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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o
dia e à noite.
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Mercado de créditos 
de carbono no Brasil

Murilo Aires

Opinião 3

Orçada em R$ 114 milhões, a nova sede da Assembleia
Legislativa pode não comportar todo o corpo médico dis-
ponível para os servidores da Casa. Política 6

Servidores da Alego
podem ficar sem médicos

Novo livro da Beatriz
Breves reúne estudos
sobre a Ciência do Sentir 
Livraria 14

Alguns deputados
federais contarão 
com mais regalias 
Esplanada 6

STF decide sobre
mudanças no Regime
Geral de Previdência 
Jurídica 10

Isolado no PSDB, 
Talles Barreto deixa
liderança da bancada  
Xadrez 2

atlético-Go
estabelece novo
recorde de público
No duelo diante do Bahia, a
torcida atleticana esteve pre-
sente em grande número, su-
perando a partida diante do
Santos, pela Copa do Brasil.
Esportes 8

DaviD Duarte
se despede após
quase dez anos
Zagueiro fez sua última partida
com a camisa esmeraldina no
último domingo, no empate
diante do Brusque em 2 a 2, na
38ª rodada da Série B.
Esportes 7

A retomada das discussões do
Plano Diretor na Casa de Leis é vis-
ta com desconfiança por uma
parcela dos vereadores. Os parla-
mentares apontam que a demora
para ele ser encaminhado e o vai
e vem da proposta reduz o tempo
de discussão do projeto no plená-
rio da Câmara. Política 5

Subocupação é maior
entre trabalhadores com
ensino médio e superior
O desemprego no país avança sobre os traba-
lhadores mais escolarizados e muda o perfil
dos subocupados. Ao todo, o país tem 7,771 mi-
lhões de trabalhadores nessa situação. Destes,
38% são formados no ensino médio e 14% tem
ensino superior completo. No universo histó-

rico, a classe que ocupava a maior taxa de de-
socupação era os dos menos alfabetizados. O
dado indica que no contexto da pandemia,
quem tem mais escolaridade manteve o em-
prego, mas teve que lidar com a redução da
carga horário e salário. Negócios 17

Vereadores
divergem do
Plano Diretor

A taxa de desemprego atingiu
12,6% no terceiro trimestre des-
te ano, o que significa queda de
1,6 ponto percentual na compa-
ração com o segundo trimestre
de 2021. O número de pessoas
em busca de emprego no país re-
cuou 9,3% e, com isso, chegou a
13,5 milhões. Economia 4

Desemprego cai,
mas atinge 12,6%
da população

A dívida de R$ 138 milhões na área
da saúde deixada pela gestão ante-
rior, de acordo com o Estado, será
paga em 12 parcelas. Cidades 10

Dívida de 
R$ 138 mi da Saúde

será paga em 12 vezes

Jota Eurípedes

PL aposta em
Bolsonaro de
olho na bancada
Sigla pode se tornar a maior ban-
cada da Câmara dos Deputados
com a chegada do presidente.
Política 2

Goiás tem queda
no número de
casos de HIV
Desde 2012, há diminuição  de-
tecção da doença no país e Goiás
segue o mesmo caminho.
Cidades 9

Brasileiros na África do Sul
pedem voo de repatriação 
O anúncio da nova variante Ômicron, considerada mais contagiosa, fez com
que o Brasil fechasse as fronteiras para viajantes vindos de países como a Áfri-
ca do Sul. O Ministério das Relações Exteriores comunicou que acompanha
a situação dos cerca de 250 brasileiros que estão no país e que procura voos
que possam trazê-los de volta, entre eles um goiano. Cidades 11



O deputado Virmondes Cruvinel apresentou proje-
to de lei que institui a Política Pública Estadual de Im-
plementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento
sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU),
da qual o Brasil é signatário. A política tem por objetivo
fomentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) como marcos orientadores das políticas pú-
blicas para alcançar, entre outros alvos, a erradicação
da pobreza, a energia limpa e sustentável, redução das
desigualdades, e educação.

Em sua justificativa, Virmondes Cruvinel informa que
a Agenda 2030 é uma resolução sobre desenvolvimento sus-
tentável aprovada na ONU, por seus 193 países membros,
com 17 objetivos e 169 metas sobre o tema. A finalidade
é orientar ações de governos e demais atores sociais para
responder, de forma sustentável, aos desafios enfrentados
pelo mundo - reduzir desigualdades sociais, garantir a ma-
nutenção da paz, lidar com as mudanças climáticas e evi-
tar a degradação ambiental - e as metas devem ser alcan-
çadas até o ano de 2030.

O Brasil liderou as discussões e é signatário da Agenda
2030. Além de ser fundamental para a sustentabilidade e
a redução de desigualdades, os ODS são um instrumento es-
tratégico de gestão e planejamento, sendo um guia para in-
tegração de políticas públicas, com a articulação de atores
em torno de objetivos comuns. (Agência Alego)
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Deputado quer
implementar
agenda sustável
da ONU

Marcelo Mariano

Dois anos depois de sair do
PSL, o presidente Jair Bolso-
naro, após algumas idas e
vindas, finalmente se filiou ao
PL, partido do centrão co-
mandado por Valdemar da
Costa Neto, ex-deputado fe-
deral e condenado no escân-
dalo do mensalão em 2012,
durante evento em Brasília
nesta terça-feira (30).

“Confesso, prezado Valde-
mar, a decisão não foi fácil”,
disse Bolsonaro na cerimônia
de filiação. “E uma filiação é
como um casamento. Agora,
não seremos marido e mulher:
seremos uma família.”

Na mesma ocasião, tam-
bém se filiaram ao PL o sena-
dor Flávio Bolsonaro, filho do
presidente, e o ministro do De-
senvolvimento Regional, Ro-
gério Marinho. Há uma expec-
tativa de que dezenas de par-
lamentares bolsonaristas si-
gam o mesmo caminho até a ja-
nela partidária de abril, além
de outros ministros, como o da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, cotado para dispu-
tar o Senado por Goiás ou o go-

verno de São Paulo.
Uma pergunta que muitos

agentes políticos têm feito, in-
clusive em Goiás, é a seguinte:
por que um articulador expe-
riente como Valdemar da Cos-
ta Neto decidiu apostar as fi-
chas do PL em Bolsonaro, que,
de acordo com as principais
pesquisas de intenção de voto,
não é o favorito para vencer as
eleições de 2022?

Antes da resposta, é preci-
so fazer uma ressalva. As pes-
quisas em questão refletem o
cenário atual. A votação, por
sua vez, ocorre em outubro do
ano que vem. Até lá, muita coi-
sa pode mudar.

Valdemar da Costa Neto,
justamente como um articula-
dor experiente, está de olho na
bancada de deputados fede-
rais. Atualmente, o PL já tem a
terceira maior quantidade de
parlamentares na Câmara dos
Deputados, com 43, atrás ape-
nas de PSL (54) e PT (53), e à
frente de muitos outros parti-
dos de maior estrutura, como
MDB (33) e DEM (26).

Especula-se que em torno
da metade de deputados fede-
rais do PSL, aqueles conside-

rados bolsonaristas, acompa-
nharão o presidente rumo ao
PL, que, dessa forma, tende a fi-
car com a maior bancada.

O PSL, aliás, se fundirá ao
DEM, criando a União Brasil.
Juntos, eles também terão
uma bancada robusta, mas
provavelmente inferior ao do
PL, que terá apenas uma ou
outra defecção com a chegada
de Bolsonaro.

Nas eleições de 2022, Val-
demar da Costa Neto tem o
objetivo de manter o PL como
o maior partido da Câmara
dos Deputados. E, tradicional-
mente, o maior partido tem o
direito de indicar um candi-
dato a presidente da Casa.

Além disso, eleger a maior
bancada de deputados fede-
rais significa ter acesso a
mais recursos do fundo par-
tidário, distribuído mensal-
mente pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), e do fun-
do eleitoral, disponível so-
mente em ano de eleição.

E Valdemar da Costa Neto,
como articulador experiente
que é, não entregou o coman-
do do PL para Bolsonaro. Em
outras palavras, será ele quem
ficará responsável por admi-
nistrar todo esse dinheiro.

Bolsonaro, por sua vez, pre-
cisava apenas de um partido
com alguma estrutura para
poder tentar a reeleição. No

fundo, esse é o casamento do
qual o presidente falou em sua
cerimônia de filiação.

Até porque, realistica-
mente, o PL, como um parti-
do genuinamente do centrão,
pode compor com qualquer
presidente que for eleito, in-
clusive Lula (PT), que já teve
o partido na vice durante seu
primeiro mandato.

Portanto, enquanto Bolso-
naro pensa na reeleição, e a
longo prazo quer mesmo criar
o seu próprio partido, Valde-
mar da Costa Neto pensa em
dinheiro na certeza de que
terá influência independen-
temente do governo. (Espe-
cial para O Hoje)

Apesar do casamento, Valdemar da Costa Neto pode compor em qualquer governo que se eleger em 2022

No fundo, o presidente do partido,
Valdemar da Costa Neto, tem pouco
interesse nas eleições presidenciais, já
que, como alguém do centrão, pode
compor com qualquer governo

Isolado no PSDB, Talles Barreto
deixa liderança da bancada  

Diante da possibilidade de ser expulso do
PSDB, pelo diretório estadual, depois que se apro-
ximou da base aliada na Assembleia Legislativa,
o deputado Talles Barreto deixa a liderança da
bancada tucana. O último ato dele, como ainda
filiado, foi participar das prévias que definiu o
governador João Doria (SP)
como presidenciável tu-
cano, na disputa contra
Eduardo Leite (RS). Com
isso, a bancada agora se
limita a três membros
- Gustavo Sebba, Lêda
Borges e Helio de Sousa
– já que Francisco
Oliveira tam-
bém vai dei-
xar o PSDB
durante o perío-
do da janela parti-
dária, em março de
2022, sem risco de perda
do mandato. 

Não apoiou 
Da tribuna da Alego, Francisco Oliveira re-

velou que não apoiou a candidatura de José Eli-
ton (PSDB) ao governo do Estado, em 2018, e
que, por questão partidária, não apoiou Ro-
naldo Caiado (DEM). 

Presencial  
Sobre o questionamento do deputado Sérgio

Bravo (PRTB) em relação às relações hibridas, o
presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSB),
adiantou que a partir de fevereiro de 2022, as
sessões serão todas presenciais, e na nova sede,
ao lado do Paço Municipal. 

Iluminação 
Depois de permitir, por meio de decreto, a rea-

lização de eventos públicos e privados no Centro
Cultural Oscar Niemeyer, como antecipado pela co-
luna, o governador Ronaldo Caiado enviou decreto
legislativo à Alego que permite liberação de re-
cursos para a iluminação natalina no local. 

Bancada 
Com a filiação do presidente Jair Bolso-

naro ao Partido Liberal, a direção do partido
em Goiás já aposta em três deputados que
irão compor a bancada na Asssembleia Le-
gislativa: Delegado Humberto Teófilo, Paulo
Trabalho e Major Araújo, todos eles do PSL. 

Partilha  
Projeto de lei do governo que tramita na

Alego autoriza concessão do transporte co-
letivo da região metropolitana sem fracio-
namento territorial. Quanto à governança da
rede de transporte coletivo, o Estado e Goiâ-
nia ficam com 42,1% cada, Aparecida com
9,4%, e Senador Canedo com 8,2%. 

Cidadania  
Depois de conquistar o passe do ex-juiz

Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos para
disputar a sucessão de Jair Bolsonaro (PL), a
presidente nacional do partido, Renata Abreu,
receberá cidadania goianiense. Proposta do
vereador e correligionário Ronilson Reis. 

Ofensiva  
Três meses depois do embate com a ve-

reador de Goiânia Lucíula do Recanto (PSD),
por conta de ação da Guarda Metropolitana,
para apurar maus-tratos a animais, o depu-
tado Amauri Ribeiro (Patriota) voltou a cri-
ticá-la, da tribuna da Alego. 

Mutirão duplo  
No mesmo fim de semana que o gover-

no do Estado vai realizar um mutirão em
Aparecida de Goiânia, nos dias 3 e 4 de de-
zembro, o prefeito Gustavo Medanha anun-
ciou o mesmo tipo de serviços, mas em re-
gião diferente da cidade. 

2 Prefeitos que se destacaram em ações
em defesa do meio ambiente serão pre-
miados durante encontro estadual, no dia
8 de dezembro, em Goiânia, promovido
pela Federação Goiana dos Municípios,
sobre os desafios e perspectivas para 2022. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

PL aposta em Bolsonaro de olho
na bancada de deputados federais

Proposta é do parlamentar Virmondes Cruvinel

Maykon Cardoso 



ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2021 OPiniãO n 3

Mercado de créditos 
de carbono no Brasil

Rogério Castro

A questão ambiental e climática está na or-
dem do dia. Governos, empresas e pessoas têm
ciência de que é preciso mudar práticas em di-
versas frentes para reduzir a emissão de gases
de efeito estufa e, com isso, contribuir para que
a temperatura do planeta não suba mais do que
2oC até 2100, como definido pelo Acordo de Pa-
ris, em 2015.

É a filosofia ESG na veia: cuidar do meio am-
biente, das pessoas e da governança.

Tema central da COP26, as mudanças climáticas
exigem rapidez e posicionamento claro. Em termos
globais, o Brasil e dezenas de países assumiram o
compromisso de reduzir em 50% as emissões dos
gases associados ao efeito estufa até 2030 e a neu-
tralização das emissões de carbono até 2050.

Nosso país também chancela a proposta de redu-
ção de emissão de gás metano em 30%, assim como o
fim do desmatamento ilegal até o fim da década.

A UPL não esperou pela COP26 para se posi-
cionar sobre a questão ambiental. Pelo contrário,
esse é um pilar da empresa há vários anos. A UPL
está entre as primeiras indústrias de defensivos
agrícolas a investir em biossoluções.

A empresa também criou uma unidade es-
pecífica para avançar nesse campo. É a NPP (Na-
tural Plant Protection). Adicionalmente, a UPL é
signatária do Climate Pledge, compromisso glo-

bal que visa zerar emissões de carbono líquido
10 anos antes do previsto no Acordo de Paris,
criado pela Amazon.

A UPL foi além e criou recentemente o Gigaton
Challenge, um projeto global para redução de 1 gi-
gatonelada de CO2 da atmosfera até 2040. São 1 bi-
lhão de toneladas, volume equivalente a dois anos
de emissões do Brasil.

Na primeira fase (até 2024), o Gigaton Challenge
envolve Brasil, Argentina, Estados Unidos e Índia
e deve impactar 1 milhão de hectares. Até 2024,
com a inclusão de diversos outros países no pro-
jeto, o objetivo é chegar a 100 milhões de hecta-
res em todo o mundo.

Com essas iniciativas, a UPL renova o compro-
misso de ser um agente de mudanças, contribuin-
do para a mitigação e o sequestro de CO2 e envol-
vendo milhares de produtores rurais somente no
Brasil. Nesse projeto, conta com a parceria de coo-
perativas, como a Coo-
percitrus, distribuidores
de insumos, entidades
de classe e demais agen-
tes que, assim como nós,
investem para termos
um mundo melhor e ali-
mentos seguros e de
qualidade, oriundos de
uma produção cada vez
mais sustentável.

Murilo Aires

A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima (COP26) reacendeu as dis-
cussões sobre o mercado de carbono, assunto fo-
mentado no Brasil pela tramitação na Câmara
dos Deputados, em regime de urgência, do Pro-
jeto de Lei 528/21, que dispõe sobre a regula-
mentação do denominado Mercado Brasileiro de
Redução de Emissões (MBRE).

Os créditos de carbono consistem em reduções
quantificadas de emissão de Gases de Efeito Estufa
(GEE), as quais são certificadas conforme pa-
drões e critérios técnicos. Nesse mercado, esses re-
gistros são convertidos em títulos e negociados
com agentes interessados.

Um grande exemplo de solução à questão cli-
mática pelos créditos de carbono é o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Co-
mércio de Emissões (CIE), definidos pelo Pro-
tocolo de Kyoto (1997). No MDL, atuantes dos
países em desenvolvimento podem submeter
projetos de redução de emissões, os quais ge-
ram Reduções Certificadas de Emissões (RCEs).
Estas podem ser comercializadas, por exemplo,
com países desenvolvidos que, a partir desses
títulos, negociam compensações no CIE para
manter as metas junto ao tratado.

O que se vislumbra com tais medidas é a ins-
titucionalização de um mercado global de cré-
ditos de carbono, no qual iniciativas de redução
de emissões, fomentadas por um interesse co-
mercial envolvido, compensem excedentes, ge-
rando um equilíbrio ou mesmo uma diminuição
de GEE. Além disso, há uma expectativa de ge-
ração consequente de oportunidades de negó-
cios, de empregos e de renda.

A solução mercadológica é criticada por parte
dos ambientalistas, sob o argumento fundamental
de que as possibilidades de compensação gerariam
apenas a legitimação das emissões excessivas dos
países desenvolvidos, os quais apresentam difi-
culdade histórica em diminuir os volumes. Dado o
potencial energético e as possibilidades naturais de
realização de projetos de redução de emissões, o
Brasil tem se apresentado como grande interessa-
do no desenvolvimento desse mercado.

O artigo 6º do Acordo de Paris, realizado em
2015 na COP21, promoveu um novo fator deter-
minante à matéria, ao dispor pela possibilidade das
partes signatárias optarem pela cooperação de ma-
neira voluntária para a implementação das con-
tribuições nacionalmente determinadas, falando ex-

pressamente da possibilidade do “uso de resulta-
dos de mitigação internacionalmente transferidos
para fins de cumprimento das contribuições na-
cionalmente determinadas”. No entanto, a abran-
gência da disposição acabou por requerer uma re-
gulamentação dos termos, o que foi adiado para ne-
gociações futuras.

Na COP26 foram abordadas algumas impor-
tantes controvérsias instaladas sobre a questão, o
que determinou a criação do mercado global de car-
bono e destrinchou algumas das lacunas preexis-
tentes deixadas pelo Acordo de Paris, como o limite
de certificações precedentes - emitidas entre 2013
e 2020 - que poderiam ser utilizadas.

