor do time mandante. na comemoração, apontou para adson Batista que visitou o vestiário no intervalo.
Com o resultado favorável, a
torcida se inflamou no estádio
antônio accioly com a possibilidade de voltar a vencer após
sete partidas. a disputa direta

contra o rebaixamento fez com
que o Bahia precisasse subir a
linha de marcação para tentar
sufocar os donos da casa. apesar disso, a vantagem durou

FICHA
tÉCnICA
t
Data: 29 de novembro, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local:
Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-Go; Árbitro: ramon Abatti Abel (SC); Assistentes: Kleber lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC); VAR: rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (var-FIFA/SP);
Gols: marlon Freitas e Janderson (ACG), rodallega (BAH); Cartão vermelho: Juninho Capixaba (BAH)
Bahia: danilo Fernandes; nino
Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e matheus Bahia; Patrick,
mugni (rossi), rodriguinho (daniel), Juninho Capixaba e raí
(ronaldo); Gilberto (rodallega).

Atlético-GO: Fernando miguel;
dudu, Éder, Pedro Henrique e
Arthur Henrique; Willian maranhão, marlon Freitas e João
Paulo (rickson); André luis (ronald) (Brian montenegro), Janderson e Zé roberto.
Técnico: marcelo Cabo

APARECIDENSE

Técnico: Guto Ferreira

MELHOR DO MUNDO

Negueba demonstra felicidade
em clube: “Me sinto em casa”
a aparecidense ainda tem
muito para comemorar após se
sagrarem campeões brasileiros
da Série d. a equipe que buscou esse acesso por nove anos,
desde a primeira vez que disputou a competição em 2009,
agora terá em 2022 a Série C
como competição em destaque no seu calendário.
Por falar em destaque,
quem vem se destacando na
equipe é o meia-atacante lucas negueba. apesar de ser
uma temporada de superação devido as suas leões, o jogador foi importante no elenco e contribuiu com um gol
que deixou a aparecidense
ainda mais perto do acesso.
“no goianão, eu já tinha
sofrido com lesão, já tinha ficado um bom tempo sem jogar. ai começou a Série d, os
quatro primeiros jogos fui titular e por uma infelicidade
acabei machucando. foi uma
lesão muito séria e eu não iria
jogar mais a Série d. fiz um
procedimento chamado PrP,
que acelera a recuperação e
com isso tudo a aparecidense deu um suporte enorme
para que eu voltasse, senão
eu não iria jogar mais a Série
d e o thiago [Carvalho] foi
um cara que me abraçou”,
disse o jogador.
em 2021, lucas sofreu com
duas lesões que o tirou dos
gramados por mais de dois
meses, em cada uma delas.
ainda assim, seu retorno foi
importante para ele e para o
treinador thiago Carvalho
que confiou no potencial do
jovem que marcou diante do
uberlândia, confronto que
deu a Cidinha o acesso.
“no primeiro jogo não era
para eu ter entrado por conta
da minha lesão e ele me bancou. foi pouco tempo, mas deu
para eu sentir e depois ele me
utilizou bastante, dei assistên-

Bahia

2x1

Atlético-GO

Messi conquista a Bola
de Ouro pela sétima
vez; Neymar é o 16º

Heber Gomes

o craque argentino lionel messi conquistou pela
sétima vez em sua carreira o título de melhor jogador do mundo. na eleição
realizada pela famosa revista francesa “france
football”, no théâtre du
Châtelet, em Paris, o atual
camisa 30 do Paris Saintgermain ficou com a Bola
de ouro na frente do polônes robert lewandowski e do ítalo-brasileiro Jorginho, que completaram
o top-3. o único brasileiro
da lista, além do naturalizado Jorginho, neymar ficou na 16ª posição.
“muitas vezes ganhei
esse prêmio e tinha a sensação de que algo faltava,
mas esse ano foi diferente.
eu consegui o sonho que eu

tanto queria, depois de ter
tropeçado tantas vezes, escorregado na hora H, e muito desse prêmio vem do que
fizemos na Copa américa, e
quero dividir esse prêmio
com meus colegas de seleção”, disse lionel messi em
seu discurso, relembrando
o título pela seleção da argentina sobre o Brasil, na
Copa américa.
além deles, completaram o top-10: Benzema
(frança e real madrid),
Kanté (frança e Chelsea),
Cristiano ronaldo (Portugal e manchester united),
Salah (egito e liverpool),
de Bruyne (Bélgica e manchester City), mbappé (frança e PSg) e donnarumma
(itália e PSg). (Felipe André, especial para O Hoje)

Série A

Meia-atacante tem contrato com camaleão até o final de 2022
cia, fiz o gol do acesso e foi um
momento importante porque
se parar para ver o tanto que
foi o tempo que eu fiquei parado, e voltar e fazer aquele gol
foi um motivo de muita gratidão e muitas pessoas me ajudaram para que isso acontecesse”, ressaltou o meia.
assediado na última temporada após o fim da Série d,
o meia ficou próximo de deixar o clube rumo ao futebol
do exterior, o que não aconteceu. Com contrato até o final
de 2022, o jogador se sente feliz no clube e que espera para
a próxima temporada.
“me sinto muito em casa.

todo dia chegar no aníbal,
ver o marola, ver o marrentinho, o romlido, então ali é
um ambiente que estou em
casa, bem familiarizado. Claro
que a gente sempre quer mais,
mas tenho contrato com a aparecidense, estou feliz e tenho
mais um ano lá. Vai ser um ano
histórico, do centenário da cidade e temos tudo para fazer
um bom goianão, uma boa
Série C e quem sabe subimos
esse time para a Série B e espero continuar fazendo um
belo trabalho na aparecidense
porque estou feliz”, concluiu
lucas negueba. (Victor Pimenta, 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

PG

J

V

E

D

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

78
67
59
56
53
52
51
49
48
46
46
45
44
43
42
40
40
36
33
15

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

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

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

5
7
12
10
8
13
13
8
12
11
12
10
11
9
17
15
12
19
18
21

GP GC SG AP
%
57 25 32 74.3
66 31 35 65.7
54 42 12 56.2
39 34
5 51.9
51 41 10 50.5
41 43 -2 49.5
35 36 -1 47.2
38 35
3 46.7
43 39
4 44.4
36 37 -1 43.8
33 39 -6 42.6
28 33 -5 42.9
28 35 -7 41.9
31 32 -1 42.2
39 44 -5 40
37 46 -9 38.1
33 40 -7 39.2
36 47 -11 34.3
21 35 -14 31.4
27 59 -32 14.7
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O gerente comercial José Alves diz que vai usar parte do 13º para diminuir valor de parcela habitacional e o restante será poupado, além das compras de fim de ano

Abono de 13º salário deve
movimentar R$ 6,2 bilhões
Quitar dívidas, poupar ou gastar com as festas e família fazem parte dos planos nos beneficiados
Fotos: Jota Eurípedes

Alzenar Abreu
Cerca de 2,4 milhões de
goianos vão receber em média
r$ 2.296.81 de 13º salário, num
montante de r$ 6,2 bilhões. a
primeira parcela será paga
hoje. o valor é relativo às duas
parcelas a receber. entre os beneficiados estão os trabalhadores celetistas, formais e estatutários que correspondem a
(69%). enquanto pensionistas
e aposentados pelo instituto
nacional de Seguridade Social
(inSS) são 28,5% e empregados
domésticos, com carteira assinada, 2,6%. o cálculo é do departamento intersindical de
estatística e estudos Socioeconômicos (dieese) e representa 2,5 % do PiB estadual.
o montante deve aquecer a
economia goiana que espera
um retorno representativo de
investimentos para o embute
dos gastos com compras natalinas, viagens, ceias e pagamentos à vista de produtos.
de acordo com o economista everaldo leite, o momento é propício para dividir
a cota do abono para em parte quitar dívidas e o restante
para gastar no mercado.
“acredito que o país passa
por um momento de crise
muito grande. inflação alta,
alimentos muito caros, e um
cenário pós-pandêmico agudo,
onde as pessoas sofreram
muitas privações. divirjo de
alguns colegas que aconselham as pessoas a gastarem
todo o 13º com pagamento de
dívidas. eu sugiro o uso da primeira parcela para isso. Porque a economia, em geral,
precisa respirar com as com-

nuir a parcela é uma boa solução”, completa. guardar dinheiro num momento delicado da economia é uma decisão muito assertiva, devido
às intempéries do mercado.
o economista lembra que
janeiro e fevereiro são meses
pesados para gastos com material escolar e impostos. “É
importante fazer cálculos nesse momento e garantir um
fôlego para quem tem filhos
em idade escolar”.

Consequências da dívida

Vão receber o 13º trabalhadores celetistas, formais, estatutários, pensionistas e domésticos
pras e o trabalhador também
merece usufruir de um alimento melhor no final de ano,
se presentear, também”, diz.

Realista

everaldo explica que as dívidas que devem ser atacadas
nesse momento são as que possuem juros mais altos. Como os
cartões de crédito ou limites de
cheque especial. “mas as pessoas precisam saber negociar.
não adianta pagar uma parcela que vai comprometer muito
o orçamento doméstico. o ideal
é que esse valor caiba nas contas do mês”, diz.
ele explica que é primordial
tentar abater dívidas com cartões porque o Banco Central já
sinalizou aumento dos juros
básicos que vão ficar em torno
de 11 a 12% ao ano. esse aumento também vai incidir so-

bre os cartões de crédito que
podem chegar a 300% ao ano.
na visão do economista,
sempre que possível, é bom pagar as dívidas e fugir de empresas que oferecem crédito a
juros muito altos. “Só em caso
muito extremos. Porque essas
companhias, que não fazem
parte do grupo de instituições
bancárias de maior porte, cobram juros abusivos. e a pessoa pode se comprometer muito”, explica.

