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Cidades turísticas cancelam
festas com medo da Ômicron
Com três casos já confirmados da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil,
municípios vêm repensando os festejos de
final de ano. Este é o caso de cidades turísticas como Pirenópolis, Caldas Novas e
Goiás, que já anunciaram o cancelamento

dos eventos de Réveillon, a exemplo de outras cidades como Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e Brasília. A variante
foi registrada em todos os continentes, mas
não houve confirmação de mortes ligada
à nova cepa. Algumas evidências sugerem

que a ômicron pode facilitar a reinfecção,
o que pode acelerar o contágio. Ainda não
há indicativos de que a variante seja resistente a vacinas, se ela é mais transmissível ou se provoca sintomas mais graves da doença. Cidades 10

ApArecidA

Marcelo Penha Silva

Mutirões esquentam disputa entre Caiado e Mendanha

Um olhar para o mercado
da pecuária nacional

Depois de realizar o primeiro Mutirão Iris Rezende, nome dado em homenagem ao ex-governador de Goiás e
ex-prefeito de Goiânia , o governo estadual se prepara para a próxima edição em Aparecida. Política 2

Opinião 3

Sistema CNA/Senar

Ação conjunta
de Poderes da
fôlego a cultura

Produção de aves cresce no Estado
Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico (IBGE)
colocam Goiás na 6ª posição no ranking nacional de estados e Distrito Federal e na 1ª posição no Centro-Oeste com relação ao rebanho de galináceos. Cidades 9

Ações de governos, prefeituras
e das casas legislativas ajuda
na recuperação do primeiro
setor que fechou com as medidas de restrição no começo
da pandemia, a de show e
eventos culturais.
Política 5

Vila noVa
tenta chegar à ﬁnal
da Copa Verde

André Mendonça
é aprovado para
vaga no STF

Pelo jogo de volta das semifinais da Copa Verde, o Tigre
vai ao Mato Grosso para enfrentar o Nova Mutum. Na ida,
no Onésio Brasileiro Alvarenga,
venceu por 3 a 0.

Após quatro meses de espera e
atrito com o presidente da CCJ do
Senado, a sabatina foi marcada.
Política 6

LeiA nAs coLunAs

Esportes 7

▼

Xadrez: Fantasma de renún-

EsmEraldinos
emprestados
voltam campeões
Jovens sem muitas oportunidades de atuar com a camisa
esmeraldina são emprestados
à Aparecidense e são campeões da Série D; saiba o destino de cada atleta.
Esportes 8

cia de 2002 ronda candidatura
de Henrique Meirelles em 2022.

Política 2

econômica: Governo corta
gastos “sociais” e reduz abono
e seguro desemprego em 28,3%.

Goiás vai estimular criação de polo da moda
Pelo menos 30 municípios devem receber um polo de moda. O modelo
deve aumentar o número de empregos e a geração de renda em municípios com menor capacidade de geração e alta demanda. Negócios 17
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Economia 4

jurídica: Aprovado PL que tipiﬁca crime de injúria em locais públicos ou abertos.
Cidades 10
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Tempo em Goiânia
s 29º C

t 21º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Fantasma de renúncia de
2002 ronda Meirelles em 2022

Cantora goiana foi homenageada com projeto no Senado

Lei Marília
Mendonça é
aprovada em

comissão do Senado
Projeto de lei que estabelece critérios para sinalização
de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica foi proposta após o acidente com a cantora goiana Marília Mendonça. A matéria determina que as empresas do setor de
energia elétrica devem sinalizar todas as linhas de transmissão e distribuição da energia.
As torres devem ser pintadas com cores que possibilitem ao piloto de aeronave identificá-las apropriadamente como sinal de advertência. uma das hipóteses do
acidente é que a aeronave tenha batido em um fio de uma
dessas torres, e o fio teria se enrolado no eixo entre a hélice e um dos motores.
locais onde estão instalados suportes que dificultem a
visibilidade do piloto devem ter medidas extras de segurança. Nesse caso, a pintura deve ocorrer, no mínimo, nas
duas torres anteriores. Além disso, toda a metade superior
do suporte deve ser sinalizada, com a face externa voltada para o sentido de aproximação da aeronave.
O Pl permite ainda que concessionárias e permissionárias de transmissão e distribuição de energia elétrica usem placas de advertência de forma complementar à pintura de suportes. As linhas de transmissão podem ainda utilizar esferas com cores de advertência de forma a permitir a sinalização para o tráfego aéreo em suas adjacências. A proposta, que é de autoria da senadora Kátia Abreu (PP-TO) foi aprovada
pela Comissão de Infraestrutura. (Agência Câmara)