No Brasil, o Mercado Brasileiro de Redução de
Emissões (MBRE) está previsto no art. 9º da Lei
nº 12.187/09, ainda carente de regulamenta-
ção. Sabe-se da importância de melhores deter-
minações jurídicas sobre o funcionamento para
conferência de mais segurança aos agentes, fo-
mentando a adesão ao mercado. Esta é a justi-
ficativa principal do PL 528/21.

A fim de estruturar as negociações desse mer-
cado, o PL 528/21 busca conceituar e determinar
a natureza jurídica dos créditos de carbono, es-
tabelecer o regime de contabilização nos termos
do Acordo de Paris, determinar a fungibilidade dos
ativos de carbono, dentre outros temas. No texto
atual do projeto, os créditos de carbono são defi-
nidos como “título de direito sobre bem intangí-
vel, incorpóreo, transacionável, fungível e re-
presentativo de redução ou remoção de uma to-
nelada de carbono equivalente”.

Cria-se, ainda, o Sistema Nacional de Registro de
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(SNRI-GEE), a partir do MBRE, que apenas reco-
nheceria e contabilizaria os créditos de carbono e
transações nele registrados.

A estruturação do mercado global de carbono
e do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões
tende a favorecer o desenvolvimento das nego-
ciações ao supostamente atribuir mais segurança
aos agentes, embora os
efeitos da abordagem
mercadológica da ques-
tão ambiental sejam re-
lativamente imprevisí-
veis tanto em relação
ao viés financeiro,
quanto ao que tange aos
reais efeitos sobre um
equilíbrio e diminuição
das emissões.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Murilo Aires é advogado
atuante na área de di-
reito empresarial 

Rogério Castro, enge-
nheiro agrônomo, CEO da
UPL Brasil

Escravidão doméstica
Triste a realidade de trabalho escravo de pes-

soas dentro das casas e apartamentos das cida-
des brasileiras. Mais trágico saber que esses tra-
balhadores estão próximos de nós, apenas sepa-
rados por muros e muitas vezes por uma parede
apenas, o que se torna mais difícil de se acredi-
ta que tal pessoa está sendo vítima de um traba-
lho análogo à escravidão. São no geral mulheres,
que chegam nas casas de famílias “acolhidas” ain-
da crianças vindas de ambientes carentes de tudo,
na esperança de terem teto, comida e frequentar
a escola. Porém, o que seria um sonho é na ver-
dade um pesadelo. Denuncie!

Maria Beatriz
Goiânia

Trânsito

Se o goiano reclama do trânsito da Capital, sai-
ba que em Aparecida de Goiânia a situação está crí-
tica, trafegando para o caos. A quantidade de veí-
culos aumentou consideravelmente, mas a cidade
não acompanhou com infraestrutura. Há diversos
pontos críticos em horários de picos, o que trans-
forma em pesadelo o ato de transitar pela cidade.
Um desses pontos é o Anel Viário que corta o mu-
nicípio, e na rotatória, próxima ao Hospital Muni-
cipal de Urgências de Aparecida (HMAP), os veículos
pequenos precisam disputar passagens entre car-
retas e caminhões. Para lá, onde são constantes os
acidentes, não há projeto de melhoria, como a cons-
trução de um viaduto.

Roger Cross
Goiânia

{
Fizemos aqui uma

vistoria e orientamos

ações a serem

tomadas,

principalmente 

em relação às casas

com risco de

desabamento e com

retirada de todos os

entulhos acumulados

para que não ocorra

contaminação

O governador Ronaldo Caiado visto-
riou, nesta terça-feira (30/11), o dis-
trito de Lagolândia, a 40
quilômetros de Pirenópolis. O po-
voado ficou alagado após a queda
de uma forte chuva. 

Meio ambiente e produção 
sustentável são prioridades para a UPL @jornalohoje

“Pois é ,temos que cuidar ,evitar baratas
para não atrair, eu tinha um sapo no meu
quintal ,sumiu ,mas ele cuidava”, comentou
o internauta sobre o aumento no registro de
casos de mortes provocadas por escorpiões.

Ricardo Simões

@ohoje
“Não acredito que a chuva seja um cas-
tigo”, comentou o internauta sobre o
transbordamento do rio do Peixe, próximo
do distrito de lagolândia, em Pirenópolis,
município da região Central de Goiás.

Ludmila Revoredo

@jornalohoje
Bolsonaro se filia ao Pl após 2 anos
sem partido. 
o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao Pl
nesta terça-feira, em cerimônia realizada
no auditório do complexo Brasil 21, em
Brasília. Bolsonaro estava sem sigla desde
que deixou o Psl em 2019.
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Alvíssaras, exclama o bobo da corte ao re-
ceber a edição mais recente da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Afinal, a tão de-
cantada reação do emprego já desponta com
força no horizonte azulanil dessa terra aben-
çoada e bonita por natureza. Os dados não mos-
tram isso? O número de pessoas ocupadas no
terceiro trimestre deste ano cresceu em torno
de 4,0% na média brasileira e perto de 5,0% em
Goiás, na comparação com o trimestre ime-
diatamente anterior, saltando, na mesma se-
quência, 11,4% e 10,0% se comparado ao mes-
mo trimestre do ano passado. Tudo bem, o sal-
to ocorreu em relação ao pior momento para
o mercado de trabalho na série histórica do
IBGE. Mas, enfim, cresceu.

Ironias à parte, claro que a base muito
baixa deve ser levada em conta, embora não
seja a única ponderação a ser feita. Um olhar
mais cuidadoso sobre os números trazidos
pela pesquisa, que ganhou nova ponderação
para tentar minimizar os transtornos cau-
sados pela pandemia, mostra que o cresci-
mento do emprego tem sido turbinado prin-
cipalmente por informais e por trabalha-
dores subocupados, que ocupam vagas tem-
porárias ou de meio período, insuficientes
para assegurar a remuneração necessária
para fazer frente a todos os gastos da famí-
lia. Uma “grande conquista” fabricada no
bojo da reforma trabalhista, que reduziu di-
reitos trabalhistas a pretexto de baixar cus-
tos para as empresas e facilitar, ora vejam só,
o aumento das contratações.

O total de ocupados em todo o País ha-
via despencado de 95,515 milhões no últi-
mo trimestre de 2019 para 83,439 milhões
no terceiro trimestre do ano passado, cor-
respondendo ao fechamento de 12,080 mi-
lhões de vagas. O número de ocupações ha-

via alcançado 89,384 milhões no segundo
trimestre deste ano e subiu para 92,976 mi-
lhões nos três meses seguintes, o que sig-
nificou a contratação de mais 9,537 milhões
de trabalhadores desde o terceiro trimestre
do ano passado, num avanço de 11,4%
como já registrado mais acima. Em Goiás,
as variações seguem ritmo semelhante,
com o número de pessoas ocupadas saindo
de 3,062 milhões no terceiro trimestre de
2020 para 3,208 milhões nos três meses fi-
nalizados em junho deste ano e avançando
até 3,369 milhões no trimestre seguinte. O
crescimento de 10,0% em relação ao ter-
ceiro trimestre do ano passado correspon-
deu à abertura de 307,0 mil empregos.

O outro lado
Em todo o País, o total de subocupados

por insuficiência de horas trabalhadas atin-
giu sua marca mais elevada no terceiro tri-
mestre deste ano, num recorde de 7,771 mi-
lhões de trabalhadores (ou 8,4% do total de
ocupados, frente a 7,5% no mesmo trimes-
tre do ano passado). O número cresceu pra-
ticamente 23,9% em quatro trimestres
(1,498 milhão de trabalhadores a mais do
que no terceiro trimestre do ano passado,
quando os subocupados somavam 6,273 mi-
lhões). Além disso, o número de informais
aproximou-se de 39,965 milhões no tri-
mestre encerrado em setembro último (in-
cluindo trabalhadores sem carteira no se-
tor público, categoria não considerada pelo
IBGE ao estimar os números da informali-
dade no mercado de trabalho). No terceiro
trimestre de 2020, a pesquisa contava
33,942 milhões de informais. Comparando
os dois períodos, registrou-se um aumento
de 17,7%, com 6,023 milhões de informais
a mais – o que representou dois terços de to-
dos os empregos criados no período.

2 Em Goiás, o total de pes-
soas informais, sem direitos
trabalhistas nem proteção
previdenciária, cresceu
20,4%, saltando de 1,232 mi-
lhão para 1,483 milhão entre
o terceiro trimestre de 2020 e
o mesmo período deste ano,
ou 251,0 mil informais a mais.
Como o mercado como um
todo abriu 307,0 mil vagas no
mesmo período, a informali-
dade respondeu por 81,8%
das novas colocações. Os su-
bocupados por insuficiência
de horas trabalhadas, um eu-
femismo para enquadrar tra-
balhadores que não conse-
guem trabalhar por tempo
suficiente para assegurar ren-
dimentos dignos, cresceram
20,8% na mesma compara-
ção, saindo de 140,0 mil entre
julho e setembro de 2020
para 169,0 mil em igual tri-
mestre deste ano.
2 Juntos, informais e subo-
cupados passaram de 40,215
milhões no terceiro trimestre
do ano passado em todo o País
para 47,736 milhões na aferi-

ção mais recente, numa ele-
vação de 18,7%, correspon-
dendo a um incremento ab-
soluto de 7,512 milhões. Isso
significa dizer que pratica-
mente 78,9% de todos os em-
pregos abertos no período fo-
ram ocupados por informais
ou subocupados. Mais da me-
tade dos ocupados, portanto,
algo como 51,3% passaram a
ser informais ou subocupa-
dos. O dado explica, na média
do País, porque o rendimen-
to real (descontada a inflação)
atingiu seu mais baixo valor
na série histórica do IBGE,
iniciada em 2012, caindo
11,1% entre o terceiro tri-
mestre de 2020 e o mesmo tri-
mestre deste ano, saindo de
R$ 2.766 para R$ 2.459.
2 Esse comportamento afe-
tou a chamada massa sala-
rial real (igualmente em va-
lores atualizados com base
na inflação). A massa salarial
corresponde à soma de todos
os rendimentos recebidos
pelos trabalhadores e re-
cuou de R$ 225,237 bilhões

no terceiro trimestre do ano
passado para R$ 223,549 bi-
lhões neste ano (-0,7%), no
sexto trimestre de perdas
de renda para as famílias. A
queda reflete, além da re-
dução do ganho médio por
trabalhador, a aceleração da
inflação desde o trimestre fi-
nal do ano passado. Obvia-
mente, o efeito central desses
movimentos no mercado de
trabalho será um enfraque-
cimento adicional da de-
manda, a ser afetada nega-
tivamente ainda pelo enca-
recimento do crédito.
2 Em Goiás,na soma de in-
formais e subocupados, o nú-
mero cresceu de 1,372 mi-
lhão para 1,652 milhão entre
julho-setembro de 2020 e
igual intervalo deste ano, re-
presentando 49,04% do total
de ocupados. A variação de
20,4% correspondeu à entra-
da de 280,0 mil trabalhadores
naquelas duas categorias,
nada menos do que 91,2%
de todos os novos empregos
abertos em um ano.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Informais e subocupados respondem
por oito entre cada 10 novos empregos

A taxa de desemprego atingiu 12,6% no terceiro tri-
mestre deste ano, o que significa queda de 1,6 ponto per-
centual na comparação com o segundo trimestre de
2021. O número de pessoas em busca de emprego no
país recuou 9,3% e, com isso, chegou a 13,5 milhões. Os
ocupados tiveram um crescimento de 4%, alcançando
93 milhões de pessoas. Os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua),
foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

Para a coordenadora de Trabalho e Rendimento do
IBGE, Adriana Beringuy, o crescimento da ocupação no pe-
ríodo foi relevante. “No terceiro trimestre, houve um pro-
cesso significativo de crescimento da ocupação, permitindo,
inclusive, a redução da população desocupada, que bus-
ca trabalho, como também da própria população que es-
tava fora da força de trabalho”, observou.

A população fora da força de trabalho é o contin-
gente daqueles que não estão ocupados e nem buscando
emprego. Com o crescimento no número de ocupados,
o nível da ocupação, que é o percentual de pessoas em
idade de trabalhar que estão no mercado de trabalho,
subiu para 54,1%, enquanto no trimestre anterior tinha
sido de 52,1%.

Doméstico
De acordo com a coordenadora, dentro desse cresci-

mento, a informalidade representa 54%. Os empregados
do setor privado sem carteira assinada (10,2%), que so-
maram 11,7 milhões de pessoas, estão entre as categorias
de emprego que mais cresceram na comparação com o tri-
mestre anterior. No mesmo período, o número de traba-
lhadores domésticos atingiu 5,4 milhões - o que equivale
a uma expansão de 9,2%, o maior desde o início da série
histórica da pesquisa, em 2012.

No primeiro trimestre do ano passado, seis milhões de
pessoas eram trabalhadores domésticos. Se considerados
apenas os trabalhadores sem carteira, houve aumento de
10,8%, sendo 396 mil pessoas a mais.

Segundo Adriana Beringuy esse é um processo de re-
cuperação que já vinha ocorrendo desde junho. “A ca-
tegoria dos empregados domésticos foi a mais afetada
na ocupação no ano passado e, nos últimos meses, há
uma expansão importante. Embora haja essa recupe-
ração nos últimos trimestres da pesquisa, o contingen-
te atual desses trabalhadores é inferior ao período
pré-pandemia”, afirmou.

Conta própria
O contingente de trabalhadores por conta própria

(3,3%) também cresceu. As 25,5 milhões de pessoas nessa
categoria representam o maior número desde o início da
série histórica da pesquisa. Aí estão incluídos os traba-
lhadores que não têm CNPJ, que cresceram 1,9% ante o úl-
timo trimestre. Com isso, a taxa de informalidade chegou
a 40,6% da população. São 38 milhões de trabalhadores nes-
sa situação.

Conforme a pesquisa, o crescimento na ocupação tam-
bém está relacionado principalmente às atividades de co-
mércio (7,5%), que equivale a mais 1,2 milhão de traba-
lhadores; indústria (6,3%), 721 mil pessoas a mais; cons-
trução (7,3%) com 486 mil pessoas a mais; e serviços do-
mésticos (8,9%), com adição de 444 mil pessoas.

Rendimento
O avanço no número de pessoas ocupadas não veio com

melhorias no rendimento real habitual de todos os tra-
balhos. Ficou em R$2.459, uma queda de 4% relativo ao úl-
timo trimestre e de 11,1% em relação ao terceiro trimes-
tre do ano passado.

Com o valor de R$223,5 bilhões, a massa de rendimento
ficou estável nas duas comparações. Para a coordenado-
ra, esses números indicam que o aumento da ocupação foi
puxado por postos de trabalho com salários menores. “Há
um crescimento em ocupações com menores rendimen-
tos e também há perda do poder de compra devido ao avan-
ço da inflação”, completou. (ABr)

Queda na desocupação se estendeu a todas as regiões

Goiás entre os 10 estados que
menos perderam qualidade de vida

BALANÇO
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Desemprego
cai 1,6 ponto
percentual e
atinge 12,6%

Uma pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) revelou que
Goiás é o décimo estado bra-
sileiro com melhor qualidade
de vida no país. Apesar de ter
ficado abaixo da média na-
cional, o estado apresentou a
terceira maior pontuação no
quesito transporte e lazer,
atrás somente do Distrito Fe-
deral e de São Paulo.

A Pesquisa de Orçamen-
tos familiares (POF) estu-
dou questões referentes à
perda de qualidade de vida
e índice de desempenho eco-

nômico das famílias resi-
dentes no país. Ao todo, 50
indicadores foram utiliza-
dos para realização do estu-
do, entre eles: moradia, ser-
viços de utilidade pública,
acesso aos serviços finan-
ceiros e padrão de vida, saú-
de e alimentação e outros.

As maiores contribuições
para Goiás foram transporte e
lazer (21,5%) e educação
(17,4%). Enquanto o estado fi-
cou com um índice de perda de
qualidade de vida em 0,166, a
média nacional foi de 0,158.

A pesquisa avalia a quali-

dade de vida da população
através de um índice de perdas
ou privações multidimensio-
nais. Os dois principais indi-
cadores são: índice de perda de
qualidade de vida (IPQV) e ín-
dice de desempenho socioeco-
nômico (IDS).

O Distrito Federal apresen-
tou o menor IPQV do país
(0,139). Por outro lado, o Ma-
ranhão teve o maior (0,260). Se-
gundo o IBGE o estado nor-
destino é o que tem pior qua-
lidade de vida. Os três melho-
res foram Santa Catarina, São
Paulo e Paraná.
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Felipe Cardoso

Os vereadores da Câmara
Municipal de Goiânia aguar-
dam ansiosamente pela che-
gada da revisão do Plano Di-
retor de Goiânia prevista para
a manhã desta quarta-feira
(1/12). A matéria, como já mos-
trado pelo O Hoje, é uma pro-
messa antiga. Ao pé da letra, e
no melhor dos cenários, tudo
teria sido resolvido ainda em
2017, o que não aconteceu.

A retomada das discussões
na Casa de Leis, é vista, contu-
do, com desconfiança por uma
parcela dos vereadores. Isso
porque, conforme lembrado
pela vereadora Aava Santiago
(PSDB), desde Agosto, há uma
sinalização de devolução do
texto por parte do Paço ao Le-
gislativo. “É impressionante
como ele está sempre por vir. É
sempre na semana que vem,
nas próximas 48h, o que reve-
la um profundo descaso do
Paço com a Câmara e, infeliz-
mente, até uma subserviência
da Casa a esse descalabro”, dis-
parou a tucana.

Em outro trecho da entre-
vista, Aava associou o envio
“tardio” da matéria com a
aprovação recente do Código
Tributário de Goiânia. “Eu ti-
nha esperança de que depois
do que aconteceu com o Có-
digo Tributário, que a Câma-
ra tivesse uma nova postura
em relação a esse tipo de im-
posição, mas infelizmente o
que vemos é uma base acei-
tando isso de maneira tran-
quila”. A queixa diz respeito
ao fato da prefeitura ter en-
viado, em setembro, a pro-
posta ao Parlamento com
apenas 20 dias de prazo para
aprovação em definitivo. 