Presentes

o especialista diz que as
compras devem ser feitas à
vista. e vale pedir desconto.
“Porque se for parcelar os juros vão estar embutidos", diz.
ele dá um exemplo. Caso queira comprar um celular por r$
1 mil à vista e achar vantagem
pagando 10 prestações de

r$120, acaba por gastar r$
200 a mais. e pode ter certeza
que até à vista o valor pode ser
bem negociado porque tem
juros ali. Pelo menos com 5%
de desconto”, ensina.

Amortização de dívidas

o gerente comercial José
alves diz que parte do 13º
deve ser utilizado para amenizar a parcela habitacional. e que o restante, espera
aproveitar com as compras
de final de ano para a família e outra parte, poupar.
“Quero diminuir um pouco o
valor da minha prestação e
vou aproveitar esse momento”, conta.
Para everaldo, o consumidor que puder fazer como
José terá boa vantagem. “em
geral os juros habitacionais
são os menores. mas dimi-

de acordo com análise da
Confederação nacional de dirigentes lojistas (Cndl) ignorar ou deixar a dívida rolar é
a pior decisão que o consumidor pode cometer. as lojas ou
instituições financeiras normalmente tentam negociar
com os clientes antes, mas
caso não consigam, podem colocar esses nomes em listas públicas de mau-pagadores.
o principal problema de
quem entra nas listas de nomes sujos é a dificuldade em
conseguir crédito. ter crédito negado significa não conseguir empréstimos, financiamentos, crediários ou um
novo cartão de crédito. alguns bancos ainda podem
cortar o cheque especial e
suspender talões de cheques.
o próprio Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) aponta que dívidas impactam,
também, a saúde das pessoas – nervosismo, irritação,
insônia e até mesmo falta
de apetite são alguns dos sintomas mais reportados por
quem está endividado. (Especial para O Hoje)

Aposentados do INSS já receberam 13º salário
em maio de 2021, foi publicada no diário oficial da
união a medida que antecipava o pagamento do décimo
terceiro salário para os aposentados e pensionistas do
instituto nacional de Seguro
Social (inSS).
Com isso, cerca de 31 milhões de segurados já receberam o dinheiro. a primeira
parcela foi paga entre os dias
25 de maio e 8 de junho de
2021, e a segunda parcela foi
paga entre 24 de junho e 7 de

julho. a data de liberação do
benefício seguiu conforme a
quantia que a pessoa recebe
do inSS e o número final do
benefício. ou seja, os valores
do décimo terceiro para aposentados e pensionistas do
inSS já foram disponibilizados na conta.

Imposto de Renda

o valor do 13º salário do
inSS vai de r$ 550 a r$
6.433,57. a segunda parcela
do 13º salário pode ter sido de

um valor diferente da primeira devido ao desconto do
imposto de renda (ir).
essa tributação varia conforme a idade: para aposentados a partir de 65 anos, por
exemplo, há isenção extra do
imposto de renda e só é cobrado se o benefício superar r$
3.807,96. Já o segurado com
idade até 64 anos paga ir caso
receba acima de r$ 1.903,98.
têm direito ao 13º salário as
pessoas que recebem aposentadoria, pensão por morte, au-

xílio-doença, auxílio-acidente
ou auxílio-reclusão em 2021.
Quem recebeu benefícios temporários (ou seja, aqueles em
que há previsão de interrupção
dos pagamentos ainda neste
ano) também deve receber um
valor proporcional do 13º.

Afastamento pelo INSS

Para quem está afastado
do trabalho pelo inSS, também não há mudanças no 13º
salário. a única diferença está
no pagamento: caso o traba-

lhador fique mais de 15 dias
afastado, o empregador fica
responsável por pagar o décimo terceiro salário proporcional aos meses anteriores e
posteriores ao afastamento
mais quinze dias de licença.
o restante fica sob responsabilidade da Previdência
Social, que paga o chamado
“abono anual”: calculado do
mesmo jeito que o 13º salário
e proporcional ao período
em que o funcionário ficou
afastado. (INSS)
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Partido aciona STF por obrigatoriedade
de comprovante de vacinação

A companheira e uma criança estão entre as vítimas

Em menos de
uma semana,
duas chacinas
chocam Goiás
Maiara Dal Bosco
uma força-tarefa da Polícia militar de goiás (Pm-go)
busca por Wanderson mota Protácio, suspeito de ser o
autor de três assassinatos ocorridos no último domingo
(28), na zona rural de Corumbá de goiás, a 110 km de
goiânia. de acordo com a Polícia Civil (PC) entre as vítimas fatais estão a companheira dele, que estava grávida de quatro meses, a enteada, uma criança de 1 ano
e oito meses e um fazendeiro vizinho.
Segundo o delegado da Polícia Civil de Corumbá,
tibério martins Cardoso, o suspeito teria assassinado a esposa e a enteada a facadas, e em seguida teria
ido até a casa do vizinho para roubar uma arma. de
posse da arma, Wanderson teria matado o fazendeiro com um tiro na cabeça e, ainda, atirou contra a mulher dele. antes disso, teria tentado estuprá-la. mesmo baleada, ela se fingiu de morta, momento em que
o suspeito realizou a fuga.
após os disparos, Wanderson roubou o carro da família e fugiu para alexânia a procura de parentes.
após a fuga, Wanderson abandonou o veículo alguns
quilômetros depois, na go-225. de acordo com a Polícia, o suspeito respondia por uma tentativa de homicídio, em 2019.
agora, a Polícia realiza buscas pelo foragido em áreas
de mata e fazendas. as informações recebidas são de que
Wanderson teria fugido para abadiânia e por esse motivoas diligências estão concentradas na região entre alexânia e abadiânia. Já os corpos das vítimas, foram encaminhados ao instituto médico legal (iml) de anápolis, a 55 km da Capital.

Senador Canedo

na última sexta-feira (26) outra chacina chocou o
estado. desta vez, um homem de 37 anos cometeu duplo homicídio no residencial marília, em Senador Canedo. de acordo com a Polícia
Civil de goiás (PC) as vítimas tia e irmã do autor - moravam
com o suspeito e tinham 60 e
31 anos de idade, respectivamente, e foram mortas a faca- Autor de
das. o crime foi presenciado
por uma criança de aproxi- crimes em
madamente 3 anos, que, seCorumbá
gundo a Polícia militar, está
sob os cuidados de um tio.
ainda é
autuado por homicídio quaprocurado
lificado, o autor foi preso em flagrante e encaminhado para o pela Polícia
Hospital de urgências de goiânia
(Hugo), onde segue internado na
enfermaria, com estado geral de
saúde considerado regular. assim
que receber alta, ele será encaminhado a uma unidade prisional.
“Segundo relatos dos vizinhos, houve discussão e o
autor esfaqueou a irmã e depois a tia. tinha uma criança na casa que, a princípio, seria sobrinho do autor e de
uma das vítimas, a criança conseguiu sair sem ferimentos, apenas suja de sangue, e foi acolhida por uma
vizinha", afirmou o major otávio do Prado.
de acordo com a PC, além de matar a tia e a irmã,
o homem também lesionou um terceiro, um trabalhador que atuava em uma obra ao lado da casa em que
aconteceu o crime, e que teria tentado impedir a fuga
do autor. ainda não há informações acerca da motivação do delito e nem sobre possíveis problemas psíquicos por parte do autor dos homicídios. agora, a Polícia dará continuidade às investigações para o esclarecimento do crime.

Homicídios

em 2021, segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública de goiás (SSP) foram registrados, até o
mês de setembro, 918 homicídios. em 2020, o índice chegou a 1506. Já os crimes de latrocínio (roubo seguido de
morte), somam, até setembro, 26 casos. em 2020, foram
46 registros. os casos de lesão seguida de morte neste ano
já somam 16. no ano passado, segundo a SSP, foram 22
registros. (Especial para O Hoje)

o partido rede Sustentabilidade ingressou, no Supremo tribunal federal (Stf), com
arguição de descumprimento de Preceito
fundamental (adPf 913) em que pede que
o governo federal adote as medidas recomendadas pela agência nacional de Vigilância Sanitária (anvisa) para ingresso no
país, com a exigência de apresentação de
comprovante de vacinação ou de quarentena obrigatória para viajantes. a ação foi
distribuída ao ministro luís roberto Barroso. na ação, a rede refere-se à nota técnica
publicada pela anvisa no último dia 12/11,
contendo recomendações técnicas e alertas
sobre o cenário epidemiológico da covid19 para análise dos ministros da Casa Civil,
da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e
da infraestrutura. a agência sugere que se-

jam revistas as restrições de mobilidade
transfronteiriça por meio terrestre e aéreo,
em razão das novas variantes do coronavírus e da evolução da vacinação. a Portaria
658, em vigor desde de 5/10/2021, exige,
como requisitos para entrada no país, por
via aérea, somente a apresentação de teste
para rastreio da infecção com resultado negativo ou não detectável e a declaração de
Saúde do Viajante, por meio da qual ele manifesta concordância com as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante
o período em que estiver no Brasil. Para a
rede, a exigência de apresentação de comprovante de vacinação é fundamental e
urgente, para evitar que o Brasil se torne um
dos destinos preferidos de turistas e viajantes não vacinados.