Ainda focado no trabalho como Secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles - recém-filiado ao PSD, que tenta emplacá-lo como candidato a senador na chapa governista – só deve
definir uma eventual candidatura
em abril de 2022. Em todas as entrevistas concedidas, ele é sempre questionado se cumpriria o
mandato, caso seja eleito. Isso
porque Meirelles já teve dois
acenos para se tornar ministro: o primeiro, de lula, por
quem renunciou ao mandato
de deputado federal, para o qual
foi eleito com a maior
votação (mais de 183
mil votos), em 2002.
O segundo vem do
seu patrão, o governador João Doaria (SP), que
já o escalou para coordenar o
plano de governo dele na área econômica. O PSD em Goiás tenta
contornar o assunto.

Consulta

A possibilidade de retirada de recursos da Educação
de Goiânia, em proposta de emenda à Constituição que
tramita na Alego, levou o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota) a conversar sobre o assunto, ontem com deputados. Saiu otimista de lá de que a
capital não seria prejudicada.

Boicote

Começou a tramitar na Câmara de Goiânia projeto da
vereadora Gabriela Rodart (DC), de teor semelhante ao do
deputado Cairo Salim (Pros), que proíbe a participação de
transexuais em competições esportivas na capital.

Fecha o cerco

Depois do pedido de prisão do padre Robson de
Oliveira, pela Polícia Federal, agora o Superior Tribunal de Justiça nega recurso ao desembargador aposentado Orloff Neves Rocha, para anular provas de
que teria recebendo propina para favorecer o religioso em sentença judicial.

Nariz torcido

um possível acordo costurado pelo futuro presidente do
união Brasil, deputado luciano
Bivar (PSl), de realizar consulta com o Podemos de Sérgio
Moro, o PSDB de João Doria e o
MDB de Simone Tebet, para definir o presidenciável do grupo,
não foi bem recebido pelos DEM
de Goiás, por conta dos embates
contra marconistas.

Gazeta

Na presidência dos trabalhos
na Câmara de Goiânia, ontem, o
vereador Clécio Alves (MDB) informou que não haveria sessão
hoje, mas não explicou o motivo
da suspensão. São apenas três sessões por semana: às terças, quartas e quintas-feiras.

Liderança

Com a saída de Talles Barreto do comando da bancada do
PSDB na Alego, Hélio de Sousa de
Gustavo Sebba indicaram para a
função lêda Borges.

Comitiva

A GoiásFomento recebeu, ontem, a visita de uma comitiva de
Roraima, que veio conhecer o
processo operacional que utilizado para contratar financiamentos com a garantia do Fundo
de Aval das Micro e Pequenas
Empresas (Fampe) do Sebrae.

CURTAS
t

2 Relator da lei de Diretrizes

Orçamentária do Estado de
2022, o deputado Wagner Neto
estendeu o prazo de entrega de
emendas, que venceria nesta
sexta-feira, para o próximo dia
10 de dezembro.

Mutirões em Aparecida esquentam
disputa entre Caiado e Mendanha
Estão em jogo o eleitorado
da região metropolitana
e o legado de Iris Rezende
Marcelo Mariano
Depois de realizar o primeiro Mutirão Iris Rezende,
nome dado em homenagem
ao ex-governador de Goiás e
ex-prefeito de Goiânia morto
recentemente, o governo estadual se prepara para a próxima edição.
Com foco inicial na região
metropolitana, o primeiro mutirão liderado pelo governador
Ronaldo Caiado (DEM/união
Brasil) ocorreu, no mês passado,
em Goiânia, e o segundo será
em Aparecida de Goiânia, nos
dias 11 e 12 de dezembro.