Para ela, infelizmente, mais
uma vez, a história se repete.
“Não teremos tempo para au-
diências públicas, nem mes-
mo para nós parlamentares
conhecermos a matéria com
profundidade. Teremos dias

difíceis daqui até o final do ano,
recebendo, mais uma vez goe-
la abaixo, um calendário tão
apertado”, lamentou. 

Na esteira, o colega Mauro
Rubem (PT) foi além ao dizer
que o Executivo sequer ouviu
a população na fase de re-
construção do projeto nos úl-
timos seis  meses. “Esse deba-
te não pode ser assim, acho
um crime contra a cidade. Te-
mos uma proposta de mais ou
menos 15 ítens para debater,
temos uma nova proposta que
está chegando aqui, ninguém
conhece. Estamos falando de
um novo Plano. A população
precisa ser respeitada e con-
sultada. Esse Plano ficou seis
meses parado”. 

“A Comissão que ficou res-
ponsável por ouvir a socieda-
de e analisar as emendas apre-
sentadas só ouviu os empre-
sários. Entendo que uma ma-
téria dessa magnitude não
pode ser votada antes do final
do primeiro semestre do ano
que vem”, defendeu o parla-
mentar que assegurou que vo-
tará contrário caso o texto
seja conduzido às pressas pelo
Parlamento. 

Outro a demonstrar certa
preocupação com a análise do
texto foi o  vereador Santana
Gomes (PRTB). “Esse projeto
precisaria de uma empresa
especializada para acompa-
nhá-lo. Nós vereadores preci-

samos ter conhecimento das
emendas apresentadas para
que possamos verdadeira-
mente colaborar com o muni-
cípio”. Apesar disso, o vereador
lembrou que esse projeto já foi
exaustivamente discutido na
Legislatura anterior não ha-
vendo, em sua interpretação,
“grandes dificuldades” para
aprová-lo definitivamente an-
tes do final do ano.. “A discus-
são é a mesma”, pontuou.  

Contraponto
Na esteira, o presidente do

Legislativo, Romário Policarpo
(Patriota), defendeu que a ma-
téria não é debatida apenas
com sua chegada à Casa de
Leis. “É algo que já vem sendo
discutido desde 2017. Óbvio
que não podemos acompanhar
um projeto dessa envergadura
apenas quando chega à Câma-
ra Municipal. Mas tudo de-
pende de uma decisão do co-
legiado. No meu ponto de vis-
ta, há tempo suficiente para
isso, mas não é uma decisão ex-
clusivamente minha”. 

Durante entrevista conce-
dida ao O Hoje, o presidente
não descartou a possibilidade
dos parlamentares iniciarem as
discussões esse ano e votarem
o texto apenas no ano que
vem. “A Câmara Municipal é
democrática. O que a maioria
decidir está decidido. O que
não podemos é permitir que a

minoria passe a determinar
aquilo que eles desejam sem
votos suficientes para isso”. 

E acrescentou: “Não hou-
ve qualquer conversa sobre
prazos para essa matéria.  Eu
é que defendo que o Plano
seja aprovado ainda esse ano,
o que não significa que ele de
fato será. Ele pode ficar para
o ano que vem, tendo início
apenas sua tramitação neste
momento”. 

Conforme mostrado pelo
O Hoje, assim que retomada
a tramitação do texto na
Casa de leis, o projeto terá
como ponto de partida a Co-
missão mista -- onde se en-
contrava antes de ser reti-
rado de pauta e submetido a
novos ajustes por parte da
prefeitura de Goiânia. 

Consultado sobre a reto-
mada, o presidente da Mista,
vereador Cabo Sena (Patrio-
ta) lembrou que foram mais
de 200 emendas já aprecia-
das pelos vereadores e pelo
Paço. “Além disso, o prefeito
fez, novamente, uma ponte
entre Câmara Municipal,
Paço Municipal e a sociedade
civil organizada, onde todas
essas emendas foram redis-
cutidas. Portanto, o Plano já
foi muito bem analisado”,
defendeu o vereador. 

Sena, porém, não descartou
o prolongamento das discus-
sões caso novas emendas sejam

apresentadas. “Se houverem, aí
iniciaremos novas discussões
no intuito de verificar se serão
ou não boas para a cidade.
Mas, reitero, que o Plano que
está por vir já foi muito bem
discutido”, avaliou. 

Thialu Guioti (Avante) não
apenas entende o prazo para
apreciação do texto como su-
ficiente, como também dis-
corda que a matéria tenha
chegado ao Legislativo com
prazo estourado. “Estamos fa-
lando de algo que decidirá o
destino da cidade pelas pró-
ximas cinco décadas. Temos
que relembrar a questão do
Código Tributário onde, à épo-
ca, muitos vereadores disse-
ram que o prazo era difícil”,
rememorou em alusão ao pro-
jeto aprovado em Setembro.  

Na sequência o vereador
ainda indagou: “A questão é
se os vereadores têm equipe
técnica para discutir o Plano
Diretor de Goiânia ou se apro-
veitarão do momento para
fazer barganha política. No
meu gabinete tenho cinco ad-
vogados e uma contadora.
Quando o plano chegar aqui
vou me debruçar sobre ele. O
que entender que deva ser
modificado, manifestarei em,
no máximo, uma semana.
Não há porquê  sentar em
cima desse projeto e segurá-
lo por 30, 60, 90 dias”, disse.
(Especial para O Hoje)

A retomada das discussões é vista com desconfiança por uma parcela dos vereadores devido a sinalização da devolução do texto pelo Executivo

Discussão, que na
melhor das
hipóteses teria
sido findada em
2017, retoma à
Casa de Leis dias
antes do início do
recesso
parlamentar

Votação do Plano Diretor aos ‘45’
do 2º tempo divide vereadores

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Sono de excelência
Com salários brutos superiores a

R$ 33 mil, alguns deputados federais
contarão com mais regalias nos am-
plos apartamentos funcionais em Bra-
sília: camas “King Size" e “Queen
Size” – conhecidas pelo generoso ta-
manho e conforto – e outros móveis
de primeira linha bancados com di-
nheiro público. A licitação, por Pregão
Eletrônico, foi aberta este mês pela
Câmara dos Deputados e prevê o cus-
to de R$ 692.543,76. Serão adquiridas
seis camas King, ao custo de R$
29.202,60,  e 36 unidades de Queen, ao
preço de R$ 145.287,00. A compra
ainda prevê cadeiras, e mesas de jan-
tar e de centro.

12 meses?
O edital justifica que é para “suprir

as necessidades de mobiliário das uni-
dades atualmente em déficit, as ne-
cessidades projetadas para os próxi-
mos 12 meses”.

Aquele adicional
O edital informa ainda que, “no inte-

resse da Câmara”, o valor desta contra-
tação poderá ser aumentado em até
25% em razão de acréscimos de compo-
nentes do objeto”.

Yankees chegando
Foi adiada para 6 a 16 de dezembro

o exercício em solo brasileiro das tro-
pas americanas com mais de 200 sol-
dados, no interior paulista, em parce-
ria com o Exército.

Segue a novela
Jair Bolsonaro tem uma sina de cha-

mar problemas para si. Se não tivesse
mandado prender em Resende (RJ) uma
mulher que o provocou na rua, ninguém
saberia hoje que ele era chamado de
“noivinha do Aristides” no Quartel quan-
do soldado. Aliás, a prisão é inconstitu-
cional. E segue a novela da vida real.

Falta de tudo
É fato no comércio geral nas capitais e in-

terior: o efeito das restrições na pandemia do
coronavírus no Brasil e exterior afetaram di-
retamente o abastecimento. Falta de tudo,
principalmente insumos para indústria de
transformação. E a demanda cresceu forte.

Reza forte
Com o camburão da PF com giroflex ligado

para cima dele, o que se sabe na polícia é que
Padre Robson Pereira, de Trindade, pegou a
trouxinha e sumiu.

No Conselho de Ética..
O advogado Pedro Calmon Mendes vai

sentar no banco dos réus da OAB. Uma ex-clien-
te entrou com ação no conselho de ética da en-
tidade com provas judiciais em que o acusa de
ter mentido nos autos, e tê-la enganado, para
obter ganhos financeiros. 

.. da OAB
A suposta vítima pede a suspensão imediata

da inscrição do registro de advogado e a cas-
sação de sua carteira na seccional. 

Outro lado
Em resposta à Coluna, Calmon alega que

vem sofrendo uma campanha de difamação
por conta da defesa de uma cliente (a Coluna
ressalta que não é a mesma da denúncia). “Te-
nho mais de 30 anos de inscrição na Ordem e
nunca tive uma punição sequer perante a OAB”
alega em nota enviada. “Considero uma afron-
ta a minha honra pessoal e profissional esse
tipo de questionamento”.

No mais
A Coluna tem a confirmação do protocolo

da denúncia, baseia-se num fato, procurou
o advogado para se posicionar e apenas re-
porta o caso.  A íntegra da resposta de Cal-
mon está no site.

10 anos
A Coluna Esplanada completa hoje 10 anos.

Agradecemos a leitura e a todos os veículos par-
ceiros de publicação nesta trajetória.

Yago Sales

Os eletricistas pararam de
dar uns ajustes nos fios e os pe-
dreiros deixaram o carrinho de
mão por um tempo quando,
por volta das 13h30, os pri-
meiros móveis desembarca-
ram de caminhões da JMT
Transportes, empresa contra-
tada ao custo de R$113,9 mil, na
nova sede da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goiás
(Alego). O prédio erguido na
Avenida Olinda, quadra G, lote
01, Park Lozandes, ao lado do
Paço Municipal e do Ministério
Público Federal, em Goiânia, re-
cebeu os primeiros móveis des-
de o início da obra em 2005. A
construção foi orçada, até ago-
ra, em  R $114. 287.101,74.

A obra, que teve a mudan-
ça adiada duas vezes, é vista
com entusiasmo pelos depu-
tados. Um ganho aos cidadãos,
dizem, felizes, os homens das
leis e que fiscalizam - ou de-

veriam - as ações do governo
Executivo. Embora seja um
alívio para boa parte dos ser-
vidores que não aguentavam
mais os puxadinhos da sede
anterior, com salas apertadas,
corredores disformes, há quem
duvide que alguns problemas
vão ser solucionados. 

No caso dos serviços de Saú-
de prestados aos servidores da
Casa, parece que não vai mudar
muito. No Guia de Orientação do
Plano de Mudanças da Nova
Sede não aparece, mas quem
precisar procurar ajuda odon-
tológica ou psicológica, por
exemplo, não existe qualquer es-

tratégia pontual. É o que recla-
mam servidores que prestam
serviços nessa área e os que de-
pendem de utilização de con-
sultórios, por exemplo, acredi-
tam que os problemas vão ser os
mesmos que enfrentaram esses
anos todos: 

Por meio de nota, no en-
tanto, a assessoria de comuni-
cação da Alego afirma que a
mudança faz as vezes de “pro-
jeto-piloto, que será feito com a
Escola do Legislativo e a Dire-
toria de Saúde”. Ainda confor-
me a nota, as duas funcionam,
atualmente, em prédio locado,
com contrato a ser finalizado

em dezembro de 2021. “Desta
forma, com a mudança, evita-
se novos custos gerados pela
prorrogação de contrato de lo-
cação de imóveis”. 

A respeito da reclamação da
falta de atendimento médico
depois da mudança, a Alego es-
clarece que foi feita no início do
recesso parlamentar, devido à
suspensão dos serviços de saú-
de, no período, o que não trará
grandes alterações no quadro
de atendimentos previstos. Ain-
da segundo a nota, “caso seja
necessário, os servidores po-
dem ter datas e horários re-
manejados, para garantir a se-

gurança durante os procedi-
mentos e que “os atendimentos
de saúde aos servidores da Ale-
go são todos eletivos, não-emer-
genciais, sendo possíveis de se-
rem reagendados sem danos ao
tratamento ou acompanha-
mento”. 

A Casa ainda esclarece que o
processo de mudança requer al-
guns transtornos, mas que os
servidores serão beneficiados e
que “contarão com espaços mais
amplos, modernos, com mais
conforto, mais adequados às
suas atividades e à nova reali-
dade do Parlamento goiano”.
(Especial para O Hoje)

Transporte de
móveis foi feito na
tarde de terça e
preocupou
servidores que
podem ficar sem
atendimento
médico até
fevereiro 

A cada minuto, 54 pessoas são vítimas deste tipo de crime

Nova estrutura legislativa não tem número de salas suficientes para comportar o quadro médico da Alego

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática da Câmara dos Deputados promove seminário
nesta quinta-feira (2) sobre o papel do Parlamento bra-
sileiro no combate aos crimes cibernéticos. O evento será
realizado às 14h30, no plenário 14.

O seminário atende requerimentos apresentados pe-
los deputados Bibo Nunes (PSL-RS) e Luis Miranda (DEM-
DF).Bibo Nunes lembra que, de acordo com pesquisa rea-
lizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban),
houve aumento de 70% nos registros de tentativa de gol-
pe usando links com o nome dos bancos como isca para
fisgar o consumidor e roubar dados.

Já Luis Miranda afirmou que, a cada minuto, 54 pes-
soas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil. "O mun-
do virtual é campo fértil para os pedófilos e também para
hackers que limpam contas bancárias e devassam ar-
quivos pessoais na web, em busca de algo que possa ser
usado para extorquir o dono do computador", disse.

A segunda mesa vai abordar o aumento dos crimes virtuais
durante a pandemia, especialmente vazamentos e vendas de
dados de pessoas físicas e jurídicas. (Agência Câmara)

Papel do
parlamento
no combate
aos crimes
cibernéticos

Finalmente começa mudança
da nova sede da Alego

Jota Eurípedes

Marcello Casal Jr/ABr
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Victor Pimenta

Foram 190 partidas oficiais
honrando as cores do Goiás ao
longo desses quase dez anos de
clube. O zagueiro que chegou
para a base esmeraldina ainda
em 2013, se despediu do clube
neste domingo (28) e de sua tor-
cida na última rodada da Série
B, no empate diante do Brus-
que em 2 a 2.

Natural de Rio Grande (RS),
David Duarte iniciou sua tra-
jetória a princípio sendo ata-
cante, mas logo se encontrou
no sistema defensivo, porque
além de ajudar na zaga, é um
excelente cabeceador e prova
disso são seus gols e jogadas de
perigo quando vai ao ataque
adversário. Chegou ao Goiás
em 2013, mas somente dois
anos depois fez sua primeira
partida oficial vestindo as co-
res esmeraldinas. Seu primei-
ro jogo: uma final de Cam-
peonato Goiano, diante da
Aparecidense. Sua atuação lhe
rendeu ser titular no segundo
jogo e sendo campeão estadual
logo em seu primeiro ano
como profissional.

Seu primeiro gol foi mar-
cado em 2018, em um clássi-

co diante do Vila Nova e des-
de então, o zagueiro é titular
e peça fundamental na defe-
sa esmeraldina. Conquistou o
acesso no mesmo ano para a
Série A. 2019, o jogador então
teve a chance de jogar seu
primeiro Brasileirão como ti-
tular do Goiás, mas devido a
uma lesão no joelho esquer-
do, impossibilitou ele de
atuar no restante da tempo-
rada, encerrando seu ano
após a vitória esmeraldina
sobre a Chapecoense.

Depois de uma cirurgia e
oito meses de recuperação, o
zagueiro pôde então retornar
aos gramados no dia 26 de
agosto de 2020, na partida dian-

te do Vasco pela Copa do Brasil.
Foram trinta e uma partidas no
ano e dois gols marcados na Sé-
rie A (no empate diante do
Ceará em 2 a 2 e na vitória so-
bre o Santos por 4 a 3).

Em 2021, um ano mágico
para David Duarte. Titular ab-
soluto na defesa esmeraldina,
sendo titular em trinta e três jo-
gos dos trinta e oito na Série B,
importante na conquista do
vice-campeonato esmeraldino,
marcando três gols na compe-
tição e dando uma assistência.

“É uma conquista sensa-
cional. Acima de tudo, mere-
cemos. Eu falei para minha fa-
mília, para os meus amigos
mais próximos que iríamos

recolocar o Goiás na Série A já
neste ano. Que faria de tudo
para isso acontecer. Estou fe-
liz demais, foi a minha maior
conquista aqui no Goiás, a
mais legal. Ver o torcedor fa-
zendo festa, feliz da vida, co-
memorando com a gente, foi
muito legal. Foi inesquecível”,
disse o zagueiro.

David Duarte se despediu
oficialmente do Goiás neste do-
mingo (28), no empate em 2 a 2
diante do Brusque, pela última
rodada da Série B de 2021. O jo-
gador saiu aos nove minutos de
jogo dando vaga ao jovem Iago
Mendonça. Ao ir caminhando
para o banco de reservas, não
conteve as lágrimas e foi abra-

çado por toda a comissão técni-
ca e seus companheiros. De-
pois do jogo atendeu todos os fãs
presentes que quiseram uma
foto com o defensor.

Seu contrato com o Goiás se
encerra no final de dezembro,
mas o zagueiro já tem destino
certo, o Fluminense. A equipe
tricolor chegou a entrar em
contato com a diretoria esme-
raldina ainda no começo do
ano tentando a contratação de
David Duarte, mas que foi pron-
tamente recusada pela cúpula
do clube goiano. Após ficar livre
no mercado, o defensor deve as-
sinar e ser oficializado pelo time
carioca logo no início de 2022.
(Especial para O Hoje)

Emocionado, David
Duarte se despede
do clube após
quase dez anos;
jogador foi
substituído no
primeiro tempo
diante do Brusque

Após o término da Série B,
no último domingo (28), o Vila
Nova concentra suas atenções
apenas na Copa Verde, compe-
tição pela qual volta a campo
amanhã, pelo jogo de volta das
semifinais, contra o Nova Mu-
tum. Na ida, disputada no OBA,
o time comandado pelo técnico
Higo Magalhães derrotou os
mato-grossenses por 3 a 0.