“Terrivelmente evangélico”
a sabatina de andré
mendonça na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
será amanhã quarta-feira
(1º), a partir das 9h. o presidente do colegiado, davi
alcolumbre (dem-aP), escolheu a senadora eliziane
gama (Cidadania-ma)
como relatora da indicação do ex-ministro da Jus-

tiça e ex-advogado-geral
da união para uma vaga
no Supremo tribunal federal (Stf). eliziane
gama, que é evangélica,
afirmou que a escolha de
seu nome demonstra o
respeito de davi pela diversidade religiosa e é um
sinal de prestígio para a
Bancada feminina.

Inadequação orçamentária
a Comissão de finanças
e tributação da Câmara dos
deputados concluiu pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira do Projeto de lei
6613/09, do Supremo tribunal federal (Stf), que concede reajustes salariais para
servidores do Poder Judiciário da união. a votação
seguiu recomendação do re-

lator, deputado Kim Kataguiri (dem-SP). Segundo ele,
tanto o projeto como as
emendas apresentadas por
outros deputados não atendem às exigências da Constituição e da legislação fiscal.
entre elas, a dotação orçamentária prévia para cobrir
o reajuste e autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias (ldo).

Para TST, pendência de um recurso

impede interposição de outro
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. a
relatora do apelo na Segunda turma do tSt, ministra maria Helena mall-

mann, explicou que, em situações como essa, o tribunal considera inexistente o
segundo recurso, porque a
juntada do primeiro produz a chamada preclusão
consumativa. na prática,
significa que o trabalhador
perde o direito de apresentar novo recurso ordinário
no momento em que propõe o primeiro. a ministra
ainda ressaltou que a parte não poderia ter requerido a desconsideração do
primeiro recurso para que
o segundo fosse analisado
pelo trt, pois o ato de recorrer se completara com a
primeira interposição.

TRF1 considera
razoável
acumulação
de cargos
de médico
e professor
A 5ª Turma do TRF1 negou
provimento à apelação da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)
contra a sentença da 1ª Vara
da Seção Judiciária do Pará
que julgou procedente o pedido para convocar e contratar um profissional de
saúde para exercer o cargo
de médico, acumulado com
outro de professor universitário, observado o limite de
60 horas semanais.

RÁPIDAS

t

2 Informativo 718, STJ –
não se mostra razoável, para
a realização da audiência
de custódia, determinar o
retorno de investigado à localidade em que ocorreu a
prisão quando este já tenha
sido transferido para a comarca em que se realizou a
busca e apreensão.
] 2 Plantão TJGO - desembargador Walter Carlos e
juiz Sival guerra atuarão
no plantão do segundo grau,
de 29 de novembro a 6 de
dezembro.

Com 400 vagas, Centro Livre
de Artes abre matrículas amanhã
Com mais de 400 vagas, o
Centro livre de artes (Cla), localizado no Bosque dos Buritis,
em goiânia, abre matrículas na
próxima quarta-feira (1º) para
oficinas e cursos no 1º semestre
de 2022. as inscrições poderão
ser feitas entre os dias 1 e 9 de
dezembro, sendo os dias 1 e 2
para oficinas integradas e os
dias 7, 8 e 9 para artes Visuais.
Conforme o Cla, 20% do total
de vagas é reservado para servidores públicos municipais
interessados.
as oficinas integradas possuem aulas com linguagens
artísticas distintas, tematicamente estruturadas, com vivências musicais, de artes

plásticas, movimento e teatro.
atende crianças a partir de 5
anos e possui uma turma especial denominada Som, Cor
e movimento com a mesma
proposta de integração, porém para maiores de 50 anos.
Já no campo das artes Visuais, são ofertados cursos e
oficinas de desenho, desenho de figura Humana, retrato, Pintura experimental,
Pintura em tela, fundamentos
da Pintura 1 e 2, História e desenho de moda, entre outras.
as aulas serão disponibilizadas tanto na modalidade presencial quanto on-line.
os interessados em cursos e oficinas voltados para

artes, Cênicas e Práticas Corporais, as matrículas serão
iniciadas após o dia 20 de janeiro de 2022.
todas as informações sobre o período de inscrição
podem ser consultadas no
instagram do Cla e na página
da escola no facebook.
É importante o candidato
observar a ementa do curso, se
exige pré-requisito e a faixa
etária; observar dia e horário
de início on-line e posteriormente presencial. Vale verificar a modalidade do curso escolhido; anotar o número da
turma e anotar o link de inscrição (os links são separados
para cada núcleo artístico).
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Pirenópolis decreta estado
de emergência por inundação
Rio do Peixe
transbordou e
invadiu 30 casas
Daniell Alves
após a cheia do rio do Peixe, em Pirenópolis, deixar cerca de 30 famílias desabrigadas
no domingo (28) a prefeitura
da cidade decretou estado de
emergência. as famílias são do
distrito de lagolândia e do
povoado de Capela. foi montado um ponto de apoio na escola Benedita Cipriano para
receber as famílias e instalado
um gerador de energia elétrica pela prefeitura.
no momento da chuva, um
vídeo mostra a água do rio subindo de forma rápida. logo
em seguida, chácaras e fazendas começam a ser inundadas. ainda é possível ouvir
no vídeo o desespero de uma
moradora após ver sua casa
alagada. “gente, olha a enchente. entrou na minha casa.
meu forno foi embora. nós estamos vivos pela graça do Senhor”, afirmou.
de acordo com o tenente
daniel rodrigues, o acidente
ocorreu devido à proximidade das casas com o rio. isto
contribuiu para que as casas
fossem atingidas pelo volume
de água, que subiu rapidamente. “o povoado está a cerca de 300 m do leito do rio e,
com esse volume abrupto de
água na cabeceira, o volume
de água aumenta drasticamente, invadindo as regiões
próximas ao rio. foi um grande volume de chuva em um
período de tempo muito curto”, explicou.
na tarde de ontem (29),
agentes trabalhavam na tentativa de retirar o excesso de
lama que está acumulada nas
ruas, casas e comércios do povoado. “nos deparamos com
um grande volume de água e

As famílias são do
distrito de
Lagolândia e do
povoado de Capela,
onde o acidente
ocorreu devido à
proximidade das
casas com o rio

lama cobrindo boa parte das
casas. algumas estavam submersas até o telhado. as nossas
primeiras ações foram retirar
as pessoas que moram nessas
casas e orientar que, onde houvesse lama, elas não transitassem”, explicou o tenente.

Apoio

outro ponto de apoio foi
montado ontem na escola
nossa Senhora Sant’ana, no
povoado de Capela, para receber mais famílias. além disso, a prefeitura de Pirenópolis solicitou ação emergencial

da defesa Civil, Corpo de
Bombeiros, Polícia militar,
enel e das secretarias de Saúde, infraestrutura, Bem-estar
Social e meio ambiente para
auxiliar nas ações.
agora, o Corpo de Bombeiros orienta sobre risco de desabamentos. o pedido é para
que as pessoas não retornem
às casas atingidas. Segundo a
corporação, o acesso à Vila
Propício pela ponte estava interditado até a última atualização. também foi orientado
pela Secretaria de Saúde que
o contato com a água seja evitado, já que há possibilidade
de contaminação de fossas
séptica que transbordaram.

Ajuda

as pessoas podem ajudar
com doações de roupas, água
mineral, utensílios, limpeza,
cobertores, luvas, máscaras,
álcool em gel, itens de higiene
pessoal e de cama. os itens
podem ser entregues na sede
do Corpo de Bombeiros de
Pirenópolis. Carros-pipa irão

dar suporte aos serviços dos
bombeiros e equipes para
limpeza para recuperar as
áreas afetadas.
outra forma de contribuir
com as famílias que estão vulneráveis é indo até a escola
estadual Benedita Cipriano
gomes, que fica na entrada de
lagolândia. Para mais informações, falar com Cristiane
(62) 9 9357-4139 ou deixar
no Bazar Beneficente, no alto
do Bonfim. informações pelo
telefone (62) 9 8417-1931. a
população também pode ajudar via Pix: 62995459928 –
felipe Camargo.

Cidade de Goiás

no último dia 16, enchentes atingiram as ruas do centro histórico da cidade de
goiás. os locais ficaram alagados com a forte chuva que
caiu naquele dia. Vídeos divulgados nas redes sociais
mostram como a água escorreu pelas ruas e dificultou a
passagem de veículos.
o ponto onde fica locali-

zada a Cruz de anhanguera,
em frente à casa da poetisa
Cora Coralina, ficou totalmente alagado. Porém, dessa
vez, o nível do rio não transbordou. os bueiros entupidos que facilitaram o alagamento das ruas e avenidas
do Centro. a prefeitura do
município informou que havia identificado os pontos
com problema para dar início aos trabalhos de limpeza.