Mesmo com uma boa van-
tagem no confronto e com
um pé na final, o goleiro Geor-
gemy, que estreou no torneio
justamente no duelo da última
semana, não coloca o Tigre
como o favorito à conquista
do título do campeonato. Para
ele, a partida na cidade de
Nova Mutum será muito difí-
cil. E, caso o Colorado avance,
terá uma grande equipe pa-
raense pela frente.  

“Acredito que, em Nova
Mutum, teremos um jogo

muito difícil. O time deles é
jovem e está brigando por
um futuro melhor. Então,
acredito que eles irão fazer
o jogo da vida deles. Teremos
que estar concentrados, para
tentar garantir nossa classi-
ficação à final. E, chegando
lá (na final), teremos pela
frente um time de camisa,
seja o Paysandu ou o Remo.
São equipes que, financeira-
mente, também estão bem. E
também possuem condições
de chegar bem à final. Então,
não posso dizer que somos
os favoritos. Mas vamos che-
gar fortes, pois mostramos
nosso potencial ao longo do
ano. Vamos buscar esse títu-
lo”, disse Georgemy.

Mesmo com contrato até a
próxima temporada, Geor-
gemy é mais um dos atletas
que podem não seguir no
Vila Nova no ano que vem.

Com sonho de jogar na Eu-
ropa, o arqueiro confessa
que, nos últimos dias, rece-
beu algumas ligações, mas
que, apesar disso, não há
nada certo e que só sairá
caso seja bom para todas as
partes envolvidas no negócio.

“Como eu já havia falado al-
gumas vezes, eu tenho o sonho
de ir para a Europa, de fazer
uma carreira lá fora. Eu tenho
contrato com o Vila Nova (até
o fim de 2022) e já disse que só
saio daqui se o clube for valo-
rizado, por conta da gratidão
que tenho pelo clube. Tive uma
proposta de um clube portu-
guês no meio do ano. Os valo-
res foram bons pro clube, mas
não foram tão bons para mim.
Vou aguardar. Recebi algumas
ligações, mas ainda não há
nada certo”, finalizou o goleiro.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Zagueiro foi substituído logo no início do jogo e não conteve as lágrimas ao ser ovacionado pelos torcedores

Até aqui, Georgemy defendeu o Colorado em 58 jogos na temporada

A Jataiense já tem o
nome de seu comandante
para a temporada 2022, vi-
sando da sequência em
mais um ano na primeira
divisão do Campeonato
Goiano. A equipe que per-
maneceu no último esta-
dual, caindo somente nas
quartas-de-final para a
Aparecidense, agora tem
como treinador o expe-
riente Márcio Goiano.

O experiente treinador
foi o representante da pró-
pria Jataiense no último
conselho técnico, falou so-
bre a definição dos grupos
e do planejamento da equi-
pe que assim como outras
equipes do interior, busca
uma vaga para a Série D,
tendo um calendário maior
no ano da Raposa. Ele terá
ao seu lado a ajuda de um
companheiro, onde atua-
ram juntos no Goiás e Crac.

“É um campeonato
muito difícil. De doze equi-
pes, sete disputam cam-
peonatos nacionais, então
são equipes que tem pro-
jetos longos. Eu fui convi-
dado e tive a oportunidade
de ser atleta da Jataiense e
estamos lá na montagem,
eu, Benevan e o presiden-
te Rogério e sabemos das
dificuldades que todo
mundo tem com o início
que é justamente essa
montagem de elenco. Es-
peramos montar um grupo
forte, uma equipe compe-
titiva e que o Campeonato
Goiano é um campeonato
bem disputado e sabemos
a importância que é e es-
peramos também que a Ja-

taiense em 2023 possa ter
esse calendário como as
outras equipes também
tem no cenário nacional”,
disse o treinador.

O Verdão do Sudoeste
estará no grupo A, junta-
mente com Grêmio Anápo-
lis, Goiás, Anápolis, Goiané-
sia e Morrinhos. O treinador
quer ir mais longe com a Ja-
taiense do que ela foi na
temporada passada e assim
chegar no mínimo em uma
semifinal. Ele sabe das difi-
culdades, mas tem a expe-
riências de duas finais no
currículo: Em 2015 e 2018
foi vice-campeão coman-
dando a Aparecidense.

“Por ter os jogos no grupo,
você tem equipes como Atlé-
tico, Vila Nova e Apareci-
dense, que são equipes que
representam no Campeona-
to Brasileiro. No nosso grupo
tem o Goiás e sabemos da for-
ça que tem, mas é dentro de
campo. O Grêmio Anápolis é
o último campeão goiano e
temos que ter isso como re-
ferência, por ser uma equipe
do interior, ter chegado, ter
sido campeã e esperamos
que a gente possa conseguir
isso. Eu tive a felicidade de
chegar em duas finais do
campeonato goiano e quan-
do a gente entra, pensamos
novamente, sabendo de toda
dificuldade, vivendo jogo a
jogo em dez jogos que temos
que buscar essa classifica-
ção e posteriormente os
mata-matas visando chegar
a grande final mais uma
vez”, concluiu Márcio Goia-
no. (Victor Pimenta, espe-
cial para O Hoje)

Márcio Goiano define meta
de clube no Goianão 2022:
“Chegar a grande final”

JATAIENSE

Georgemy rechaça favoritismo
do Tigre na Copa Verde

VILA NOVA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

choro da despedida 

Jhony Pinho



COPA DO MUNDO

Há menos de um ano do
início da próxima edição da
Copa do Mundo, que será dis-
putada no Catar, o Al Bayt
Stadium, palco da abertura e
do primeiro jogo da competi-
ção, no próximo dia 21 de no-
vembro, foi oficialmente inau-
gurado. Valida pela Copa Ára-
be, a vitória do Catar em cima
do Bahrein, por 1 a 0, marcou
a estreia oficial da arena. Foi
do meia Abdulaziz Hatem, do
Al-Rayyan, do Catar, o pri-
meiro gol marcado na praça
esportiva, que tem capacidade
para 60 mil torcedores.

Além da partida, o evento
contou também com show de
luzes e um espetáculo artístico
voltado para a cultura árabe,
tendo como gancho um even-
to que reunirá 16 seleções da
região da Península Arábica até
o dia 17 de dezembro. 

A Copa Árabe é um evento

oficial da FIFA, ou seja, usa
todo o protocolo de qualquer
competição organizada pela
entidade máxima do futebol. A
intenção e expectativa é de
que este seja o maior teste pré-
vio para a Copa de 2022, já que
a Copa das Confederações, que
tinha este papel, foi extinta
pela própria FIFA, na edição de
2017, quando teve a Alemanha
como campeã.

O Al Bayt é um dos princi-
pais estádios construídos para
a Copa de 2022 e, além da
abertura, receberá também
confrontos de oitavas, quartas
e uma das semifinais. Somen-
te o Lusail, palco da final, tem
capacidade superior, com 80
mil lugares, a este estádio,
que tem o formato de uma
enorme tenda árabe. Ele cha-
ma a atenção pelo design, mas
também pelo fato de ter quar-
tos de hotel construídos em

um setor dentro do estádio. Po-
rém, eles só funcionarão de-
pois do fim do Mundial.

O estádio fica localizado
na cidade de Al Khor, ao
norte de Doha, e é a arena
mais afastada do centro da
capital entre os oito palcos
que serão usados na Copa do
Mundo. Ainda assim, está a
apenas 70 quilômetros do
Al Janoub, estádio que fica
na região de Al Wakrah,
mais ao sul do pequeno país.

Com o Al Bayt oficialmente
inaugurado, todos os oito pal-
cos que serão usados na Copa
do Mundo de 2022 estão pron-
tos. No início do ano, em feve-
reiro, o Palmeiras atuou em
uma dessas praças esportivas,
o Education City Stadium, tam-
bém em Doha, foi uma das se-
des do Mundial de Clubes de
2020. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)
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O Al Bayt Stadium, palco da abertura da Copa de 2022, foi oficialmente inaugurado

FIFA

Um dia pode resultar
em muitas mudanças para
uma pessoa ou um clube,
para o Atlético Goianiense
foram minutos de tensão,
aliviados em poucos se-
gundos após a finalização
de Janderson. Os sete jogos
sem vencer ficou para trás,
pois o rubro-negro supe-
rou o Bahia na noite da úl-
tima segunda-feira (29),
por 2 a 1, e somou mais
três pontos na luta contra
o rebaixamento. A cele-
bração após o apito final
resultou em um ambiente
“mais leve”, de acordo com
os próprios atletas.

Enquanto nenhum gol
havia sido marcado, em
uma penalidade a favor do
Atlético-GO, o volante Mar-
lon Freitas chamou a res-
ponsabilidade. O camisa 8
rubro-negro converteu e
abriu a contagem para no
que no fim da noite, pode
ter sido a vitória que con-
cretizou a permanência do
time goiano na primeira di-
visão, apesar de matemati-
camente ainda não estar
assegurado. Os atletas, as-
sim como a comissão técni-
ca e a diretoria não segura-
ram a felicidade após o
triunfo diante do Bahia.

“Foi uma vibração to-
tal, não tenha dúvidas. To-
dos comemoraram muito.
Estávamos nos pergun-
tando, o que poderíamos
fazer de diferente para
conquistar os nossos re-
sultados, pois estávamos
fazendo bons jogos, sendo

intensos do primeiro ao
último minuto buscando o
resultado. As vezes sofre-
mos o empate nos últimos
minutos e estávamos nos
cobrando. O nosso sono
foi mais tranquilo, mais
leve, nos reapresentamos
mais tranquilo, todos es-
tavam brincando e des-
contraídos. Agora vamos
jogar mais leve, mas com
a mesma responsabilida-
de para garantir matema-
ticamente a nossa perma-
nência”, destacou o vo-
lante Marlon Freitas. 

O presidente Adson Ba-
tista ao longo das últimas
rodadas, enquanto a vitó-
ria não era conquistada,
demonstrava confiança
nas atuações do elenco. O
dirigente máximo do clube
foi ao vestiário no inter-
valo da partida contra o
Bahia e tratou de ressaltar
essa tranquilidade para os
atletas, que demonstra-
ram entender o recado
dentro de campo.

“A palavra é tranquili-
dade. Em nenhum mo-
mento houve desespero e
discussão. Se temos a con-
fiança do nosso presiden-
te é meio caminho andado,
eu acho que ninguém caiu
de paraquedas. Ele sabe
montar um bom elenco,
todos aqui tem qualidade.
Em todo momento foi pas-
sado muita tranquilidade
por parte do Adson Batis-
ta”, completou Marlon.
(Felipe André, especial
para O Hoje)

Autor do primeiro gol,
Marlon Freitas revela clima
“mais leve” após vitória

ATLÉTICO-GO

Felipe André

Após colocar um pouco
mais de nove mil pessoas con-
tra o Juventude, o Atlético-GO
conseguiu superar a marca e
conquistar um novo recorde de
público no estádio Antônio Ac-
cioly. O rubro-negro, que até
então, tinha a marca de 10.525
torcedrores como maior lota-
ção desde sua reforma em
2018, na partida contra o San-
tos pela Copa do Brasil, em
2019, superou esse número,
mas com divergências entre
diretoria e Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF).

Na súmula da CBF consta
que o Atlético Goianiense co-
mercializou todos os ingres-
sos que colocou à venda, mas o
número foi de 10.704 torcedo-
res no total, envolvendo tam-
bém gratuidades. Apesar disso,
o clube divulgou através das re-
des sociais a presença de 11.623

pessoas, o motivo seria uma li-
beração próxima ao horário do
jogo e que não apareceu no
borderô financeiro.

“Nós vendemos mais (do
que o divulgado), então eles
mentiram para vocês. Todos
que entraram aqui tinham in-
gressos, nós vendemos a carga
máxima e se não divulgou, é
porque querem fazer média.
Em contato com o presidente
da FGF (André Pitta), ele me
disse que se estiver tudo dentro
da legalidade, posso vender
12.089, então eles não coloca-
ram a carga correta e eu tenho
certeza disso. Em um momen-

to já havíamos vendido mais de
11 mil e eu liberei mais 500. A
informação está errada”, disse
Adson Batista após o jogo.

O presidente do Atlético
Goianiense já havia dito que fa-
ria o possível para atender a
torcida da melhor maneira
neste duelo contra o Bahia. Re-
clamações da abertura para a
entrada dos torcedores foi re-
cebida pelo mandatário, que
tratou de conversar direta-
mente com os representantes
da Polícia Militar e FGF para
acelerar esse processo, além de
uma carga maior para ficar à
disposição dos rubro-negros.

Apesar da discordância, o
recorde do “novo” estádio
Antônio Accioly, após sua re-
forma, segue sendo na parti-
da diante do Bahia. O Atléti-
co Goianiense ainda possui
mais uma partida como man-
dante nesta Série A, diante do
Flamengo, na quinta-feira (9)
da próxima semana, às 21h30
(horário de Brasília). A dire-
toria vai se reunir para defi-
nir os últimos detalhes do
confronto que será mantido
em Goiânia, mas não poderá
ser no estádio Serra Dourada,
pois o mesmo não possui a
iluminação necessária e exi-

gida por parte da CBF.
O dirigente máximo do

Atlético Goianiense tratou de
elogiar, em mais de uma
oportunidade, a presença do
público. O mandatário apro-
veitou para relembrar a Apa-
recidense, Goiás e Vila Nova.
“Foi bonito, que torcida ma-
ravilhosa e isso é bom para o
futebol goiano. Temos três
grandes torcidas, temos que
respeitar o interior, além de
ter quatro times em três di-
visões importantes do Cam-
peonato Brasileiro”, comple-
tou Adson Batista. (Especial
para O Hoje)

Súmula da CBF e
divulgação oficial
do clube divergem,
mas em ambas as
situações superam
partida contra o
Santos, em 2019,
pela Copa do Brasil
e estabelece novo
recorde do
Antônio Accioly

Novo recorDe, 
mas números diferentes 

Público de Atlético-GO contra o Bahia supera duelo do rubro-negro contra o Santos, em 2019, pela Copa do Brasil

Bruno Corsino/ACG

Em evento-teste, Catar inaugura
estádio da abertura da Copa de 2022



Há três anos convivendo com o vírus, Matheus Bueno, de 25 anos, fala abertamente sobre o assunto para estimular a prevenção e ajudar pessoas
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Desde os últimos anos o Bra-
sil já tem registrado queda no
número de casos de infecção
por Aids. Desde 2012, há dimi-
nuição na taxa de detecção da
doença no país, que passou de
21,9/100 mil habitantes em 2012
para 17,8/100 mil habitantes
em 2019, representando um de-
créscimo de 18,7%. Seguindo
essa linha, Goiás, a Secretária de
Estado de Saúde (SES-GO) tam-
bém tem apresentado queda.
Apesar de 2017 (1.618 casos), em
relação a 2016 (1.472), ter apre-
sentado aumento nos números
de diagnósticos e se estagnado
entre 2018 (1.673) e 2019 (1.650),
em 2020 e 2021, até então, foram
registrados números menores,
respectivamente, 1.365 e 959.
Dados preliminares, ou seja,
sob avaliação.

Ainda de acordo com a SES-
GO, dados preliminares indi-
cam o registro de 12.436 pes-
soas infectadas que vivem com
o vírus HIV/Aids em Goiás
atualmente. A pasta informou
também que o boletim com-
pleto deve ser divulgado hoje,
1º de dezembro, data em que se
constitui o Dia Mundial de
Combate a Aids. A reportagem
também pediu os mesmos nú-
meros para Secretaria Munici-
pal de Saúde e para a Prefei-
tura de Goiânia, porém não
obteve retorno até o fecha-
mento desta matéria.

Apesar da redução, é im-
portante reforçar a relevância
da continuidade das campa-
nhas de prevenção. Em en-

trevista ao O Hoje, o corretor
imobiliário e estudante de psi-
cologia, Matheus Rodrigues
Bueno, de 25 anos, e que foi
diagnosticado com HIV em
julho de 2017, falou sobre sua
história, como é viver com o
vírus e como ele lida falando
abertamente sobre o assunto
para estimular as pessoas tan-
to na prevenção, quanto em
cuidar da saúde sempre pro-
curando por médicos em ca-
sos de suspeita.

“Quando fui diagnosticado
não tive uma das melhores
reações, claro, pois nunca es-
peramos receber uma notí-
cia como essa. Querendo ou
não é algo que você terá que
conviver pelo resto da sua
vida, até que surgir uma cura,
então ali passa todo um filme

na mente sobre como poderia
ter sido evitado. Mas uma vez
detectado o vírus, é busca tra-
tamento e o máximo infor-
mação sobre o assunto”, re-
velou Matheus.

O estudante de psicologia
afirmou, também, que na épo-
ca em que recebeu o diagnósti-
co, não teve o suporte de uma
pessoa próxima que também ti-
vesse diagnosticada com HIV e
possuísse informações neces-
sárias para o ajudar a prosse-
guir. “É muito difícil ver al-
guém se posicionando sobre o
tema, ainda mais para falar
abertamente e as campanhas de
conscientização feitas muitas
vezes, são muito especificas em
determinada época do ano. En-
tão, acabou que por conta pró-
pria, fui tentando saber e en-

tender como funcionava as coi-
sas, como eram os processos a
serem seguidos e falando aber-
tamente sobre isso na internet.
Não vou dizer que foi fácil, pois
não foi, porém me serviu de
aprendizado para a vida. E isso
me tornou mais forte, inde-
pendente e mais confiante so-
bre o tratamento”, disse.

“Hoje, com meu tratamento
de quase três anos, me tornei
indetectável, ou seja, não trans-
mito o vírus e me exponho pu-
blicamente em minhas redes
sociais sobre a minha sorologia
exatamente para poder aju-
dar as pessoas, por meio da in-
formação. Tento ajudar quem
está passando pelo mesmo que
passei na época que me des-
cobri e, claro, lutando contra o
preconceito que ainda existe”,

completou Matheus, que diz fa-
zer acompanhamento psicoló-
gico e academia para reforçar
a saúde física e mental.