Chuva continua

a previsão é que a chuva
continue na região de Pirenópolis e em grande parte de
estado, conforme informações do Centro de informações meteorológicas e Hidrológicas de goiás (Cimehgo).
Segundo o gerente do Centro,
andré amorim, a previsão
aponta para chuvas fortes ainda hoje (30). “teremos mais
chuvas, chuvas localmente
fortes. o nosso alerta é que, na
iminência de tempestades,
procure um local seguro”, afirmou. (Especial para O Hoje)

CINCO ÓBITOS EM CRIANÇAS

Cresce registro de acidentes com escorpiões em Goiás
os escorpiões são responsáveis por mais da metade dos
acidentes causados por animais peçonhentos em goiás. o
dado foi divulgado pela Secretaria estadual de Saúde de
goiás (SeS-go). ao todo, entre
os anos de 2013 a 2018, foram
notificadas 14.545 ocorrências
com escorpiões, com o registro
de cinco óbitos em crianças. o
índice representa 51% das
27.792 ocorrências com animais peçonhentos no período.
Segundo o boletim informativo da SeS, a maioria dos
acidentes com escorpião (66%)
ocorre predominantemente
em zona urbana, e tem aumentado de forma significativa nos últimos anos. a SeS explica que isso acontece por
conta das precárias condições
de saneamento, higiene e pela
facilidade com que estes animais encontram alimento e
abrigo na área urbana, o que
favorece a adaptação e proliferação deles. Para se ter uma
ideia, o levantamento da SeS
apontou que em 2018 foram
registrados 4.230 acidentes escorpiônicos. em 2017, foram
3.066, e em 2015, 2.011.
a SeS orienta que, em caso
de acidente escorpiônico, a ví-

Maioria dos acidentes com escorpião ocorre em zona urbana, principalmente no período chuvoso
tima vá, imediatamente, à unidade de saúde mais próxima,
limpe o local picado com água
e sabão. além disso, destaca
que as compressas mornas podem auxiliar no alívio da dor
local, e que, caso seja possível,
que a vítima peça para alguém
tirar uma foto do animal, para
ajudar na identificação do mesmo pelo serviço de saúde.
de acordo com a pasta, os
soros antivenenos são distribuídos gratuitamente pelo

ministério da Saúde aos estados. em goiás, existem 95
unidades de saúde que possuem os respectivos soros,
sendo o Hospital de doenças
tropicais (Hdt), em goiânia,
a referência no estado para
tratamento de casos graves.
o Capitão do CBmgo, rogério Silva de matos ressalta
que, em qualquer tipo de acidente envolvendo animais peçonhentos, o primeiro passo a
ser seguido é ligar para os Bom-

beiros, no 193. “o segundo passo é tentar deixar a vítima calma, em repouso, e se possível,
deitada ou semi-sentada. devese evitar fazer torniquete, apertar, cortar, ou até mesmo furar
a ferida, sendo importante somente lavar a ferida com água
e sabão neutro”, afirmou.

Acidente

no último domingo (28), o
Corpo de Bombeiros militar do
estado de goiás (CBmgo) foi

acionado para socorrer um
jovem de 17 anos, vítima de picada de escorpião. ele estava
realizando a prova do exame
nacional do ensino médio
(enem), em um prédio de uma
universidade no Setor universitário, em goiânia. a vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada, de
forma consciente, para atendimento especializado no Hdt.
em nota, a PuC-goiás, local
em que ocorreu o incidente, esclareceu que a universidade
mantém permanente dedetização para prevenção e controle de pragas conforme as
melhores práticas e normas
sanitárias. “apesar disso, especialmente em períodos chuvosos e clima quente, acidentes
desta natureza podem acontecer”, diz o comunicado.
Com relação ao estudante,
o instituto nacional de estudos e Pesquisas educacionais
anísio teixeira (inep) declarou, em nota, que o aluno poderá participar da reaplicação
do enem, que será realizada
nos dias 09 e 16 de janeiro de
2022, desde que siga os procedimentos previstos no edital. (Maiara Dal Bosco, especial para O Hoje)
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Maioria de vacinas doadas
à África tem validade curta
Alerta é feito por
organizações de
saúde pública do
continente

a maioria das doações de
vacinas anticovid-19 à África
"tem sido feita com pouca antecedência e com vida útil curta", afirmou um conjunto de
importantes organizações de
saúde pública do continente.
"isso tornou extremamente difícil para os países planejar campanhas de vacinação e aumentar a capacidade
de absorção", acrescentam
em comunicado conjunto o
african Vaccine acquisition
trust (avat), os centros africanos de Controle e Prevenção de doenças, reunidos no
africa CdC, e a Covax -- o mecanismo internacional, criado
pela aliança para as Vacinas
(gavi) e pela organização
mundial da Saúde (omS) para
permitir a 92 países e territórios desfavorecidos receberem gratuitamente vacinas
financiadas por países ricos.
até agora, mais de 90 milhões de doses doadas foram
entregues ao continente por
meio da Covax e do avat, número que não inclui as vacinas recebidas em resultado de
acordos bilaterais.
Para alcançar taxas de cobertura mais elevadas em
todo o continente, e para que
as doações sejam uma fonte
complementar ao abastecimento por meio de compras,
"essa tendência tem de mudar", afirmam as organiza-

"Isso tornou difícil
para os países
planejar campanhas
de vacinação",
acrescentam em
comunicado
conjunto o African
Vaccine Acquisition
Trust (Avat)

ções no comunicado.
"os países precisam de
um abastecimento previsível e confiável. ter de planejar em curto prazo e assegurar a absorção de doses com
vida útil curta aumenta exponencialmente a carga logística sobre os sistemas de
saúde que já se encontram sobrecarregados", alertam.
"além disso, o tipo de fornecimento feito utiliza capacidades - recursos humanos,
infraestrutura, cadeias de frio
- que poderiam ser direcionadas para uma implementação bem-sucedida e susten-

tável a longo prazo", acrescenta o texto.
Para as organizações, o
fato de os imunizantes chegarem ao continente com
prazos de validade curtos
"pode ter repercussões, em
longo prazo, na confiança
nesses produtos.
as doações para Covax, avat
e países africanos "devem ser
feitas de forma a permitir que
os países mobilizem eficazmente os recursos internos,
em apoio à implementação, e
permitir o planejamento a longo prazo para aumentar as taxas de cobertura. Por isso, as

instituições pedem à comunidade internacional, em particular aos países doadores e fabricantes, para que se "comprometam com esse esforço".
Previsibilidade, estabelecimento de objetivos, prazos de
validade das vacinas adequados - com um "mínimo de dez
semanas" -, avisos prévios de
"não menos de quatro semanas", tempo de resposta e fornecimento, além das vacinas,
de todos os acessórios essenciais para assegurar a sua rápida absorção, como seringas,
são recomendações feitas aos
doadores e fabricantes. (ABr)

CORONAVÍRUS

Variante ômicron representa risco global muito alto, diz OMS
a nova variante ômicron do
coronavírus, detectada inicialmente no sul da África e potencialmente mais contagiosa,
representa um risco global
muito alto, afirmou a organização mundial da Saúde (omS)
nesta segunda-feira (29/11).
a agência da onu afirmou
que a ômicron provavelmente
vai se espalhar internacionalmente e pode ter "consequências graves" em algumas áreas.

a entidade pediu que países
acelerem a vacinação de grupos vulneráveis e tenham "planos de mitigação" para o caso
de uma alta nas infecções.
embora ainda haja incertezas em relação ao quão contagiosa e perigosa seja a ômicron,
a omS ressaltou que a nova
cepa tem um número sem precedentes de mutações da proteína spike (ou proteína S) do
coronavírus, "algumas das

Japão volta a reforçar
restrições na fronteira
para conter variante
o Japão decidiu retomar a proibição de novas
entradas de estrangeiros
para conter o perigo em
potencial que representa a
variante ômicron. Com
isso, ficam suspensas as
recentes medidas de afrouxamento das restrições
para estudantes estrangeiros, pessoas de negócios e trainees técnicos.
o primeiro-ministro do
Japão, Kishida fumio, divulgou as medidas nesta
segunda-feira (29). “decidi colocar em vigor restrições para estrangeiros de
qualquer parte do mundo,
com início nesta terça-feira
(30), como medida emergencial. o objetivo é evitar
que ocorra o pior cenário
possível em nosso país”.
Kishida ressaltou que

as medidas serão temporárias, até que especialistas
tenham compreendido melhor a gravidade da ameaça da nova variante. acrescentou que autoridades japonesas estão investigando
um caso, envolvendo um
viajante da namíbia, que
testou positivo para o vírus.
uma análise de genoma
está sendo para descobrir
se o indivíduo foi infectado
pela nova variante.
o governo também vai
reforçar as restrições para
cidadãos japoneses que retornam ao país procedentes de locais onde a variante ômicron foi confirmada. ao chegar ao Japão,
viajantes precisam se acomodar por alguns dias em
instalações designadas pelo
governo. (ABr)

quais são preocupantes por
seu potencial impacto na trajetória da pandemia".
"o risco global geral relacionado à nova variante é
avaliado como muito alto",
afirmou a omS, alertando
para possíveis novas ondas
de covid-19 impulsionadas
pela ômicron.
a presença de mutações
múltiplas da proteína spike
sugere que a ômicron pode ter

uma alta probabilidade de
fuga imunológica da proteção
por meio de anticorpos e ser
mais transmissível, apontou.
a agência ressaltou, no entanto, que são necessários
mais estudos sobre o potencial de a nova variante escapar da imunidade induzida
tanto por vacinas quanto por
infecções anteriores e que
ainda não foram registradas
mortes ligadas à cepa.

Variante mundo afora

a variante foi detectada inicialmente em amostras coletadas em 11 de novembro em
Botsuana e em 14 de novembro
na África do Sul. ela foi reportada pela primeira vez à omS
no dia 24 de novembro pela
África do Sul, onde somente
24% da população foi completamente vacinada contra a covid-19 e as infecções vêm aumentando acentuadamente.

China promete mais 1 bilhões
de doses de vacina à África
o presidente da China, Xi
Jinping, disse nesta segundafeira (29) que o país oferecerá
mais 1 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 a países
africanos e incentivará empresas chinesas a investirem
cerca de uS$ 10 bilhões na
África nos próximos três anos.
a promessa de doses adicionais da vacina - além de
quase 200 milhões que a China já forneceu ao continente surge no momento em que se
intensificam as preocupações
com a disseminação de uma
nova variante do coronavírus, conhecida como ômicron,
que foi identificada pela primeira vez no sul da África.
em discurso feito por meio
de um vídeo na abertura do
fórum de Cooperação ChinaÁfrica, Xi disse também que
será criado um centro transfronteiriço China-África para

Anúncio foi feito hoje pelo presidente Xi Jinping
fornecer às instituições financeiras africanas uma linha de
crédito de uS$ 10 bilhões, sem
dar detalhes adicionais.
a África é uma das principais fontes chinesas de importação de petróleo bruto e
minerais. elas deverão che-

garão a uS$ 300 bilhões nos
próximos três anos, disse Xi,
acrescentando que os dois
lados vão manter cooperação em áreas como saúde,
inovação digital, promoção
comercial e desenvolvimento
verde. (ABr)
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Com as férias
chegando, o essência avalia o que faz um
bom hotel e como trazer
esse conforto para casa

Verdadeiras
experiências
hoteleiras

Lanna Oliveira
enfim dezembro dando as caras!
Sim, o fim de ano se aproxima e as férias já estão à vista. Para o essência,
nada melhor do que curtir uns dias
de folga com a família e amigos.
após quase dois anos de pandemia,
esse momento ganhou um gosto especial e os brasileiros já estão ansiosos. Pesquisa da associação Brasileira de agências de Viagens (abav)
aponta um crescimento de 60%, nos
últimos dois meses, na procura por
viagens para dezembro, sobretudo no
réveillon. Segundo igor marcelino,
gerente geral de um resort localizado em Caldas novas (go), as experiências hoteleiras ganharam destaque e viraram tendência.
Viajar para relaxar e recarregar
as energias faz toda diferença no retorno saudável, mentalmente e fisicamente, da rotina diária. e o primeiro passo na hora de organizar a
viagem dos sonhos é escolher o hotel de acordo com as suas prioridades. Hoje os viajantes estão olhando com mais cuidado para as acomodações escolhidas e esse fator
impulsionou os hotéis a buscarem
inovação na hora de receber os
hóspedes. igor marcelino, gerente
geral do Prive Praias do lago eco
resort, revela em entrevista ao essência que sua experiência no ramo
turístico o ensinou que hoje as pessoas buscam por experiências, conhecer de fato a cultura local.
Boa parte dos hotéis ainda se
prendem somente ao quesito estrutura física e material, mas a hospitalidade faz toda diferença no
atendimento de qualidade. “Ser
bem tratado, conhecer algo novo e
levar isso para frente é o que move
as pessoas nos dias atuais”, diz igor.
Para conquistar o cliente, é preciso
oferecer mais em todas as áreas do
hotel, desde o momento da reserva
até o check-out. Para isso, é preciso
fazer da passagem do viajante uma
experiência singular. entendendo
isso, os hotéis têm aliado acomodações confortáveis com uma boa limpeza, lazer completo, alta gastronomia e bons bares.
igor afirma que esses realmente
são os pilares do sucesso hoteleiro.
“Sem dúvidas, o ponto primordial é
o atendimento e a vontade em servir, seja na recepção ou em qualquer outro local. destacamos também o quarto limpo e confortável,
boas atividades de entretenimento

É possível ter um pedaço dos maravilhosos cafés da manhã de hotel em casa, então surpreenda quem se ama com uma mesa recheada
e uma bela experiência gastronômica. acredito que essa seja a receita de sucesso dos grandes resorts
e empreendimentos turísticos”, conta. “Hoje, em nossa rede, focarmos
no atendimento cordial, na gastronomia e no lazer refletiu no Praias
do lago ser o 1º lugar de 90 unidades no tripadvisor dos hotéis de
Caldas novas”, continua.

De volta para casa

experimentar bons quartos, gastronomia, atendimento exclusivo,
lazer e entretenimento faz você se
questionar se voltar para a realidade diária faz sentido. Voltar de
uma viagem por muitas vezes pode
ser difícil, mas já pensou se fosse
possível levar toda essa experiência
para sua casa? É, parece impensável, mas o superintendente de multipropriedade da Wam Hotéis, ricardo meinberg, diz que não. de
acordo com ele, felizmente não é
preciso ter uma equipe de hotel em
casa para reviver os momentos vividos em viagens marcantes. Com
algumas dicas simples é possível
aproveitar as experiências positivas
proporcionadas pelos hotéis.
a primeira dica de ricardo para
reviver aquela sensação de relaxamento que os hotéis proporcionam é
prestar atenção em como você limpa

o seu ambiente. assunto que ganhou
destaque por vivermos uma pandemia mundial, a limpeza do seu ambiente faz toda diferença na hora de
descansar a mente e o corpo. “É importante usar os produtos corretos
respeitando as características dos
móveis. aplique desinfetantes, detergentes, desengordurantes, bactericidas e odorizadores, observando
sempre as particularidades de cada
ambiente, sendo o banheiro o que demanda maior atenção”, explica.
despertar os cinco sentidos é uma
técnica das grandes empresas para gerar experiências completas. Por isso,
o emprego da cor é um grande diferencial, porém em tons sempre suaves e refrescantes. o cheiro tem
também grande importância na hotelaria e pode ser aplicado em casa.
Para cada proposta de ambiente é
possível, então, observar a temperatura, conforto e a experiência olfativa. “Hoje existem diversos formatos
de difusores de aromas no mercado,
desde os convencionais de varetas, até
os de tomada ou umidificadores, podem embargar as mesmas sensações”, ressalta o especialista.
um dos elogios mais recebidos pelos hotéis ao redor do mundo é sobre
a maciez e conforto dos jogos de enxoval. É preciso prestar atenção na
quantidade de fios e até para a gra-

matura das felpas de banho. “um
bom enxoval e aroma deixam o quarto ainda mais confortável, um bom
óleo e felpas conseguem deixar o banho ainda mais agradável”, concorda igor marcelino. ele ainda dá a dica
para quem quer trazer para casa
um pedaço da viagem. “todo lugar
que vou tento aprender uma especialidade local para replicar em casa
em um momento especial. Somos
muito apegados às lembranças visuais, sempre tento trazer algum suvenir que remete a uma memória
afetiva de onde passamos”, finaliza.
enfim, viajar é bom, mas voltar
para casa é inevitável. então faça
com que as experiências vividas,
seja qual for o lugar, sejam enaltecidas e lembradas sempre. Que a
cultura, a comida, a bebida, os hotéis, os passeios, criem raízes e façam morada nesse universo que se
chama memória. Seja por fotos,
lembranças ou suvenires, que esses
momentos memoráveis voltem com
vocês e preencham os lares com
muita alegria e os transforme como
seres humanos. "Certamente, viajar
é mais do que ver os pontos turísticos; é uma mudança que continua,
profunda e permanente, nas ideias
de viver”, já diria a escritora miriam
Beard. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
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Trajetória dos afetos
No livro 'Apanhador de Estrelas' André Luiz Leite da Silva usa a
alegoria da criação bíblica para refletir sobre as relações humanas

Faixa está disponível em todas as plataformas de áudio

Nova fase

Luccas Carlos lança 'Jovem Carlos', single
de estreia de seu álbum homônimo
Elysia Cardoso
‘Jovem Carlos’ é o single
que encerra o ano de luccas Carlos, ao mesmo tempo em que abre o aquecimento para o lançamento
do próximo álbum de sua
carreira, projeto este que levará o mesmo nome e está
previsto para o ano que
vem. a música fala de autoestima e de relacionamento, e já está disponível
em todas as plataformas de
áudio. o lançamento também marca o início da parceria de luccas Carlos com
o slap, selo da Som livre.
o clipe de ‘Jovem Carlos’
transparece o mood da música, gravado em uma casa
em São Paulo. o curta traz
luccas Carlos em frente às
câmeras, cantando e rodeado por amigos e pela
parceira de cena. a direção
é de Paulo nascimento e a
direção criativa de marco
Paoliello ‘grilo’, amigo pessoal do artista - assista aqui.
luccas comentou o momento: "este single representa uma nova fase pra
mim, um novo começo,
uma nova parte da minha
carreira. eu tô numa fase
em que tô conseguindo fazer tudo o que pensei. este
clipe, por exemplo, a gente
vem pensando nele realmente há muito tempo. eu
tô muito feliz mesmo! É
muito gratificante, é uma
oportunidade foda! e poder
contar com essa estrutura,
com esses braços, tá sendo
tudo muito incrível".