Respeito à privacidade
O corretor lembra, também,

que quem ninguém é obrigado
a contar sobre sua sorologia e
a pessoa diagnosticada com
HIV é assegurada por lei sobre
sua condição. “Existem diver-
sas pessoas que vive com HIV,
e ninguém sabe, e não há pro-
blema nenhum nisso. Temos
que respeitar o posicionamen-
to de cada um sobre isso. Cada
pessoa vai reagir de determi-
nada maneira a sua vivencia
com o HIV e se expor ou não é
a pessoa quem vai decidir”.

Matheus reforça sobre
quem teme pelo diagnóstico ou
que acabou de descobrir que
tem o vírus. “Primeiro, se pre-
vina ao máximo possível, te-
mos todas as ferramentas para
isso e de forma gratuita no
Brasil. Segundo, para você que
descobriu recentemente sobre
seu diagnóstico, tenha calma,
eu sei que no momento a gen-
te pensa em mil coisas, como
por exemplo ‘minha vida vai
acabar’, ‘vou ficar sozinho’ ou
‘eu vou morrer’, mas te digo
que isso não é verdade, você
vai viver o oposto de tudo isso.
Só vai depender de você”, afir-
ma ele, concluindo e lembran-
do que hoje há o tratamento
disponível pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) e pela rede pri-
vada também. “Não permita
um diagnóstico te definir. Se
ame, se cuide, se valorize”.

Em busca da redução máxi-
ma de infecção pelo HIV, a SES-
GO, por meio da Superinten-
dência de Atenção Integral à
Saúde (SAIS), afirmou que dis-
tribui, anualmente, cerca de 8
milhões de preservativos mas-
culinos e 85 mil preservativos
femininos, além de 200 mil tes-
tes rápidos de HIV para todos os
246 municípios goianos. Além
disso, o Estado conta com 14
Serviços de Assistência Espe-
cializada (SAE) voltados para o
tratamento de pessoas vivendo
com HIV e 19 Centros de Testa-
gem e Aconselhamento (CTA)
que realizam testagem rápida
para a população.

Em 2020, a Saúde começou

a distribuir o autoteste de HIV
nos Serviços de Assistência Es-
pecializada, voltado para po-
pulações com pouco acesso ao
serviço de saúde, como forma
de ampliar o diagnóstico na po-
pulação vulnerável. Uma outra
forma de prevenção ofertada é
a Profilaxia Pré-Exposição ao
HIV (PrEP) que consiste no uso
preventivo de medicamentos
antes da exposição ao HIV, re-
duzindo a probabilidade da
pessoa se infectar com o vírus
sendo, portanto, usada exclu-
sivamente por pessoas não in-
fectadas pelo HIV.

Para ser elegível à PrEP, são
avaliados fatores como múlti-
plas parcerias, uso inconstan-

te de preservativo nas rela-
ções sexuais, práticas sexuais
desprotegidas (como sexo sem
preservativo), dentre outros,
e é encontrada nos Serviços de
Assistência Especializada (SAE).
É importante esclarecer que a
PrEP não substitui o preserva-
tivo, pois ela não protege con-
tra outras Infecções Sexual-
mente Transmissíveis.

Além da PrEP, é disponibi-
lizada a Profilaxia Pós-Expo-
sição (PEP) à infecção pelo
HIV, Infecções Sexualmente
Transmissíveis e Hepatites Vi-
rais, que consiste no uso de
medicamentos antirretrovi-
rais por pessoas após terem
tido um possível contato com

o vírus HIV em situações
como: violência sexual; rela-
ção sexual desprotegida (sem
o uso de camisinha ou com
rompimento da camisinha) e
acidente ocupacional (com
instrumentos perfuro cortan-
tes ou em contato direto com
material biológico).

Para ter eficácia, a PEP deve
ser iniciada logo após a expo-
sição de risco (de preferência
nas primeiras 2 horas e em até
72 horas) e deve ser tomada
por 28 dias. A pessoa deve pro-
curar imediatamente um ser-
viço de saúde que realize aten-
dimento de PEP assim que jul-
gar ter estado em uma situação
de contato com o HIV. Por ser

um medicamento emergen-
cial, geralmente está disponi-
bilizado em unidade de saúde
24 horas, como por exemplo,
CAIS (Centro de Atenção Inte-
grada à Saúde) ou UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento).

A Coordenação de Assistên-
cia às IST, Aids e Hepatites Virais
realiza capacitações sobre PrEP
e PEP para os profissionais da
SES-GO, como forma de cons-
tante aperfeiçoamento no aten-
dimento ao usuário dos serviços
de saúde, além de realização
de campanhas de prevenção,
palestras e testagens extramuros
como forma de divulgação, pre-
venção e diagnóstico. (Especial
para O Hoje)

O Dia Mundial de Combate a Aids é marcado pela importância da prevenção contra a doença

Ações que ajudam na redução de casos

SES-GO distribui cerca de 8 milhões de preservativos masculinos e 85 mil femininos

Goiás registra queda em casos
de HIV nos últimos 3 anos

Fotos: Jota Eurípedes
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A dívida de R$ 138 milhões na área da saúde deixada pela
gestão anterior, de acordo com o Estado, será paga em 12 par-
celas. Foi assinado um termo de Ajuste de Gestão (TAG) para
quitar as contrapartidas estaduais obrigatórias na saúde aos
246 municípios goianos. Segundo a Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO), as prefeituras não teriam recebido recur-
sos para execução de serviços no setor durante a gestão pas-
sada, entre anos de 2016 e 2018. 

O valor começará a ser pago em janeiro do próximo ano.
O Estado afirma que tem feito repasses regulares a todas
as localidades. “Quando você tem responsabilidade fiscal,
você dá garantia ao cidadão de que está aplicando corre-
tamente o dinheiro. Estamos botando a casa em ordem”,
afirma o governador Ronaldo Caiado.

O valor é referente às contrapartidas estaduais ob-
rigatórias para execução de ações e serviços de saúde
nos 246 municípios goianos. Segundo o acordo, o
montante será dividido em 12 parcelas mensais, a se-
rem pagas durante todo o ano de 2022. Mensalmente,
a Secretaria da Economia deverá liberar o valor de R$
11.557.006,67 para que a SES-GO disponibilize os re-
passes, por meio do Fundo Estadual de Saúde, aos res-
pectivos Fundos Municipais de Saúde.

Conforme explica a Secretaria, para pagar essas des-
pesas, não deverá ocorrer prejuízo na liberação dos de-
mais pagamentos relativos ao cumprimento anual da vin-
culação constitucional dos municípios. “Desde o início des-
ta gestão, o Governo de Goiás garante, de forma demo-
crática, os repasses das contrapartidas estaduais para que
todos os gestores municipais apliquem em programas e
ações para a população, fortalecendo as políticas de Saú-
de”, diz o comunicado. 

Mais de meio milhão 
Em dois anos e 11 meses, o Estado, por meio da SES-GO,

repassou R$ 561.745.396,00 correspondentes às contra-
partidas obrigatórias, realizando pagamentos regulares. Des-
se valor, R$ 139,9 milhões foram destinados a um repasse
extraordinário, feito em dezembro de 2020, com o intuito
de auxiliar no combate à Covid-19 nos municípios.

O secretário Ismael Alexandrino frisa que, desde o iní-
cio da atual gestão, há um comprometimento em manter
os pagamentos ordinários em dia. “Ao pagar as dívidas dei-
xadas pela administração anterior ao longo do próximo
ano, o Governo de Goiás vai possibilitar ainda mais que os
municípios fortaleçam o acesso à saúde em seus territórios”,
observa o titular da SES-GO. 

Ao assumir a gestão em 2019, a dívida na SES girava em
torno de R$ 720 milhões. A maior parte, de R$ 328 milhões,
equivale somente ao que o Estado deve para as organiza-
ções sociais que administram os hospitais estaduais. Além
disso, foram mais de R$ 145 milhões de atraso nos repas-
ses frente aos Municípios Goianos.

Projeto de lei 
Em outubro deste ano, foi encaminhado pelo Estado um

projeto de lei que autoriza o poder Executivo estadual a con-
tratar operação de crédito com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) até o valor de US$
510 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões). 

De acordo com a Casa Civil, o dinheiro será usado
para quitar um empréstimo contratado pela gestão pas-
sada, em 2013, do Programa BB Goiás Estruturante. A
iniciativa integra as medidas adotadas no Plano de Re-
cuperação Fiscal (PRF), que permitirá a renegociação de
débitos e dará um alívio aos cofres do Tesouro Estadual.
“Trará uma economia de R$ 726,5 milhões ao povo goia-
no”, projeta Caiado. 

O contrato da dívida a ser pago foi assinado em 08 de
agosto de 2013 com prazo para pagamento de 20 anos e cin-
co anos de carência. A taxa de juros média da contratação
é de 4,051% ao ano. Com a portabilidade, de acordo com
a secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, o
Governo de Goiás terá um alívio nas contas do Tesouro Es-
tadual e ganhará fôlego para fazer novos investimentos.
Além disso, após o período de carência, o Estado passará
a pagar ao Bird, em média, R$ 50 milhões a menos anual-
mente. “Isso é importante não só para este governo, mas
para os governos futuros que vão até 2034”, afirmou
Schmidt. (Especial para O Hoje)

De acordo com o Estado, a dívida é referente à gestão anterior 

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou ontem (30) a Operação
Passa a Régua, com o objetivo
de desarticular esquema cri-
minoso especializado em frau-
dar benefícios de aposentado-
rias. Foram cumpridos 16 man-
dados judiciais, expedidos pela
11ª da Justiça Federal em Goiâ-
nia, sendo 11 mandados de
busca e apreensão, 4 manda-
dos de prisão preventiva e 1
mandado de medida restritiva.
Também foi realizado seques-
tro de bens na Capital, Serra Ta-
lhada (PE), Paranã (TO) e São
José dos Campos (SP).

De acordo com a polícia, a
fraude é por idade e por tempo
de contribuição para pessoas
que supostamente não deti-
nham as condições exigidas
para a obtenção dessas espé-
cies de recursos. Aproximada-
mente 54 policiais federais e 12
servidores do Ministério do
Trabalho e Previdência atua-
ram durante a operação.

A investigação, iniciada em
setembro deste ano, constatou
que o modo de agir do grupo
criminoso consistia principal-
mente em inclusão de tempo de
contribuição e salários nos cál-
culos dos benefícios sem regis-
tros dos vínculos empregatí-
cios e/ou recolhimentos como
contribuinte individual ou em-
pregado doméstico no Cadastro
Nacional de Informações So-
ciais (CNIS); inexistência do re-
gistro digital na base de Ge-
renciamento de Tarefas do
INSS-GET, dos documentos que
comprovem os tempos de con-
tribuições utilizados na con-
cessão dos benefícios; retro-
ação da data de início do bene-
fício em quase um ano antes da
concessão para gerar alto mon-
tante de valores atrasados que
eram repassados aos partici-
pantes do grupo na fraude.

Além disso, de acordo com
a PF, ficou constatada a atuação
de uma servidora do Instituto

Nacional do Seguro Social-INSS,
que atuava como concessora do
seu suposto companheiro/es-
poso, de dois irmãos deste e de
um sobrinho, além de diversos
agenciadores.

A última consolidação dos
dados apresentada pelo Núcleo
Regional da Coordenação-Geral
de Inteligência Previdenciária e
Trabalhista em Goiás (NUINT-
GO) indicou 1.505 benefícios
obtidos fraudulentamente, cujo
pagamento provocou um pre-
juízo aproximado de R$ 76 mi-
lhões aos cofres públicos.

R$ 1,4 bilhões
A economia proporcionada,

considerando-se a expectativa
de sobrevida projetada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE), chega a R$ 1,4
bilhões, relativos aos valores
que seriam desembolsados para
pagamentos futuros aos bene-
ficiários. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

PF identifica fraude de R$ 176
milhões em aposentadorias

Dívida de 
R$ 138 milhões da
Saúde será paga
em 12 meses

tRÁPIDAS

STF decide sobre mudanças no
Regime Geral de Previdência Social

O Supremo Tribunal Federal (STF) deter-
minou que as regras do Regime Geral de Pre-
vidência Social (Lei 8.213/1991) sejam apli-
cáveis para a conversão de tempo especial em
tempo comum, para fins de aposentadoria, de
uma servidora pública federal que traba-
lhou em condições de insalubridade. Por
unanimidade, o colegiado reconheceu a omis-
são legislativa sobre a matéria e determinou
à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) que analise o requerimento de re-
contagem do tempo de serviço da servidora
com base no RGPS. O artigo 57 da Lei
8.213/1991, referente aos benefícios do RGPS,
prevê o direito à aposentadoria integral aos
15, 20 ou 25 anos de serviço, a depender do
grau de insalubridade a que o trabalhador es-
teve exposto.Em relação ao serviço público, o
relator do MI, ministro Roberto Barroso, as-

sinalou que, em milhares de decisões, o STF
reconhece a lacuna legislativa sobre a maté-
ria, tanto que, em 2014, editou a Súmula Vin-
culante 33, que estabelece a aplicação ao
servidor público, no que couber, das regras do
RGPS sobre aposentadoria especial.No entanto,
a jurisprudência da Corte excluiu a possibili-
dade de averbação do tempo de serviço em
condições especiais e sua conversão em tem-
po comum, conforme estabelecido no artigo
57, parágrafo 5º, da lei, com o entendimento
de que, apesar de ser permitida no RGPS, a
contagem de tempo ficto é expressamente
vedada no serviço público, com fundamen-
to no artigo 40, parágrafo 10, da Constituição
Federal. Contudo, segundo o ministro, a
questão não diz respeito a tempo ficto, que,
a seu ver, se refere a tempo não trabalhado
(férias não gozadas, licenças, etc.).

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

Jurídica

A 1a Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Dis-
trito Federal confirmou a
sentença que negou pedido
de proprietária de veículo
para ser desobrigada a pa-
gar o Imposto Sobre Veícu-
los Automotores -IPVA, re-
ferente ao ano de 2020, ano
que alega ter adquirido seu
automóvel. A juíza do 2º

Juizado Especial da Fazenda
Pública do DF explicou que,
de acordo com a legislação
tributária, a isenção do im-
posto é para o ano em que o
veículo novo é adquirido, no
caso, em dezembro de 2019.
Assim, entendeu que a au-
tora não tem direito à isen-
ção pelo ano de 2020 e in-
deferiu o seu pedido.

Isenção de IPVA

Bem de família

A 8ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) manteve a sen-
tença que determinou o can-
celamento da penhora sobre
um imóvel residencial da
parte executada, pelo fato de
o devedor residir no imóvel,
entendendo, assim, consistir
o imóvel em bem de família,
mesmo não sendo o único
imóvel do embargante.Ao

analisar o caso, o relator, de-
sembargador federal Her-
cules Fajoses, destacou que
a jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
e do TRF1 é no sentido de
que a existência de mais
de um imóvel de proprie-
dade do devedor não afas-
ta a condição de bem de
família daquele que lhe
serve de moradia.

2 Quebra de Cadeia de
Custódia  - Para STJ, a viola-
ção da cadeia de custódia
traçada pelo CPP deve ser
sopesada pelo magistrado
sentenciante a fim de aferir
se a prova deve ser confiável.
Com esse entendimento, o
STJ absolveu um homem por
crime de tráfico, anulando as
provas que a polícia apre-
sentou em uma sacola plás-
tica sem lacre.

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu a
eficácia de normas do Estado
do Pará que concedem pen-
sões especiais a familiares
de ex-ocupantes de cargos
políticos (deputados federais
e estaduais, prefeitos e ve-
readores) e de um ex-sindi-
calista. A decisão liminar, a ser
referendada pelo Plenário da
Corte, foi tomada na Arguição
de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) 912.

Ministro suspende
eficácia de lei que
atenta contra 
a moralidade

Projeto prevê proibição de venda
de refrigerantes nas escolas

A Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) aprovou subs-
titutivo ao Projeto de Lei do
Senado (PLS) 9/2017, do se-
nador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), que proíbe a ven-
da e a distribuição gratuita
de refrigerantes em escolas
de educação básica. A pro-
posta também torna obri-
gatória a impressão de aler-

ta nos rótulos dessas bebidas
sobre os males à saúde cau-
sados pelo seu consumo abu-
sivo.O substitutivo também
manteve a previsão do tex-
to original de que regula-
mentação feita pelo Poder
Executivo deverá definir os
termos do alerta sobre os
males à saúde causados pelo
excesso de refrigerante. 



Mais de 70 policiais civis e
militares seguem envolvidos
na força-tarefa que visa loca-
lizar o caseiro Wanderson
Mota Protácio, suspeito de ma-
tar a própria mulher, que es-
tava grávida de quatro meses,
a enteada de 1 ano e oito me-
ses e um fazendeiro. Os crimes
ocorreram no domingo (28), na
região de Corumbá de Goiás.
As buscas têm como um dos fo-
cos principais a região de mata
de Abadiânia (GO), onde o ho-
mem possivelmente estaria es-
condido.

Policiais militares de Co-
rumbá, Abadiânia, Anápolis
e representantes da tropa de
Goiânia fazem parte da ope-
ração. Em 2019, Wanderson
já foi preso pelo crime de
tentativa de feminicídio. O
caso aconteceu em dezem-
bro de 2019. Wanderson, que
tentou matar uma ex-mulher
a facadas, ficou preso na Uni-
dade Prisional de Goianápo-
lis, mas ganhou liberdade
em março de 2020.

A Segurança Pública do Es-

tado de Goiás tenta evitar que
a busca se prolongue e não se
transforme em um novo caso
Lázaro, acusado de vários as-
sassinatos e que foi capturado
e morto depois de 20 dias de
buscas, em junho deste ano.