Sobre Luccas Carlos

luccas Carlos é conhecido por seus refrãos românticos e melodias r&B.
Compositor de hits, o carioca nasceu em laranjeiras, mas foi na tijuca, ouvindo samba por influên-

cia dos seus pais, que cresceu. Sua história na música começa em 2010, ainda
no colegial. em 2011, conhece luciano Scalercio,
seu engenheiro de áudio,
em seguida encontra Sain
- depois disso foram muitos
lançamentos, entre ePs,
clipes e parcerias.
o artista atualmente reside em São Paulo e ganhou
grande destaque na cena
nacional a partir de 2016,
quando apareceu rimando
e cantando refrãos com sua
potência vocal em feats com
Costa gold, rashid, matuê,
BK, entre outros. luccas se
firmou como um talentoso
cantor, muito além do rap e,
portanto, conta com uma
variedade muito grande de
sonoridades em seu repertório, misturando trap, r&B
e até pagode.
Sua trajetória já conta
com um álbum de estúdio
lançado em 2020, dois eP's
e um álbum ao vivo, todos
recheados de participações, além de uma repleta
de shows, incluindo participações em edições do
lollapalooza Brasil. É um
dos artistas mais influentes
da sua geração.
em 2020 entrou para o
selo We4 music, criado pelo
empresário rafael rossatto,
que é também uma editora
e produtora de áudio para
cinema, tV, publicidade e
conteúdos de séries, filmes
e programas. o time é formado ainda pelos produtores musicais douglas moda
e nave, com luciano Scalercio à frente da engenharia de áudio. em 2021, foi a
vez de entrar para o time do
slap, selo da Som livre, sob
o qual lança em novembro
"Jovem Carlos", primeiro
single de seu próximo álbum, previsto para 2022.
(Especial para O Hoje)

todos conhecemos o livro
bíblico de genesis. a narrativa da criação de adão e eva
e a tentação que os expulsou
do paraíso influenciou todo o
imaginário da civilização judaico-cristã ocidental. embora ainda existam grupos
que insistem na autenticidade histórica desse mito, correntes religiosas ou filosóficas
consideram que o texto é
uma alegoria sobre o significado da humanidade. É nesse sentido que escritor andré
luiz leite da Silva aproveitou
para escrever o romance
'apanhador de estrelas'.
tendo como premissa a
perspectiva de eva ao provar
da maçã, andré investe em
uma reescritura para debater
o problema das relações humanas. “acredito que somos
os causadores de nossas dores
e nossos amores, assim, somos um resultado disso, somos um produto”, relaciona
andré. através desse princípio aproveita para atualizar a
relevância do tema, relacionando os dilemas do fruto
proibido com os problemas
do sujeito contemporâneo.
algo que contribui para
essa abordagem foi a própria experiência de vida que
andré atravessou. o autor é
formado em filosofia e tem
como inspiração nomes como
Platão, aristóteles, descartes
e nietzsche. mas também tem
as marcas pela passagem na
polícia, onde o autor trabalha
como escrivão. “minha fonte
de inspiração é um casamento de 34 anos, 4 filhos,
um trabalho estressante de
escrivão de polícia ouvindo
lamentações diárias”, explica
andré sobre a influência de
sua vida pessoal na obra.

enfim, o 'apanhador de
Sonhos' é considerado por
andré como um marco de
seu amadurecimento como
escritor. ele espera que o livro
sirva de inspiração para as
pessoas refletirem e tomarem rumo na vida em uma
era de excesso de informação
e estímulos exagerados. “acredito que há muita informação
exposta em outdoors, em placas luminosas, mas somos
bestas humanas e cegos de
nascença. Podemos mudar
muita coisa se formos conduzidos”, esclarece andré.

Sobre o autor

É escritor, filósofo, escrivão de polícia e cronista
com 17 livros publicados.
nasceu em 29 de maio de
1964 numa pequena cidade
provinciana chamada itararÉ. filho de um marceneiro e uma dona da casa.
Sempre viveu e conviveu
perto de seus avós maternos, Sofia e Vergilio. Sempre
foi recluso, quieto e muito
temperamental. não causava confusão e, de tão quieto
era quase esquecido. mas
foi amado e querido.

André Luiz Leite da Silva é escritor, filósofo, escrivão de polícia e cronista com 17 livros publicados

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 defende Gael e acerta lobão, que revida e consegue fugir da polícia. os paramédicos socorrem Gael, que
está desacordado no ringue.
Karina se atira em direção ao
pai, que reage ao ouvir a voz
da menina. todos seguem com
Gael para o hospital. Edgard
apoia Cobra, que avisa que se
afastará por um tempo e voltará para buscar sua família.
lobão alerta luiz sobre o cerco da polícia e o orienta a fugir.
Gael se recupera e volta para
casa. lucrécia insiste para que
Jade fique ao lado de Cobra.

nos Tempos do imperador
Zayla provoca Samuel e Pilar. Quinzinho beija vitória.
Guebo convida Justina para
sair. Pilar revela para dolores
que Samuel é irmão de tonico.
olu e Cândida descobrem que
Zayla é amante de tonico. lota
faz insinuações sobre lupita e
Borges para Batista. nicolau vê
nino e Celestina se beijando.
luísa se ressente da união entre Pedro e teresa. Caxias avisa a Pedro que foi selada a
aliança entre Brasil, Argentina
e Uruguai contra Solano lopez.
todos comemoram a aliança
do Brasil na guerra.

prova de amor
Estela conta para Clarice e
daniel que lopo foi localizado
e está sendo perseguido. Janice e raquel chegam na praia.
Começa a primeira bateria do
campeonato. rafa, nobru e Pepeu entram no mar. Helicóptero pousa com diana e Júlio. os
dois correm para carro de polícia e seguem atrás de lopo.
Joãozinho, Joana, Felipe e Alice
chegam na casa de velho Gui.
Alice faz mágica para Joãozinho.
Eduarda liga para vitor. Beatriz
aparece sem ser vista por vitor,
que está se divertindo com
Eduarda no telefone.

Coração indomável
Clementina se nega a falar
com natasha e diz a Francisco
que ela não pode se dizer amiga de Afonso pelo mal conceito que tem dele. natasha diz a
Francisco de quem era o quadro que Afonso vendeu e que
não descansarão até recuperalo. Francisco se oferece para devolver o dinheiro que Afonso recebeu. otávio diz a doris que
depois do julgamento eles poderão voltar a Ilha dourada. teresa leva maricruz para ser interrogada. Francisco pede aos
pintores que não digam que o
quadro era de Afonso.

um Lugar ao sol
ravi foge de lara. Santiago
avisa a Érica que ela pode voltar
a dar aulas. na intenção de
procurar ravi, lara diz para mateus que acompanhará noca
para ajudar a avó na sua mudança. rebeca tem uma sessão
de terapia com Ana virgínia.
Érica aceita a oferta de Santiago, que se propõe a conseguir
uma bolsa de estudos para
luan. lara se recorda de Christian ao entrar na casa em que
morava no rio. noca consegue
emprego na cozinha de um restaurante. lara afirma para Geize que precisa encontrar ravi.
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AGENDA CUltUrAl
t
Canto da primavera
o cantor marcelo Barra
abre nesta terça-feira (30), o
20º Canto da Primavera 2021
– mostra de música de Pirenópolis. Com show no Cine Pireneus, às 19h30, o primeiro
dia do evento conta com um
repertório de música Popular
Brasileira e também do regionalismo goiano. Atração
conhecida dos goianos, marcelo Barra entrou no mundo
da música no ano de 1976, no
Festival Comunicasom, em
Goiânia, quando, com apenas
16 anos, interpretou Araguaia
e sagrou-se campeão do concurso. Quando: terça-feira
(30). onde: rua direita, n° 19 - Centro - Pirenópolis. Horário: 19h30.
visita on-line
nesta terça-feira (30) o público pode fazer uma visita
on-line, guiada pelos educadores da organização, ao Espaço olavo Setúbal, onde está

Cantor Marcelo Barra abre hoje (30), o 20º Canto da Primavera 2021
Quando: terça-feira (30). onde:
(www.itaucultural.org.br).
Mercado imobiliário
Hoje (30), às 9h, Carlos
Bianconi, CEo da construtora e incorporadora rnI, do
grupo Empresas rodobens,
participará da webinar ‘Expectativas do mercado Imobiliário para 2022’. A ser realizado de forma totalmente
virtual, o evento digital da

Multi-instrumentista
nesta terça-feira (30), marcelo tas conversa no #Provoca com o compositor, cantor, multi-instrumentista, ator
e diretor André Abujamra.
Filho do provocador Antônio
Abujamra, que comandou o
Provocações por 15 anos,
André conta sobre a relação
com o pai, diz que aprendeu
a tocar antes de falar e comenta sobre não ter medo
de errar, a morte de marília
mendonça e a indicação ao
Grammy latino. Quando: terça-feira (30). onde: tv Cultura. Horário: 22h.

Bienal Internacional do Cinema
Sonoro traz 28 ﬁlmes nacionais
Com a proposta de exaltar e desenvolver os aspectos
sonoros do cinema contemporâneo, a BiS - Bienal internacional do Cinema Sonoro chega a 3ª edição com
ações e exibições de filmes
de forma exclusivamente
online. de 2 a 5 de dezembro, o público pode conferir
gratuitamente os 15 curtas e
13 longas-metragens brasileiros que integram as mostras competitivas através do
serviço de streaming Petra
Belas artes À la Carte.
a programação traz, ainda, quatro produções recentes
do equador, Índia, Bélgica e
reino unido que compõem a
mostra Panorama internacional, além de oficinas e a série de lives Cinemando, que
aborda cases, trajetória de
carreira, mercado, produção
e pós-produção de áudio.
Com o desafio de redesenhar a edição para o formato

André Carvalheira

'Ainda Temos a Imensidão da Noite, de
Gustavo Galvão', integra a seleção oficial
virtual em 2021, a BiS anuncia
a parceria com o Petra Belas
artes À la Carte, serviço de
streaming que faz parte do Belas artes grupo com curadoria
especial de produções com a
marca do tradicional Cine Belas artes, em São Paulo.
a exibição dos filmes começa no dia 2 de dezembro
(quinta-feira), às 17 horas,
com sessões das mostras
competitivas de longas e curtas-metragens. na sexta-feira

(3), a transmissão das mostras seguem das 17 às 00 horas. no sábado, dia 4, a programação começa mais cedo,
às 15 horas. Já no domingo
(5), o público pode assistir às
produções a partir das 14
horas. Para conferir a lista
completa de filmes selecionados para as mostras competitivas, acesse bis.art.br.
a organização pensou
uma mostra competitiva diferente desta vez: um conse-

lho de jurados de diversas associações de profissionais da
área (aBra, a3pS, aPi, amC,
edt.rio e musimagem) votaram nos filmes após a inscrição e a primeira triagem
do festival. da mesma forma,
o júri jovem, formado por estudantes de audiovisual da
universidade estadual de
goiás (ueg), também votaram nos filmes dessa primeira triagem. os mais votados de cada categoria são
as produções que serão exibidas na mostra competitiva.
os ganhadores serão revelados no último dia de evento,
tanto para o júri oficial, quanto para o júri jovem.
SERVIÇO
3ª BIS - Bienal Internacional do Cinema Sonoro
Quando: de 2 a 5 de dezembro de 2021
Onde:
belasartesalacarte.com.br

CELEBRIDADES
Gui araújo comenta relação
com as ex, Duda reis e anitta após 'a Fazenda 13'
Gui Araújo participou do
‘Hora do Faro’ e voltou a comentar as polêmicas em que
se envolveu com as ex do
lado de fora: duda reis e
Anitta. Gui Araújo foi indagado sobre como se sentiu ao
sair do reality rural na décima
roça e se deparar com as falas das mulheres com quem
se envolveu. "você acha que
essas meninas, por tudo o
que elas falaram aqui fora em
resposta ao que você falou lá
dentro, foram ingratas?",
questionou rodrigo Faro.
"não, elas não. talvez uma ou
outra", se esquivou Gui Araújo, que costuma pensar bem
antes de falar, para não se
comprometer, de acordo com
seu signo. (raphaela Fernandes, Purepeople)
Mansão de andressa suita
e Gusttavo Lima, à venda
por r$ 13 milhões, impressiona
Andressa Suíta decidiu vender a mansão que já morou
com Gusttavo lima, antes do
casal se mudar para outra
propriedade de luxo, que por
causa das dimensões virou
meme nas redes sociais. de
acordo com o colunista léo
dias, que conseguiu fotos do
interior da propriedade, o

tório, piscina, sala integrada
com um amplo jardim, entre
outros cômodos com acabamentos luxuosos. o quarto
que já foi ninho de amor do
casal, que após um período
separados voltaram a se relacionar com discrição, conta
com pé direito alto, banheira
de hidromassagem e varanda
privativa com floreira. (Carmen moreira, Purepeople)

Tá rolando! Thiaguinho e
Carol Peixinho são flagrados
em jantar romântico
thiaguinho e Carol
Peixinho parecem não
querer mais esconder
que vivem, sim, um affair! os pombinhos, alvos de boatos de romance desde agosto, curtiram
um jantar romântico a
sós em uma churrascaria
de luxo em São Paulo.
discretos, eles se sentaram de frente um para o
outro e evitaram demonstrações públicas de
afeto. as fotos foram publicadas pela coluna do
jornalista leo dias, no
imóvel de 1.166m² de terreno
e 590m² de construção, pode
ser comprado por r$ 13 mi-
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HORÓSCOPO
t
Brain Inteligência Estratégica, empresa de pesquisa e
consultoria em negócios,
tem como objetivo fazer um
panorama e debater o futuro do mercado imobiliário
brasileiro. Quando: terçafeira (30). onde: (materiais.brain.srv.br/webinarexpectativas-para-2022).
Horário: 9h.

em exposição permanente a
Coleção Brasiliana, que inspira
há quatro temporadas o projeto Expedição Brasiliana. As
inscrições para o Passeio virtual devem ser feitas no site
www.itaucultural.org.br. Junto
dos episódios, vai ao ar semanalmente uma tirinha para
quem quiser colorir e se divertir ainda mais. no final, elas
conectam os episódios e contam a história da temporada.

n

metrópoles. o novo flagra
aconteceu horas depois
de uma apresentação que
o pagodeiro fez em Sorocaba, no interior de São
Paulo. a ex-‘BBB’ curtiu o
show escondida nos bastidores e assistiu a todo o
espetáculo na coxia. fãs
que estavam localizados
na lateral do palco conseguiram flagrar a possível namorada do cantor e
enviaram as imagens
para perfis de fofoca no
instagram. (matheus
Queiroz, Purepeople)
lhões. localizada em um condomínio de luxo de Goiânia, a
casa tem quatro suítes, escri-

arrascaeta curte festa na
casa de anitta e amigo garante: "vai pegar sim!"
Anitta já mostrou que não
perde tempo quando o assunto é paquera! Poucos dias
depois de demonstrar publicamente interesse em Giorgian de Arrascaeta, meiocampista do Flamengo, a cantora convidou o jogador para
uma festa íntima na mansão
onde mora, no rio de Janeiro.
o evento aconteceu um dia
depois da derrota do clube
carioca na final da Copa libertadores da América. A
presença de Arrascaeta na
‘social’ de Anitta foi confirmada pelo gamer Bruno
Goes, mais conhecido como
nobru. Ele publicou uma foto
junto do atleta na casa da artista, que se apresentou na final da libertadores, com uma
legenda bem sugestiva: "vai
pegar, sim!". (matheus Queiroz, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia trará bons acordos
no trabalho, se você souber ser flexível. Inclusive, podem surgir novas oportunidades de trabalho. Há
decisões importantes a serem tomadas, mas as dúvidas podem impedir essas decisões. Cuidado
com instabilidades e nervosismo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje o dia pode trazer uma necessidade de se esforçar para
avançar e fazer este dia ser produtivo. o desafio poderá estar
nas suas relações de trabalho,
portanto tome cuidado com brigas. É indicado manter o foco e
buscar ter mais autocontrole.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pode te levar a se
reinventar, a buscar usar seu lado
criativo. tome cuidado com esperança em vão e em coisas ilusórias.
você pode estar mais saudosista
do que o normal. Cuidado com a
tendência ao perfeccionismo e a
achar tudo sem graça.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje seu dia te levará a aprender algo novo, então mantenha a
postura de aprendiz. tome cuidado com a dificuldade de aceitar
as situações e não mantenha excesso de teimosia; esse pode ser
o desafio. você pode receber notícias desanimadoras.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje o dia pode te levar a querer segurança e tranquilidade. A
agitação pode te irritar, mas saiba
se manter aberto às situações e
use sua capacidade de ação rápida para resolver. você pode acabar
sendo muito autoritário, mandando em tudo e em todos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia te levará a contornar uma situação: você pode se
desculpar com alguém, resgatar
uma relação ou consertar algo,
seja o que for. Existe salvação e
nem tudo está perdido. ter confiança é indicado. Acredite na
melhora dos problemas atuais.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje você pode ter dificuldade de levar suas decisões até o
fim. Além disso, você pode desanimar e desistir antes da hora em
relação a algum projeto ou trabalho. Portanto tome cuidado
com a ansiedade em geral, principalmente com relação a dinheiro.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
dia de avançar rumo ao que
deseja, portanto este dia será agitado. Cuidado com a falta de tato
e excesso de franqueza, porque
poderá magoar alguém. Sua paciência está quase zero e você poderá fazer as coisas por si mesmo,
sem esperar nada de ninguém.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode ser cansativo e te
levará a se questionar sobre a
necessidade de desapegar de algumas coisas ou situações. momento de buscar ter mais tempo
para atividades de bem-estar. É importante manter um ritmo mais
equilibrado no trabalho.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia pede calma e descanso. Sua mente pode estar navegando em profundas reflexões.
Apenas tome cuidado com depressão e desânimo. Busque atividades que tragam mais motivação e alegria. É preciso se esforçar.
Erros podem acontecer.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje o dia pode ser desafiador
para as relações. você pode se
sentir enganado por alguém, portanto fique alerta em relação a
pessoas querendo te passar para
trás. Procure ser menos ingênuo.
você pode cortar relações com alguém conhecido ou próximo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Pode ser um dia harmonioso.
mesmo com desafios, suas relações te levarão afeto, e isso pode
aquecer o coração, deixando de
lado as preocupações. Existem
ganhos e vitórias hoje. você pode
realizar algo que deseja. manter
a sua fé o ajudará.
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Essência

Imersão e fluidez na arte

Gabriela Lys

Terça no Teatro faz apresenta o
espetáculo 'Hi.a.to' nesta terça-feira (30)
Elysia Cardoso
o projeto terça no teatro
abre espaço para a estreia do
‘Hi.a.to’ da Cia Cata Vento,
nesta terça-feira (30), às 20h.
o espetáculo provocativo
narra o encontro de duas
pessoas em cena, que experimentam a linha tênue entre
instabilidade e estabilidade,
equilíbrio e desequilíbrio,
explorando as possibilidades
desta relação sem romper
com nenhum dos extremos.
o público poderá assistir presencialmente ou de forma
remota pelo Youtube.
Com direção de felipe
nicknig, o espetáculo traz
para a cena aparelhos bem
conhecidos do circo como trapézio, tecido e passeio aéreo.
Como ainda, uma trilha sonora autoral para oferecer
uma experiência estética e
sensorial sobre a vida. o objetivo é mostrar como ela se
desenvolve, nessa relação entre a estabilidade e instabilidade, equilíbrio e desequilíbrio, segurança e risco.
“o Hiato foi pensado sobre
o público que nos assiste de
frente e que está no palco de
um teatro. o formato que estamos levando para o SeSi contempla tanto quem está na plateia, quanto quem está em
casa. ele vai ter uma dimensão
diferente para cada um desses
espaços, mas reservando para
cada um desses lugares as provocações que o trabalho traz
para cena também. nessa experiência de quase dois anos de
pandemia, nos deram um pouco dessa maturidade de pensar
o que o público vai ver e nesse

sentido, o formato contempla
esses dois universos”, explica
felipe nicknig.