Crime
Rânia Aranha Figueiro,

de 21 anos, que estava grá-
vida, e a enteada Geysa Ara-
nha da Silva Rocha foram
mortas a facadas. Pouco an-
tes, o homem teve uma dis-
cussão com a mulher, e de-
pois de matar mãe e filha, ele
foi até a casa do patrão e pe-
gou um revólver e matou o
proprietário Roberto Cle-

mente de Matos com um tiro
na cabeça. Depois, o suspei-
to ainda tentou estuprar a es-
posa do fazendeiro, mas an-
tes de fugir a vítima foi atin-
gida por um tiro no ombro.
Nesse momento a mulher se
fingiu de morta e conseguiu
escapar de Wanderson.

Em nota, a Polícia Civil de

Goiás afirmou que as investi-
gações sobre os crimes estão a
cargo da Delegacia Regional
de Anápolis, com apoio da
Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes Rurais e do
Grupo de Investigação de Ho-
micídios. A Polícia Civil des-
tacou que qualquer informa-
ção que possa auxiliar na elu-
cidação dos fatos podem ser
repassadas por meio dos tele-
fones: (62) 98595-6557 e 197.

Despedida
Amigos e familiares deram

o último adeus à Raniere Ara-
nha e à filha dela, Geysa Ara-
nha, de 1 anos e 8 meses, on-
tem (30). As duas foram en-
terradas no Cemitério São Mi-
guel, em Corumbá de Goiás,
depois de terem sido veladas
no final da tarde de segunda-
feira (29). Já o corpo do fa-
zendeiro morto com um tiro
na cabeça, Roberto Clemente
de Matos, também foi enter-
rado ontem (30), na cidade
de Anápolis. (Maiara Dal Bos-
co, Especial para O Hoje)

Força-tarefa busca suspeito de homicídios em Corumbá
OUTRO LÁZARO?

Wanderson matou a própria mulher grávida, a enteada de 1 ano e oito meses e um fazendeiro

Maiara Dal Bosco

O anúncio da nova va-
riante do coronavírus, a Ômi-
cron, considerada mais con-
tagiosa, fez com que o Brasil
fechasse as fronteiras para
viajantes vindos de países
como a África do Sul. O Mi-
nistério das Relações Exte-
riores comunicou que acom-
panha a situação dos cerca
de 250 brasileiros que estão
no país e que procura voos
que possam trazê-los de vol-
ta, entre eles um goiano.

A reportagem conversou
com o jornalista goiano João Ca-
margo Neto, um dos brasileiros
que estão na África do Sul im-
possibilitados de retornar ao
Brasil. Ele, que está em Cape
Town desde o dia 30 de outubro
realizando um intercâmbio de
um mês para aperfeiçoar o
idioma Inglês, ainda não tinha
agendado a volta para o Brasil
quando soube da nova varian-
te e das novas medidas sanitá-
rias. “O plano era retornar
quando tivesse algum com-
promisso presencial no Brasil.
Agora, entretanto, eu preciso
voltar, porque não sei quanto
tempo essa situação vai per-
durar”, destacou.

João conta que não tem co-
nhecimento de outros goianos
na mesma situação no país.
Segundo ele, grande parte dos
brasileiros é de estados como
São Paulo e Minas Gerais, mas
que é difícil estimar ao certo
quantos brasileiros são, ao todo,
embora acredite que a Embai-
xada tenha acesso a esses da-
dos, por conta da imigração.
“Na última sexta-feira (26), um
dia após termos tomado co-
nhecimento da nova variante,
os voos já foram cancelados em
efeito cascata. Agora, alguns
estão sendo retomados, para
destinos como Londres, por
exemplo”, afirma.

Voos
Segundo informou a Em-

baixada Brasileira na África
do Sul, a British Airlines e a Vir-
gin Atlantic retomarão os voos
partindo do país a partir de
hoje (01), e que, não haveria
impedimento, por parte das
cias aéreas ou das autoridades
britânicas, para que brasileiros
embarquem nesses voos e rea-
lizem escala no Reino Unido
com destino final no Brasil.

Já a Ethiopian Airlines in-
formou, ontem (30), que os
voos para São Paulo-Guaru-
lhos a partir de Joanesburgo,
com conexão em Addis Abeba,
continuam em operação, sendo
programados para os domin-
gos, às terças-feiras e sextas-fei-
ras. Contudo, a companhia ad-
vertiu que os voos das próxi-
mas semanas já estão com a lo-
tação esgotada e os voos com
lugares disponíveis para as se-
manas seguintes estão sendo
preenchidos rapidamente.

Mesmo assim, o jornalista
vê outra questão que dificul-
ta o retorno. “O valor dos voos
é inviável, estamos falando
em cerca de R$ 30 mil, e fala-
mos, principalmente de estu-
dantes. Eu mesmo vim para
estudar”, ressalta.

Para ele, a solução seria um
voo de repatriação. “Não falo
isso de forma aleatória. Angola,
por exemplo, já está repatrian-
do os cidadãos Angolanos. O
que a Embaixada nos informou
é que não atenderia ninguém de
forma individual”, destaca. João
conta ainda que enviou e-mails
para a Embaixada do Brasil,
mas o retorno que obteve foi re-
lativo a sugestão de locais com
custo mais baixo para hospeda-
gem, e, ainda, o preenchimento
de um formulário em que o Go-
verno Brasileiro está coletando
dados dos brasileiros que estão
no país, impedidos de retornar
ao Brasil.

Embaixada
Em uma rede social, a Em-

baixada do Brasil na África do
Sul afirmou, ontem (30), que

continua em contato com Em-
baixadas de outros países, cu-
jas companhias aéreas ope-
ram na África do Sul, com o ob-
jetivo de que aceitem passa-
geiros em trânsito com destino
ao Brasil. “O governo brasilei-
ro seguirá prestando toda a
assistência consular cabível
aos nacionais retidos e fazendo
as gestões ao seu alcance com
vistas a proporcionar o re-
gresso desses nacionais o mais
rapidamente possível por meio
dos voos regulares”, destacou.

A Embaixada tem renovado
gestões junto às cias aéreas
que operam na África do Sul
para tentar viabilizar a partida

dos nacionais o quanto antes e
junto às embaixadas dos países
de origem das cias para que se
permita o trânsito em seus
aeroportos e se honrem os bi-
lhetes emitidos. 

Entenda
Para conter a nova varian-

te do coronavírus, o Brasil
anunciou o fechamento das
fronteiras aéreas com seis paí-
ses da África. A informação
foi confirmada pelo ministro
da Casa Civil, Ciro Nogueira.A
restrição afeta os passageiros
oriundos da África do Sul, Bot-
suana, Lesoto, Eswatini, Na-
míbia e Zimbábue.

A nova cepa do coronavírus
identificada pela primeira vez
na África do Sul, batizada de
ômicron, foi declarada na sex-
ta-feira uma variante de preo-
cupação pela Organização
Mundial da Saúde. Ainda na
sexta, a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) re-
comendou ao governo que res-
trinja os voos e viajantes de paí-
ses do sul do continente afri-
cano, entre eles a África do Sul.
A decisão brasileira seguiu res-
trições de viagens impostas
por diversos países, como Rei-
no Unido, Estados Unidos e a
União Europeia. (Especial
para O Hoje)

Cerca de 250 pessoas cobram ajuda para
voltar para casa; Brasil fechou fronteiras
por conta da variante do coronavírus

João Camargo está em Cape Town desde o dia 30 de outubro em um intercâmbio 

Brasileiros na África do Sul
pedem voo de repatriação  
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A Agência Europeia de
Medicamento (EMA) disse
nesta terça-feira (30) que
poderia aprovar vacinas
adaptadas para a varian-
te Ômicron do coronaví-
rus dentro de três a qua-
tro meses, se necessário,
mas que as vacinas exis-
tentes continuarão a ofe-
recer proteção.

Falando ao Parlamento
Europeu, Emer Cooke, di-
retora-executiva da EMA,
disse que não se sabe se as
farmacêuticas terão que al-
terar suas vacinas para pro-
teger as pessoas da Ômi-
cron, mas que a agência
está se preparando para
esta possibilidade.

"Quando houver uma
necessidade de mudar as
vacinas existentes, pode-
ríamos estar em condição
de aprová-las dentro de três
a quatro meses", disse.

"Empresas adaptando
suas formulações para in-
cluir o novo sequencia-

mento... terão que mostrar
então como o sistema de
produção funciona, terão
que fazer então alguns tes-
tes clínicos para determi-
nar que isto realmente
funciona na prática."

O presidente da farma-
cêutica Moderna provocou
novo alarme nos mercados
financeiros nesta terça-fei-
ra ao alertar que as vacinas
atuais dificilmente são tão
eficazes contra a variante
ômicron, detectada primei-
ramente no sul da África,
quanto são contra a delta.

"Mesmo que a nova va-
riante se torne mais gene-
ralizada, as vacinas que te-
mos continuarão oferecen-
do proteção", disse Cooke.

Em fevereiro, a EMA
emitiu uma nova diretriz
para acelerar o processo de
aprovação para farmacêu-
ticas que modificam suas
vacinas contra covid-19
para proteger as pessoas
de novas variantes. (ABr)

UE estima aprovar vacina
contra nova variante 
da covid em 3 a 4 meses

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) alertou se-
gunda-feira (29) que a va-
riante Ômicron do novo co-
ronavírus impõe alto risco de
novos surtos de infecção.

A OMS advertiu as 194 na-
ções afiliadas de que a possi-
bilidade de um novo surto
pode ter consequências seve-
ras, mas ressaltou que ne-
nhuma morte foi registrada
até o momento em decorrên-
cia da nova variante.

Também na segunda, o pre-
sidente norte-americano, Joe
Biden, afirmou em discurso na
Casa Branca que a nova va-
riante é motivo de preocupação,
mas não de pânico. Segundo Bi-
den, a variante chegará em solo
americano cedo ou tarde; por-
tanto, a melhor abordagem no
momento é a vacinação.

Na próxima quinta-feira
(2), a Casa Branca, sede do go-
verno dos Estados Unidos, di-
vulgará uma nova estratégia
para lidar com a pandemia e
suas variantes durante o in-
verno. Joe Biden adiantou que
o plano não incluirá novas
ações restritivas à circulação
de pessoas ou contenção de
aglomerações. “Se as pessoas
estiverem vacinadas e usa-
rem máscaras, não há neces-
sidade de novo lockdown

[confinamento]”, afirmou.
O presidente ressaltou,

entretanto, que ainda de-
morará algumas semanas
até a comprovação da eficá-
cia dos imunizantes dispo-
níveis contra a Ômicron.

O especialista em saúde
Anthony Fauci, conselheiro
do governo nas ações contra
a pandemia, disse que que o
país “obviamente está em
alerta vermelho”. “É inevitá-
vel que se espalhe ampla-
mente”, afirmou em entre-
vista a uma rede de televisão
neste sábado (27), de acordo

com a agência internacional
de notícias Reuters.

Segundo projeções de ór-
gãos de saúde internacionais, o
número de casos da variante
Ômicron deve ultrapassar 10
mil nesta semana, em compa-
ração aos 300 registros feitos na
semana passada, informou o
professor Salim Abdool Karim,
infectologista que trabalha no
combate à pandemia no go-
verno sul-africano.

Ontem (28), o presidente
da África do Sul, Cyril Ra-
maphosa, denunciou em re-
des sociais o que chamou de

abordagem “injustificada e
anticientífica” em relação
país. Para Ramaphosa, o fe-
chamento de fronteiras e a
proibição de voos de países
da África Austral fere pro-
fundamente economias que
dependem do turismo, além
de serem “uma espécie de
punição pela capacidade
científica de detectar novas
variantes”.

O presidente da África do
Sul fez um apelo para que au-
toridades internacionais não
estabeleçam restrições de voo
para a região. (ABr)

África do Sul faz
apelo contra
medidas que
inviabilizem
turismo

EUA descartam lockdown;
OMS alerta para novos surtos

A Índia está pronta para
enviar mais vacinas contra a
covid-19 à África "rapidamen-
te" para ajudar a enfrentar a
variante Ômicron, disse o go-
verno do país entre segunda e
esta terça-feira, depois que a
China prometeu 1 bilhão de do-
ses ao continente.

Índia e China têm laços es-
treitos com muitos países afri-
canos, mas Pequim injeta mui-
to mais dinheiro na região e na
segunda-feira prometeu in-
vestir outros US$ 10 bilhões.

Já a Índia disse ter forneci-
do mais de 25 milhões de do-
ses de vacinas feitas domesti-

camente a 41 países africa-
nos, a maior parte através da
rede global de distribuição de
vacinas Covax.

"O governo da Índia está
pronto para apoiar os países
afetados da África no enfren-
tamento da variante Ômicron,
inclusive com suprimentos de
vacinas produzidas na Índia",
disse o Ministério das Relações
Exteriores em comunicado.

"Os suprimentos podem ser
fornecidos através da Covax ou
bilateralmente."

O comunicado ainda disse
que o governo liberou todas as
encomendas feitas pela Co-

vax para suprimentos da va-
cina da AstraZeneca a países
como Malawi, Etiópia, Zâmbia,
Moçambique, Guiné e Lesoto,
além das remessas de doses da
vacina indiana Covaxin a Bot-
suana, mas não disse quantas
doses foram aprovadas re-
centemente.

No mês passado, a Índia re-
tomou o envio de vacinas con-
tra a Covid-19 para o exterior
pela primeira vez desde abril,
quando proibiu as exporta-
ções buscando imunizar seus
próprios cidadãos ao ver a
disparada das infecções no
país. (ABr)

Índia promete mais vacinas
à África após anúncio chinês

COVID-19

Índia e China têm laços estreitos com muitos países africanos

Emer Cooke, diretora-executiva da EMA, falou no Parlamento Europeu

Na próxima quinta-

feira (2), a Casa

Branca, sede do

governo dos Estados

Unidos, divulgará

uma nova estratégia

para lidar com a

pandemia e suas

variantes no inverno
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Elysia Cardoso 

O Fica 2021 prestará ho-
menagem à história de Goiás
por meio das telas de cinema
com a Mostra Becos da Minha
Terra, criada em comemoração
ao aniversário de 20 anos do
reconhecimento da cidade
como Patrimônio Cultural da
Humanidade, pela UNESCO.  

Voltada para curtas de gê-
nero livre produzidos exclusi-
vamente no município, a Mos-
tra tem intuito de apresentar a
história da cidade e de seus mo-
radores pela perspectiva de ci-
neastas locais.

A secretária de Cultura da
Cidade de Goiás, Raissa Cou-
tinho, comentou, durante co-
letiva de imprensa, que essa
edição está sendo planejada
de uma maneira mais próxi-
ma da comunidade local.
“Nós temos uma grande sa-
tisfação e gratidão com a Se-
cretaria Estadual da Cultura

que esse ano promoveu de
forma um pouco diferente a
comunicação com a cidade, a
conversa com os moradores.
A cidade se sente muito mais
acolhida e parte ativa do Fes-
tival, na concepção e na or-
ganização”, afirmou. 

Na oportunidade, Raissa
também afirmou que o evento
representa alegria para os mo-
radores da cidade, sendo um
momento muito esperado por
movimentar a cadeia produti-
va do cinema e cultura.  

Além da Mostra especial,
todas as apresentações artís-
ticas selecionadas para o Fica
2021 serão de artistas Vila-
boenses. Mais uma maneira de
reafirmar as raízes do evento
e fortalecer as manifestações
culturais da região. 

Um Patrimônio 
Mundial inestimável

Sediando o evento desde a
primeira edição em 1999, a ci-
dade histórica de Goiás possui
uma admirável riqueza arqui-
tetônica do período colonial,
restaurado e conservado com
o tempo.  A culinária típica da
região inclui pratos tradicionais
do estado, como o arroz com
pequi, o empadão goiano, lico-
res, doces cristalizados e os
tradicionais alfenins, doces fei-
tos de polvilho e açúcar que
unem artesanato e sabor. 

Aliás, o artesanato tam-
bém faz parte da cidade. Pe-
ças de cerâmica mantêm vi-
vas as tradições artísticas her-
dadas dos antigos índios da
região e escravos. Somam-se
a estes símbolos as festas tra-

dicionais, de caráter religioso
e cultural, como é o caso do
próprio Fica, que já é uma
marca indivisível de Goiás. 

Filmes selecionados 
O governo de Goiás, por

meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), divulgou re-
centemente a seleção de fil-
mes que vão competir nas mos-
tras da 22ª edição do Festival
Internacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental (Fica). Foram se-
lecionadas 52 produções cine-
matográficas. Além de filmes
brasileiros, trabalhos da Fran-
ça/Reino Unido, Sérvia e Irã
também estão entre os esco-
lhidos pelo júri.

Neste ano, o Festival con-
tará com quatro mostras: Was-
hington Novaes, que contem-

pla filmes (curtas e longas-
metragens) de todo o mundo
com temática ambiental; Ci-
nema Goiano, que apresenta-
rá curtas-metragens goianos;
Becos da Minha Terra, novi-
dade nessa edição, com cur-
tas-metragens apenas de pro-
dutores vilaboenes e a Vi-
deoclipes, que também es-
treia na edição de 2021, e re-
produzirá produções em for-
mato de videoclipe.

Os vencedores da mostra
Washigton Novaes receberão
prêmios entre R$ 30 mil (me-
lhor longa-metragem) e R$
10 mil (melhor curta-metra-
gem ou média-metragem). Já
a Mostra de Cinema Goiano
distribuirá prêmios no valor
de R$ 6 mil e R$ 5 mil para os
ganhadores. As mostras Becos
da Minha Terra e de Video-
clipes também terão premia-
ções em valores que variam
de R$ 2 mil a R$ 4 mil. (Es-
pecial para O Hoje) 

Fica 2021: Festival terá Mostra especial 
que exalta a Cidade de Goiás

Essência

Homenagem à história do Estado

Intuito é apresentar a história do município
pela perspectiva de cineastas locais
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Malhação - Sonhos 
Juvenal ameaça Jade, mas

Cobra desarma o capanga.
Heideguer arma uma cena
para incriminar Cobra. Hei-
deguer acusa Cobra de estar
envolvido no esquema de
apostas do campeonato com
lobão e mostra para a polícia
a gravação de uma conversa
entre os dois. duca e Gael
estranham. Cobra consegue
despistar a polícia. Germano
mostra a notícia sobre a fuga
de lobão para Nat. 