Terça no Teatro

‘terça no teatro’ é um programa permanente do teatro
SeSi – o braço cultural da federação das indústrias do estado de goiás – fieg. o projeto realiza apresentações de
dança, teatro e música às terças. essa temporada 2021 é
viabilizada pela lei de incentivo à Cultura, Secretaria especial da Cultura e ministério
do turismo, com o patrocínio
do instituto Cultural Vale.
em parceria com a
fieg+Solidária estão sendo
arrecadados alimentos para
artistas e trabalhadores da
cultura que ainda enfrentam
dificuldades, nesse período
pandêmico. Portanto, caso
queira fazer uma contribuição
de alimentos não perecíveis,
pode levar a sede do teatro
SeSi, no setor Santa genoveva,
em goiânia. Como ainda fazer
a troca do ingresso para assistir ao espetáculo presencialmente. todas as doações
serão encaminhadas para a
classe artística, no final deste
mês de novembro.
SERVIÇO
Circo: 'Hi.a.to'
Quando: terça-feira (30), às
20h
Ingresso: 1kg de alimento
não perecível
Onde: av. João leite, nº
1.013, Setor Santa genoveva goiânia
Online:
www.youtube.com/teatrosesigo

Com direção de Felipe Nicknig, o espetáculo traz para a cena aparelhos bem conhecidos do circo

CINEMA
t
Kozlovsky, oksana Akinshina,
Filipp Avdeyev. Gênero: drama,
histórico, ação. Cinemark Passeio das Águas: 13h30.
Eternos (Eternals, 2021, EUA).
duração: 2h37min. direção:
Chloé Zhao. Elenco: Gemma
Chan, richard madden, Salma Hayek. Gênero: Ficção
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.

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:

Live-action do
clássico desenho
animado 'Cliﬀord:
o Gigante Cão
Vermelho' chega
aos cinemas

Marighella (marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. direção: Wagner moura. Elenco:
Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso. Gênero: drama,
biografia, histórico. Cinemark
Flamboyant: 21h10.
do 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

Família, aventura, comédia. Cinemark Flamboyant: 15h.
SARS-CoV-2 / O Tempo da Pandemia (SArS-Cov-2 / o tempo
da Pandemia, 2021, Brasil). duração: 1h28min. direção: Eduar-

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

A Família Addams 2 - Pé na
Estrada (the Addams Family
2, 2021, EUA). duração:
1h33min. direção: Greg tiernan, Conrad vernon. Elenco:
oscar Isaac, Charlize theron,
Chloë Grace moretz. Gênero:
Animação, família, comédia.
Cinemark Flamboyant: 12h50,
15h10. Cinemark Passeio das
Águas: 12h30, 13h30. Kinoplex Goiânia: 17h.
Venom - Tempo de Carnificina
(venom: let there Be Carnage,
2021, EUA). duração: 1h30min.
direção: Andy Serkis. Elenco:
tom Hardy, Stephen Graham,
Woody Harrelson. Gêneo: Ação,
fantasia. Cinemark Flamboyant:
17h30, 22h10. Cinemark Passeio das Águas: 13h10, 21h.

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

ANO 17 - Nº 5.498 n

17

Negócios
marketplaces
asiáticos
revolucionaram o
modo de compra
internacional e
vendas no Brasil
já ultrapassam os
r$ 20 bilhões

Cross Border: tendência
da China ganha o Brasil
Empreendedores
já montam seus
próprios negócios
com os produtos
adquiridos nestas
plataformas
Nathan Sampaio
o continente asiático é um
dos maiores pólos de inovação
do planeta. e quando falamos
de e-commerce, a China desponta como principal referência, mantendo com sucesso a liderança global em vendas online e exportando tendências para o comércio eletrônico no mundo todo. uma
delas é o cross border, também conhecido como “comércio transfronteiriço” e que se
baseia na compra e venda de
produtos internacionais por
meio de marketplaces, como
aliexpress, Shopee, amazon,
e-bay, mercado livre e Shein.
o Cross Border cresceu 76%
em receita no Brasil em 2020,
segundo pesquisa da ebit |
nielsen, gerando r$ 22,7 bilhões, o que representa mais de
20% do e-commerce brasileiro.
de acordo com o relatório Comércio Sem fronteiras 2021
(Borderless Commerce report),
realizado pelo PayPal, cerca
de 57% dos brasileiros fizeram pelo menos uma compra
internacional no último ano.
“os consumidores brasileiros enxergam vantagens promissoras na compra de produtos dentro dos marketplaces
chineses, seja o preço baixo, a
variedade de produtos e até
mesmo a rapidez de entrega.
foi uma solução e tanto para

quem queria comprar produtos de fora, mas se deparava
com as restrições de viagem
impostas pela pandemia. e os
marketplaces chineses souberam aproveitar o cenário favorável e investiram em serviços cada vez melhores, com
atendimento em português nos
portais, melhoria nas condições de frete, oferta de formas
de pagamento local, entre outros aspectos”, avalia franklin
Bravos, Ceo da Signa, startup
que já profissionalizou mais de
500 e-commerces no Brasil.
foi o que aconteceu com a
empreendedora goiana ana
Costa Silva, de 40 anos. apesar
de não ter sido oficialmente

profissionalizada por alguma
startup, ela começou a revender produtos de e-commerce
devido a alta das demandas.
“eu já comprava diversas coisas, mas eram apenas pra
mim. Porém, em certo momentos amigos e conhecidos
começaram a perguntar onde
eu havia comprado certos produtos, pois eles não achavam
em lugar nenhum. foi quando
eu tive a ideia de começar a fazer encomendas”, disse.
ana afirmou que junto de
uma amiga, elas já conseguem
uma renda extra que varia
de 3 a 4 mil por mês. “ainda
não temos loja física e como dividimos entre nós duas, ainda

não é algo que se garante
como fonte de renda principal,
mas como começamos este
negócio há cerca de 9 meses,
durante o ápice da pandemia,
acredito que o negócio irá expandir mais ainda”, garantiu a
empreendedora.
outra empresária que aposta nisso há mais tempo é a luana Souza, de 48 anos, e já possui loja física que vende todos os
produtos a r$ 10 no Setor Bueno, há 3 anos. “antes do boom,
eu já via que este negócio ia
crescer, então comecei a investir minhas economias nisso.
Consegui alugar um espaço
pequeno mas bem localizado
e fiz muitas encomendas de
acordo com as demandas da
minha carteira de clientes. e
tem dado certo até hoje”, explicou a empreendedora que
tem, como seu negócio, sua
principal fonte de renda.
de olho nesse ‘boom’ de
vendas dos grandes players
internacionais, empresas brasileiras como magazine luiza, B2W e Via Varejo estão
apostando no e-commerce
cross border e buscam se
adequar a essa tendência do
mercado, investindo em novas formas de pagamento e
na cadeia logística.
“as empresas brasileiras viram o potencial do cross border
e buscam implantar tecnologias

que as permitam atingir públicos de forma global”, explica
Bravos. “no Brasil, o cross border segue em fase embrionária,
mas, com o avanço da digitalização e o crescimento do ecommerce, esse cenário poderá mudar rapidamente. Certamente, será um dos principais
caminhos para lucrar mais e diversificar a base de clientes
em nível global".
fundada em 2005 na cidade de Blumenau/SC, a Signa é
uma empresa de soluções digitais e uma das principais especialistas na plataforma de
e-commerce magento do Brasil. Por muitos anos, o foco da
Signa foi o desenvolvimento
de e-commerces em projetos
sob demanda e nomes como
melissa, rider, ipanema, tigre, fiat e Brandili já fizeram parte do seu portfólio.
nos últimos anos, lançou o
Signashop, uma solução para
quem deseja ter uma loja virtual de qualidade, com um investimento justo. além do Signashop, que atualmente é o
principal produto da empresa, a Signa está em um abrangente processo de expansão.
o espaço físico foi ampliado,
assim como o quadro de funcionários. o leque de produtos, serviços e soluções também foi estendido. (Especial
para O Hoje)