Nos Tempos do Imperador 
Todos comemoram a alian-

ça do Brasil na guerra. Pilar
aconselha Zayla a não se afas-
tar de Cândida e olu. Pedro e
Caxias comemoram a primei-
ra vitória brasileira na guerra.
Nicolau confronta Celestina
sobre Nino. luísa e Teresa se
despedem de Pedro, e Pilar,
leopoldina e Cândida fazem
recomendações a samuel, Au-
gusto e olu. Gastão e isabel
estão a caminho do Brasil. To-
nico orienta Zayla.

Coração - Indomável 
No apartamento de otá-

vio, Maricruz é recebida por
Joaninha. doris fica sabendo
que Maricruz foi absolvida de
toda culpa. doris finge uma
forte dor para impedir que
otávio e Maricruz se reencon-
trem. Clementina diz a Mari-
cruz que está disposta a repa-
rar o dano que a fez Afonso.
otávio diz a doris que o Go-
vernador lhe deixou um reca-
do importante e que quer que
ela fique em ilha dourada.

Prova de Amor 
Miro explica para diana que

ela foi julgada pelo tribunal
dele e que vai morrer hoje.
diana diz para lopo que ele terá
de explicar como conseguiu a
mala de dinheiro e as armas
que estavam no carro. depois
do flagra, Beatriz fuzila vitor
com os olhos. ela se afasta. vi-
tor fica olhando, emocionado.
eduarda puxa vitor e o beija.
Joãozinho conta para Felipe
que foi o vampirão Carvalho
que ajudou elza.

Um Lugar ao Sol
Christian/renato pede a

Bárbara a caixa com os regis-
tros da infância de renato. Ja-
nine incentiva Bárbara a escre-
ver sobre a história da perda do
filho. Teodoro alerta elenice
para o risco de apresentar Alí-
pio para Bárbara. Christian/re-
nato vai com ravi ao cemitério
visitar o túmulo de renato e en-
contra um buquê com as flores
preferidas de lara. Bárbara se
emociona ao ler sua história es-
crita por Janine.

RESUMO
t

de NovelAs

Audiovisual além
do entretenimento
Festival de cinema aborda a reflexão
sobre o preconceito, superação e
inclusão de pessoas com deficiência

Lanna Oliveira

Realizado desde 2003, o
Assim Vivemos – Festival
Internacional de Filmes so-
bre Deficiência, promove a
reflexão sobre temas como
preconceito, invisibilidade
social, mobilidade, afeto,
superação, autonomia, in-
clusão e acessibilidade. As-
sunto pouco abordado em
produções cinematográfi-
cas, faz parte da programa-
ção que ocorre a partir de
hoje (1º), e segue até o dia 20
de dezembro. São apresen-
tados 29 curtas, médias e
longas-metragens inéditos
de 14 países, entre eles Rús-
sia, Itália e Espanha, e qua-
tro debates online.

Não é novidade que o ci-
nema é um termômetro do
que acontece na vida coti-
diana. Discutindo pautas
relevantes, o evento Assim
Vivemos – Festival Inter-
nacional de Filmes sobre
Deficiência traz para o Bra-
sil o melhor da produção
audiovisual mundial sobre
o assunto. Entre as produ-
ções estão curtas, médias e
longas metragens de dife-
rentes nacionalidades que
formam um mosaico di-
verso, abrangente e rico
sobre as questões que en-
volvem as pessoas defi-
cientes e consequente-
mente toda a sociedade. 

O festival já se consoli-
dou como um importante
espaço de reflexão, já que
também promove debates
e oficinas sobre temas le-
vantados pelos filmes, onde
pessoas com deficiência e
profissionais de referên-
cia com e sem deficiência
se encontrem. Com cura-
doria delicada e cuidadosa,
que busca dar o espaço de
fala e o protagonismo para
as pessoas com deficiên-
cia contarem suas histó-
rias, o Assim Vivemos se re-
vela uma experiência que
surpreende e transforma
todos os públicos.

Gratuito, o mais impor-
tante e longevo evento de
cinema sobre o tema vai
exibir 29 curtas, médias e
longas-metragens inéditos
de 14 países, entre eles Rús-

sia, Itália e Espanha, e qua-
tro debates online. Híbrido,
com sessões virtuais e pre-
senciais, as produções con-
tam com personagens ricos
e diversos. Entre as histó-
rias estão as de pessoas
que buscam a realização
de seus sonhos; que exi-
gem serem ouvidas pela
comunidade; que se ex-
pressam através da arte ou
compartilham trajetórias
de luta por seus direitos. 

Neste ano, o evento che-
ga à sua 10ª edição e aos 18
anos de existência. Os or-
ganizadores declaram que
tem muito a celebrar. “So-
bretudo, o quanto as pes-
soas com deficiência con-
quistaram durante este pe-
ríodo: uma presença cada
vez maior e mais significa-
tiva nas escolas, no trabalho,
na política, na mídia. Isso
não quer dizer que não haja
ainda muito a ser conquis-
tado e nem que não seja ne-
cessário defender conquis-
tas que já pareciam estabe-
lecidas. A dinâmica da so-
ciedade nos exige engaja-
mento incessante e atenção
permanente”.

É nítido que a convi-
vência entre diferentes
emerge como um valor
fundamental dos filmes
deste festival. Com o in-
tuito de ensinar a reco-
nhecer a força transfor-
madora da presença das
pessoas com deficiência
em todos os meios por
meio das produções, o fes-
tival mostra que é possível
melhorar a vida para to-
dos, proporcionando be-
nefícios mútuos e múlti-
plos. E mais uma vez o ci-
nema se mostra essencial
no desempenho do papel
social, além do entreteni-
mento. O audiovisual
mundial continua evo-
luindo e se transformando.
(Lanna Oliveira é esta-
giária do jornal O Hoje)

Serviço
Assim Vivemos – Festival
Internacional de Filmes
sobre Deficiência
Quando: Até 20 de de-
zembro
Onde: assimvivemos.com.br

O filme brasileiro ‘O Artista e a Força 
do Pensamento’ está entre os selecionados

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

NOTA AO LEITOR
t

A contemplação da vida foi base para a teorização da Ciência do Sentir da autora Beatriz Breves

LIVRARIA
t

A psicóloga, psicanalista
e psicoterapeuta Beatriz Bre-
ves dedicou praticamente
toda a carreira ao estudo
do sentir. Nestes 35 anos em
que desenvolveu a teoria da
Ciência do Sentir, a carioca
foi além da pesquisa e levou
a experimentação científica
para o campo da música,
das artes plásticas e da poe-
sia. Agora, ela reúne tudo em
um novo livro, aprofundan-
do as abordagens de outros
oito títulos publicados.

‘Entre o mistério e a ig-
norância - O Desvendar da
Psique Humana’ é uma
obra que transcende a psi-
cologia e a psicanálise e pas-
sa, além da arte, também
pela biologia e física. Esta úl-
tima, inclusive, é a segunda
formação da autora, que bus-
cou ampliar o conhecimento
sobre o ser humano a partir
de uma outra perspectiva –
os conceitos físicos.

Com essa visão holística,
Beatriz propõe um contra-
ponto ao olhar mecanicista e
materialista do paradigma
newtoniano, pelo qual é ne-
cessário dividir as partes
para conhecer o todo. A pes-
quisa da autora parte do
princípio de que o universo,
definido por ela como ma-
cromicro, é um complexo vi-
bracional, uno, inteiro e in-
divisível no qual o ser hu-
mano, sem se isolar, emerge
como um recorte.  

Essa concepção vibracio-
nal do universo, bem como
as interações humanas, é
apresentada no primeiro re-
corte do livro. ‘Mistério’ par-
te de uma viagem a Varana-
si, na Índia, onde a autora
experimentou sentimentos
complexos, levando a algu-
mas conclusões. Entre elas, a
de que o ser humano so-
mente pode se perceber sim-
bolicamente nas três di-
mensões do espaço, altura,

largura e profundidade, en-
quanto no campo do Sentir é
possível ir além.

“Tudo o que senti na-
quele lugar é algo impossí-
vel de representar. Quantas
dimensões precisei perder,
para, primeiramente, rea-
lizar em minha mente, in
loco, a imagem em três e,
depois, na fotografia, em
duas, se considerar de que
hoje se aceita o universo
como possuidor de dez di-
mensões de espaço e uma
de tempo?” (Entre o misté-
rio e a ignorância, p. 20)

Se o ‘Mistério’ compõe a
primeira parte da obra, o
segundo recorte mergulha
no ‘desvendar da psiquê
humana’. Apoiada nas teses
de físicos teóricos, filóso-
fos e cientistas, a autora
aborda temas como reali-
dade psíquica, o sentimen-
to do Eu e a identidade
como um processo em cons-
trução. Por fim, fazendo a
junção das partes que for-
mam o nome do livro, a ‘Ig-
norância’ refere-se ao sen-
timento vivenciado pela au-
tora frente à transcendên-
cia do espaço-tempo em ou-
tro destino, Machu Picchu.

A contemplação da vida e
a desconstrução de um pos-

sível saber foram as bases
para a teorização da Ciên-
cia do Sentir. Somado às
viagens, Beatriz Breves se
submeteu como paciente
à psicanálise por longos
32 anos. Para ela, foi esta
sua grande escola, maior
até que o estudo teórico e a
prática clínica. E para so-
cializar e enriquecer seu
trabalho, fundou a Socie-
dade da Ciência do Sentir
(SoCiS), em 2010. O grupo
que se encontrava sema-
nalmente, em Copacaba-
na, atualmente mantém
encontros virtuais para fa-
lar de sentimentos. 

A autora
Presidente, membro efetivo

e fundador da Sociedade da
Ciência do Sentir (SoCiS), Bea-
triz Breves é mestre em Psico-
logia pela American Word Uni-
versity (AWU/Iowa/USA), psi-
cóloga, bacharel e licenciada
em Física, com especialização
em Física Moderna com base
na Física Clássica pela Facul-
dade de Humanidades Pedro II
(FAHUPE). Também é psica-
nalista pela Sociedade Brasi-
leira de Psicanálise, filiada à In-
ternational Psychoanalytical
Association (SBPRJ/IPA), e psi-
coterapeuta analítica de grupo
pela Sociedade de Psicoterapia
Analítica de Grupo (SPAG-
E.Rio), da qual foi presidente no
biênio 1998-99. Como servido-
ra pública aposentada, foi psi-
cóloga estatutária do Serviço de
Psicossomática do Instituto de
Assistência aos Servidores do
Estado do Rio de Janeiro (IA-
SERJ). Autora da Ciência do
Sentir, entre outros livros es-
creveu: ‘Macromicro – A Ciên-
cia do Sentir’, ‘O Homem Além
do Homem’, ‘A Fronteira do
Adoecer – Por que Você Adoe-
ce?’, ‘O Eu Sensível’, e ‘Falando
de Sentimentos com Beatriz
Breves’, todos publicados pela
Mauad Editora.

O desvendar da psique humana
Novo livro da psicóloga e escritora carioca Beatriz
Breves reúne estudos teóricos e práticos sobre a Ciência
do Sentir desenvolvidos por mais de três décadas



O prédio da Pinacoteca
Contemporânea, extensão da
Pinacoteca de São Paulo, de-
verá estar pronto em no-
vembro do ano que vem. O
edifício, cujas obras tiveram
início nesta semana, será o
terceiro do grupo, atual-
mente formado pela Pina-
coteca Luz e pela Pinacoteca
Estação. As informações são
do governo de São Paulo.

Assim como os outros
dois prédios da Pinacoteca
de São Paulo, a nova unida-
de também ficará na região
central da cidade, onde fun-
cionava, até 2014, a Escola
Estadual Prudente de Mo-
raes, na avenida Tiradentes,
próxima às estações de trem
e metrô Luz. 

Orçada em aproximada-
mente R$ 85 milhões, a cons-
trução da Pina Contemporâ-
nea, como é chamada, será

custeada pela iniciativa pri-
vada e pelo governo de São
Paulo, que arcará com R$ 55
milhões. O local terá potencial
para atender até 1 milhão de
visitantes por ano.

A nova unidade terá duas
galerias para exposições de

obras de diversos portes e
um centro para atividades
socioeducativas. O local tam-
bém terá uma área de servi-
ços, com restaurante, loja e
espaços comuns para livre
circulação do público. Será
construído ainda o Jardim da

Arte, que vai conectar o pré-
dio da Pinacoteca Luz com o
novo edifício.

“Com as novas galerias, o
museu terá mais espaço e
flexibilidade para expor as
mais de 10 mil obras da sua
coleção, inclusive aquelas de
grande porte, além de rece-
ber obras de artistas inter-
nacionais, reafirmando a
missão da pinacoteca de ser
um museu de arte brasileira
em diálogo com as culturas
do mundo”, destacou o dire-
tor-geral da Pinacoteca de
São Paulo, Jochen Volz.

A pinacoteca conta atual-
mente com mais de 10 mil pe-
ças, trabalhos de autoria de
importantes artistas brasilei-
ros como Anita Malfatti, Lygia
Clark, Tarsila do Amaral, Al-
meida Júnior, Pedro Alexan-
drino, Candido Portinari e
Oscar Pereira da Silva.
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Projeto Riso
o Hospital estadual Al-

berto rassi – HGG retoma
o seu projeto riso no
HGG, nesta quarta-feira
(1º), com apresentação da
dupla de humoristas Nil-
ton Pinto e Tom Carvalho.
o show é realizado às 19h,
no auditório doutor luiz
rassi, localizado no quin-
to andar da unidade de
saúde. o espetáculo é vol-
tado para os pacientes,
acompanhantes e colabo-
radores do hospital. Quan-
do: Quarta-feira (1º).
onde: Av. Anhanguera, Nº
6479, setor oeste – Goiâ-
nia. Horário: 19h.

Exposição de bonecos
segue até 12 de de-

zembro a ‘exposição Gep-
petto de Bonecos’, que in-
clui tipos variados de téc-
nicas, materiais, formas de
manipulação, englobando
trabalhos de diferentes
grupos, artistas, peças e
repertórios diversos refe-
rentes à linguagem do Tea-
tro de Bonecos e Formas
Animadas. A exposição in-
clui trabalhos de diferentes
artistas de Goiás, residen-
tes no estado que fazem
parte do Coletivo Geppetto
e que são parceiros desse
espaço cultural que já é
referência na área na cida-
de de Goiânia. Quando:
Até 12 de dezembro. onde:
rua 1013, s/N, setor Pedro
ludovico – Goiânia. Horá-

rio: Quinta à domingo de
8h às 11h e de 16h às 19h.

Trem de Natal
o shopping Flamboyant

inaugurou sua decoração
de natal e disponibiliza para
os visitantes um passeio de
trem temático. localizada
na Praça Central, no piso 1,
a estação de Trem tem ca-
pacidade para até 15 pes-
soas. o trem elétrico fun-
ciona de segunda a sábado
das 10h às 21h30 e domin-
gos e feriados das 14h às
19h30. Além de um Papai
Noel cenográfico, o público
também tem acesso a atra-
ções interativas e contem-
plativas para todas as ida-
des. Quando: Quarta-feira
(1º). onde: Av. dep. Jamel

Cecílio, Nº 3300, setor Jar-
dim Goiás – Goiânia. 

Canto da Primavera
o cantor dante ventura

se apresenta na 20ª edição
do Canto da Primavera nes-
ta quarta-feira (1º), às
19h30. ele canta releituras
de canções gravadas pela
sua banda Guetsu, músi-
cas do seu álbum solo ‘Ho-
mem solar’, e também can-
ções inéditas do seu novo
trabalho como ‘slow down’,
‘Céu de mercúrio’ e ‘Black
Hole’. o show conta com
auxílio do percussionista
ricardo Paniago e do gui-
tarrista Fridinho. Quando:
Quarta-feira (1º). onde: rua
direita, Nº 1/9, Centro – Pi-
renópolis. Horário: 19h30.

Formação circense
Caroll Marafigo, Marcio

sá, Thaís Fernandes, iza-
bella Tavares, douglas Car-
tagena, isabella Medeiros
se apresentam nesta quar-
ta-feira (1º) no Teatro Goiâ-
nia, às 20h. eles são os ar-
tistas contemplados pela 2ª
Mostra do Núcleo de For-
mação Ampliada para o Ar-
tista de Circo (NuFAAC),
projeto de formação cir-
cense da Cia Catavento.
eles apresentam números
individuais desenvolvidos a
partir de criações próprias,
como resultado do que
aprenderam nesse perío-
do. Quando: Quarta-feira
(1º). onde: rua 23, Nº 252,
setor Central – Goiânia.
Horário: 20h.

O cantor Dante Ventura se apresenta no Canto da Primavera nesta quarta-feira (1º), às 19h30

AGENDA
t

CulTurAl HORÓSCOPO
t

Affair de Arrascaeta se inco-
moda com flerte entre Anit-
ta e o jogador: 'Palhaça'

vitória Bellato, do 'de Fé-
rias Com o ex Celebs', mostrou
incômodo com o flerte entre
Arrascaeta e Anitta. A in-
fluenciadora estava tendo um
affair com o jogador do Fla-
mengo antes do envolvimen-
to do atleta com a cantora.
"Gente, não precisa me mar-
car em nada, não. Já sei o
quanto palhaça eu sou", pe-
diu. em seguida, após a re-
percussão do comentário, vi-
tória apagou o vídeo e justifi-
cou: "Nossa, gente, bêbada e
emocionada... já apaguei os
stories", disse. (Nathalia duar-
te, Purepeople)  

Casal ioiô, Maiara e Fer-
nando Zor publicam regis-
tro juntos após reatarem
pela nona vez

Assumidos...novamente!
Maiara e Fernando Zor publi-
caram, na noite da última se-
gunda-feira (29), o primeiro
registro público após a nova
reconciliação. É a nona vez
que o casal reata. o sertanejo

compartilhou com os fãs um
vídeo onde aparece em uma
academia ao lado da noiva.
"Minha personal trainer", enal-
teceu. os boatos de que os
pombinhos teriam voltado ga-
nharam força na semana pas-

sada, quando eles compare-
ceram juntos a um casamen-
to em são sebastião, litoral
norte de são Paulo. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Lucas Viana confirma o fim
da relação com ex-BBB Sa-
rah Andrade

depois de três meses da
reconciliação, sarah Andrade
e lucas viana colocaram um
ponto final no relacionamen-
to. "sei que a maioria de vocês
está focada em me enviar ca-
rinho, mas gostaria de refor-
çar um pedido para não ata-
carem ninguém, principal-
mente a pessoa com quem
compartilhei muita felicida-
de nesses últimos 6 meses.
vida que segue com muito
respeito entre nós, não tem
porque ser diferente entre
vocês", escreveu no Twitter.
(Patrícia dias, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Eduardo Costa cole-
ciona polêmicas na car-
reira. O artista voltou a ser
notícia ao ser denunciado
pelo Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG)
pelo crime de estelionato.
As investigações começa-
ram em 2017. Segundo a
Polícia Civil, Eduardo Cos-
ta negociou um imóvel
em Capitólio, no Sul de
Minas, em troca de uma

casa, de propriedade de
um casal, na Região da
Pampulha, na capital mi-
neira, avaliada em R$ 9
milhões. (Patrícia Dias,
Purepeople)

Eduardo Costa responde a processo
criminal em nova polêmica

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                            1

vocês podem conseguir traba-
lhar com o seu lado criativo e ter
boas perspectivas nas relações, pois
estão se sentindo mais amorosos e
generosos. Hoje é um dia positivo
para as relações em geral, princi-
palmente as amorosas. se tiver em
conquistas, paqueras ou até em
uma situação estável.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                             2

Hoje é preciso tomar muito cui-
dado com uma postura inflamada,
de brigas, de tensão. vocês estão ex-
tremamente irritados, competitivos
demais e vendo problemas onde
não existe. Aqui os astros pedem
para ter calma e usar da sabedoria
de ver as situações.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                             3

o dia traz novidades, mensa-
gens que estão chegando. vocês po-
dem ser muito paquerados, pois es-
tão se sentindo populares e com um
magnetismo maior. É um dia de fa-
zer a energia circular, expor as
ideias, para serem notados. É pre-
ciso se comunicar.

CÂNCER    
(21/6 - 21/7)                             4

Hoje vocês precisam evitar as dú-
vidas, pois podem estar se sentindo
em uma encruzilhada. É importante
que tomem uma decisão, mas te-
nham tempo e fôlego para tomar
essa decisão. vocês não precisam fa-
zer as coisas na impulsividade ou de
uma forma abrupta.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                             5

vocês podem ter uma situação
definitiva, limitante e que precisa
ser decidida. Ao contrário do nosso
amigo canceriano, vocês precisam to-
mar a decisão hoje. Provavelmente
terão uma situação muito súbita e
que precisa de uma ação pontual.
Não dá para esperar. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                            6

dia que precisam ter bastante éti-
ca, principalmente com vocês mes-
mos. Necessitam ter uma postura cla-
ra e de se harmonizar de dentro
para fora, ou seja, se harmonizar com
vocês mesmos e com os outros, se
não poderão ter um dia cheio de con-
flitos e discussões.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                            7

Hoje é um dia que vocês estão ex-
tremamente criativos, entusiasma-
dos, só que podem estar também
sem foco, querendo fazer muita coi-
sa ao mesmo tempo, começar e não
terminar nenhuma. É importante ter
um norte para justamente usar essa
energia criativa.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje vocês devem sustentar aqui-
lo que precisam fazer, não mudar ne-
nhuma vírgula daquilo que tinham
planejado. vocês precisam ter segu-
rança, estabilidade, manter o status
quo. dia para usar o poder pessoal,
não serem autoritários, porém de-
vem colocar limites, organizar e li-
derar as coisas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

dia que vocês podem resolver
algo que está incomodando e que já
chegou no limite. Pode ser relacio-
namento ou pode ser alguma situa-
ção emocional, inclusive um proces-
so de depressão, ansiedade e que
precisa ter uma solução. então hoje
é um dia em que vocês dão um bas-
ta em alguma situação.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje é um dia que vocês podem
ter muita parceria com as pessoas à
sua volta. dia de muito romantismo,
muito amor e muita celebração. Pode
ser que alguma relação nova esteja
chegando também na sua vida: um
amor batendo à porta ou para as re-
lações já existentes.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                              ;

Hoje é um dia que vocês podem
estar mais melancólicos, mais ligados
às suas memórias e em algumas si-
tuações do passado que podem re-
tornar para serem resolvidas tam-
bém, mas vocês podem estar tão har-
moniosos que nada pode tirar vocês
desse estado. Tentem manter o es-
tado emocional.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                             <

dia em que vocês precisam me-
diar as situações de conflito. se não
for as suas situações, as dos outros.
dia que precisam fazer vistas gros-
sas para justamente evitar a briga,
a discussão. Tente manter a sua
mente pacífica para não sair do
centro e do estado de tranquilidade
emocional e mental.

A nova unidade terá duas galerias para exposições de obras de
diversos portes e um centro para atividades socioeducativas

Pinacoteca Contemporânea de SP deve
ficar pronta em novembro de 2022

Rovena Rosa/ABr
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Lanna Oliveira

Hoje, dia 1º de dezembro, é
celebrado o Dia Mundial da
Luta Contra AIDS. A cada ano
que passa, o dia se consagra
como um reforço para esta
luta mundial. O objetivo deste
dia é estabelecer a comunica-
ção, promover troca de infor-
mações e experiências, e criar
um espírito de tolerância social.
A ocasião é uma oportunidade
de se falar da infecção por HIV
e da AIDS, de se ocupar das pes-
soas infectadas pelo HIV e das
doenças da AIDS, e de saber
mais sobre a doença. O evento
anual conta com a maior par-
te dos países.

No Brasil, a data começou a
ser comemorada no final dos
anos 1980, envolvendo os go-
vernos federal, estaduais, dis-
trital e municipais e organiza-
ções sociais. Segundo Ministé-
rio da Saúde, atualmente, cer-
ca de 920 mil pessoas vivem
com HIV no Brasil. Dessas, 89%
foram diagnosticadas, 77% fa-
zem tratamento com antirre-
troviral e 94% das pessoas em
tratamento não transmitem o
HIV por via sexual por terem
atingido carga viral indetectá-
vel. Em 2020, até outubro, cer-
ca de 642 mil pessoas estavam
em tratamento antirretroviral. 

Os objetivos da campanha

são a desconstrução do pre-
conceito sobre as pessoas vi-
vendo com HIV/Aids e a cons-
cientização dos jovens sobre
comportamentos seguros de
prevenção. Para contribuir com
o proposito, aplicativo móvel lí-
der mundial para pessoas gays,
bi, trans e queer, se juntará nes-
ta quarta-feira (1º) a grandes
empresas, entidades, médicos e
especialistas na campanha
‘#BePositive Quebre os Tabus
do HIV’, que promoverá deba-
tes de conscientização sobre a
luta contra a doença.

Infelizmente, a desinfor-
mação provocada pela falta
de conhecimento pode trazer

danos irreversíveis para a so-
ciedade. Sabemos que o HIV e
a AIDS não têm cura, apesar do
tratamento correto e realizado
no início do contágio ter eficá-
cia para uma vida saudável.
Ainda existe muita desinfor-
mação sobre prevenção, trata-
mento e relacionamento com
pessoas que vivem com HIV.
Por isso, a campanha ‘Quebre
os Tabus do HIV’ quer estimu-
lar a conscientização sobre a
doença, a partir do Dia Inter-
nacional de Luta Contra a AIDS. 

A programação conta com
três Lives mediadas pelo Pod-
cast Viveração. A primeira no
perfil da Rede Jovens SP+, com

participação de Ricardo de Mel-
lo e debate sobre ‘O acolhi-
mento de quem vive com HIV’;
a segunda no perfil da
RNP+BRASIL, com Paulo Gia-
comini, representante da enti-
dade no Estado de SP, sobre ‘A
luta contra o estigma social do
HIV’. Finalizando o dia, a últi-
ma é com o médico infectolo-
gista Eduardo Ditzel sobre ‘Tra-
tamento e prevenção, o cami-
nho para ser i=i (indetectável =
intransmissível)’. 

Para o médico Eduardo Dit-
zel, infectologista especialista
em infectologia hospitalar e
clínica, HIV e Infecções Se-
xualmente Transmissíveis,

“existem várias formas de pre-
venir o HIV e as infecções de
transmissão sexual, precisa-
mos entender que fazer uso de
preservativos é fundamental
e uma das principais formas,
mas também tratar quem tem
a infecção através da PREP e da
PEP além de testagens fre-
quente. Pessoas HIV positivas
possuem uma vida normal”.
Médico infectologista e ideali-
zador do canal Doutor Mara-
vilha, Vinicius Borges reforça
que e preciso vencer a sorofo-
bia e trazer mais qualidade de
vida a quem vive e convive
com o HIV. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Dia Mundial da
Luta Contra AIDS
reforça a
necessidade de
se falar sobre e
acabar com o
preconceito

Dia Internacional de Luta contra a AIDS reúne entidades e empresas para lançar a campanha ‘#BePositive Quebre os Tabus do HIV’

Tolerância e qualidade de vida

tCINEMA

ESTREIAS

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

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

Encanto (encanto, 2021, euA).
duração: 1h43min. direção: By-
ron Howard, Jared Bush, Chari-
se Castro smith. elenco: Filipe
Bragança, stephanie Beatriz,
John leguizamo. Gênero: Ani-
mação, família, fantasia, co-
média. Cinemark Flamboyant:
13h, 14h, 15h40, 16h35, 18h20,
19h10. Cinemark Passeio das
Águas: 12h50, 13h, 13h55,
15h25, 15h40, 16h30, 18h20. Ki-
noplex Goiânia: 16h20, 18h40,
21h. Cineflix Aparecida: 14h,
14h30, 15h, 16h45, 17h15, 19h,
19h30. Cineflix Buriti: 15h10,
16h20, 17h30, 18h40, 19h50.

Clifford: O Gigante Cão Ver-
melho (Clifford The Big red
dog, 2021, euA). duração:
1h37min. direção: Walt Bec-
ker. elenco: Jack Whitehall, dar-
by Camp, Tony Hale. Gênero:
Família, aventura, comédia. Ci-
nemark Flamboyant: 15h. 

SARS-CoV-2 / O Tempo da Pan-
demia (sArs-Cov-2 / o Tempo
da Pandemia, 2021, Brasil). du-
ração: 1h28min. direção: eduar-
do escorel, lauro escorel. elen-
co: Paulo Chapchap, Maurício
Ceschin, Gonzalo vecina, drau-
zio varella, sidney Klajner, eu-
gênio vilaça e Pedro Barbosa.
Gênero: documentário. Cine-
mark Flamboyant: 19h55.

EM CARTAZ
Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: Afterlife, 2021,
euA). duração: 2h04min. dire-
ção: Jason reitman. elenco: Car-
rie Coon, Finn Wolfhard, Mcken-
na Grace. Gênero: Aventura,
ação, comédia. Cinemark Flam-
boyant: 12h40, 15h, 15h40, 18h,
18h35, 21h, 21h30, 22h. Cine-
mark 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). dura-
ção: 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). du-
ração: 2h16min. direção: danila
Kozlovsky. elenco: danila Koz-
lovsky, oksana Akinshina, Filipp
Avdeyev. Gênero: drama, his-
tórico, ação. Cinemark Passeio
das Águas: 13h30. 

Eternos (eternals, 2021, euA).
duração: 2h37min. direção:
Chloé Zhao. elenco: Gemma
Chan, richard Madden, salma
Hayek. Gênero: Ficção cientí-
fica, fantasia, ação. Cinemark
Flamboyant: 13h30, 14h50,
17h, 18h15, 20h40, 21h40. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h50, 14h, 17h15, 17h25,
20h40, 20h50. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h30, 17h10, 17h40,
20h20, 20h50. Cineflix Apa-
recida: 15h, 18h10, 21h20. Ci-
neflix Buriti: 15h40, 17h10,
19h10, 20h20, 21h.

Marighella (Marighella, 2021,
Brasil). duração: 2h35min. di-
reção: Wagner Moura. elenco:
seu Jorge, Adriana esteves, Bru-
no Gagliasso. Gênero: drama,
biografia, histórico. Cinemark
Flamboyant: 21h10. 

A Família Addams 2 - Pé
na Estrada (The Addams
Family 2, 2021, euA). dura-
ção: 1h33min. direção:
Greg Tiernan, Conrad ver-
non. elenco: oscar isaac,
Charlize Theron, Chloë Gra-
ce Moretz. Gênero: Anima-
ção, família, comédia. Ci-
nemark Flamboyant: 12h50,
15h10. Cinemark Passeio
das Águas: 12h30, 13h30.
Kinoplex Goiânia: 17h. 

Venom - Tempo de Carnifi-
cina (venom: let There Be
Carnage, 2021, euA). dura-
ção: 1h30min. direção: Andy
serkis. elenco: Tom Hardy,
stephen Graham, Woody Har-
relson. Gêneo: Ação, fantasia.
Cinemark Flamboyant: 17h30,
22h10. Cinemark Passeio das
Águas: 13h10, 21h. 

Os Caça-Fantasmas estão de volta com uma nova geração em 'Ghostbusters: Mais Além', em cartaz nos cinemas



Maria Paula Borges

A coletividade de trabalha-
dores subocupados no Brasil
está cada vez mais escolariza-
do sendo que, atualmente, mais
da metade dos brasileiros que
pertencem a esse grupo têm
ensino médio completo ou até
mesmo concluíram o ensino
superior. Pessoas em condi-
ção de subocupado são aquelas
que desejam encontrar uma
ocupação alternativa à que
possui e nela se engajar, ou
seja, que já trabalham, mas
gostariam de mais ocupação
durante a semana. 

De acordo com um levan-
tamento da consultoria IDa-
dos, 38% dos subocupados no
Brasil se formaram no ensino
médio, e 14% no ensino supe-
rior. Os números apurados
pelo levantamento são basea-
dos na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (Pnad)
do segundo trimestre de 2021. 

Anteriormente, em con-
texto histórico, a liderança
de contingentes subocupa-
dos pertencia a trabalhadores
considerados menos qualifi-
cados, isto é, com ensino fun-
damental incompleto. Entre-
tanto, os brasileiros com mais

anos de escolaridade passa-
ram a ocupar o espaço. Se
considerado o segundo tri-
mestre de 2016, a soma desse
grupo entre trabalhadores
que completaram o ensino
médio e superior era de 42%.

Segundo a pesquisadora do
IDados, Mariana Leite, esse
movimento pode ser explicado
por dois fatores. O primeiro de-
les é que os trabalhadores se
mantiveram ocupados mes-
mo diante das crises econô-
micas, mas com jornadas re-

duzidas. O segundo é a volta ao
mercado de trabalho que tem
ocorrido em ocupações de car-
ga horária inferiores. "Esse
movimento pode ter aconteci-
do por dois fatores. Primeiro,
quem se manteve no mercado
teve a carga horária de traba-
lho reduzida. Então, o empre-
gador ou até a pessoa que atua
como conta própria diminuiu
o número de horas trabalha-
das. Ou pode ser que os traba-
lhadores que estão reentrando
no mercado estejam em ocu-

pações de carga horária mais
baixa", afirma Mariana.

Quando analisada a prá-
tica, o crescimento da condi-
ção desse grupo entre mais
escolaridades revela a inca-
pacidade do país de se bene-
ficiar da mão de obra da po-
pulação que, segundo Ma-
riana, é ruim do ponto de vis-
ta de produtividade. De acor-
do com ela, vários trabalha-
dores não conseguem desen-
volver o maior potencial.

Número recorde
Atualmente, no Brasil há

um número recorde de traba-
lhadores subocupados, com
7,5 milhões de pessoas nessa
condição. Com isso, o mercado
de trabalho brasileiro tem sido
afetado diretamente pelas su-
cessivas crises econômicas. 

O impacto no mercado de
trabalho acontece em decor-
rência da não recuperação
completa do estrago causado
pela recessão enfrentada en-
tre 2014 e 2016, além da nova
crise provocada pela pande-
mia da Covid-19.

O primeiro trimestre de
2021 contou com uma taxa de
desemprego chegando a 14,7%.
Já os números mais recentres
apontam para uma melhora
lenta, por exemplo no segundo
trimestre a desocupação re-
cuou a 14,1%, e no dado mais
recente, de agosto, foi a 13,2%.

"Estamos num momento

de recuperação no mercado
de trabalho, com aumento
do número de ocupadas. São
pessoas conseguindo algum
tipo de recolocação nesse
momento de regularização
da crise sanitária, mas muita
gente se recoloca e aceita ga-
nhar menos”, afirma o eco-
nomista da consultoria LCA,
Cosmo Donato. 

Retomada
Se analisado um possível

contexto futuro de lenta re-
tomada na atividade econô-
mica brasileira, especialis-
tas não tem muita expecta-
tiva de melhora do mercado,
podendo levar a uma queda
na coletividade de trabalha-
dores subocupados. As pro-
jeções da consultoria LCA
apontam que o Produto In-
terno Bruto (PIB) deve cres-
cer 4,5% ainda em 2021, e
apenas 1% em 2022. 

Além disso, segundo Do-
nato, a previsão para a taxa
média de desemprego é de
13,2%, em 2021, e 11,7%, em
2022. "O Brasil vai crescer
pouco (no próximo ano) e
esse contingente que conse-
guiu se colocar no mercado
de trabalho depende de uma
recuperação mais efetiva
para ter uma melhora na
renda. A subocupação pode
se tornar um movimento
mais persistente”, afirma.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Levantamento da
consultoria IDa-
dos aponta que
38% são formados
no ensino médio e
14% no ensino su-
perior

Subocupado atinge trabalhadores
com ensino médio e superior

Liderança dos
subocupados era
dos trabalhadores
com menor gráu de
formação escolar