Campanha antecipada

Em clima de campanha antecipada, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), anunciou o retorno de sua versão
do mutirão, o programa Prefeitura em Ação, marcado para
os dias 3 e 4 de dezembro em
uma outra região da cidade.
Mendanha, vale lembrar,
desponta como o principal candidato de oposição a Caiado
nas eleições de 2022, que, apesar de teoricamente ainda estarem distantes, já são o grande assunto da política goiana.
E os dois mutirões, realizados com o intervalo de ape-

nas um final de semana, mostram, além da campanha antecipada, que ambos os précandidatos querem aumentar suas influências na região
metropolitana, onde se concentra a maior parte do eleitorado goiano.
Tradicionalmente, em
Goiás, o governador não é
muito bem visto nessa região.
Porém, a mais recente pesquisa FoxMappin/O Hoje indica que Caiado tem uma boa
aprovação especificamente
em Goiânia. Ele tem apenas
26,8% de rejeição na capital,
enquanto 38,9% o consideram ótimo ou bom
Por sua vez, Mendanha,
reeleito prefeito de Aparecida
de Goiânia com mais de 95%
dos votos válidos em 2020,
tem o objetivo de evidenciar
que sua força permanece, ainda mais em um momento em
que o caiadismo busca se expandir para a cidade.
A movimentação mais clara se dá por meio do presidente estadual do MDB, Daniel
Vilela, pré-candidato a vicegovernador na chapa de Caiado, ex-aliado de Mendanha e filho de Maguito Vilela, tido
como o responsável pela transformação de Aparecida de
Goiânia enquanto foi prefeito.

Primeiro mutirão liderado por Caiado aconteceu na região metropolitana e o foco agora é Aparecida
Mendanha, de fato, deu
continuidade ao trabalho de
Maguito, mas, agora, Daniel
faz questão de ressaltar o papel de seu pai, colocando-o
como mais importante do que
o atual prefeito de Aparecida
de Goiânia. E é assim, ao lado
de Daniel, que Caiado espera
aumentar sua popularidade
na cidade.
De qualquer forma, a depender do sucesso ou fracasso de cada mutirão, com certeza será algo utilizado, em
mais uma amostra de campanha antecipada, para ressaltar a força ou a fraqueza de
um ou de outro.

Legado de Iris

um outro ponto que está em
jogo na disputa de mutirões é o
legado de Iris Rezende, uma figura histórica com peso especialmente na região metropolitana. O próprio Caiado deixa
isso claro ao utilizar o nome de
Iris em seu programa.
Aliás, o governador, embora tenha sido adversário
do emedebista no passado, o
tinha como aliado pelo menos
desde 2014. E Iris foi o principal fiador da aliança entre
Caiado e Daniel, que, juntos,
tentarão herdar o prestígio do
ex-prefeito de Goiânia.
Enquanto isso, Mendanha,

sabendo da ofensiva caiadista-vilelista, buscará não perder espaço em seu reduto
eleitoral. E o prefeito de Aparecida de Goiânia, que costuma dizer que Caiado vai atrás
de suas agendas pelo estado,
agora é quem corre atrás.
E tanto Caiado quanto
Mendanha, cada um da sua
maneira, visam resgatar o
significado dos mutirões de
Iris, conhecidos em Goiás desde há muitas décadas, de uma
união de forças entre a comunidade responsável por
gerar resultados positivos na
prática para a população. (Especial para O Hoje)
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Um olhar para o mercado
da pecuária nacional
Marcelo Penha Silva
Acompanhamos no noticiário o impacto que
o Brasil teve com o embargo da carne para China desde o dia 3 de setembro. Entretanto, isso
mostra o quanto o setor é forte para se ajustar
mesmo nas intempéries.
Os produtores e abatedores organizaram a cadeia de produção e a economia brasileira não sofreu prejuízo nesse espaço de tempo que, sem dúvida, vai se normalizar em breves dias.
Para contextualizar, a China deixou de aceitar a carne brasileira porque havia uma suspeita – que depois foi devidamente esclarecida – de
que não havia nenhum caso no Brasil da temida
doença da ‘vaca louca´. Nosso rebanho é sadio.
Tanto que há mais de 20 anos não temos nenhum
registro, também, da febre aftosa.
O mercado externo de venda de carne bovina é muito importante para o Brasil. Para se ter
uma ideia de janeiro até outubro deste ano vendemos só para China u$ 3,9 bilhões. Esse país é
o maior consumidor do nosso produto lá fora. E
temos também a retomada de negociações com
a Rússia – que voltará a consumir nosso produto em 2022, e vislumbramos, em breve, vendas
para o Japão, Coréia do Sul e Canadá.
Com a nossa produção forte o mercado brasileiro aquece. Entra mais dinheiro no país.
Atrai confiança de investidores externos para
abrir novas empresas em solo brasileiro ou no
setor de derivados ou outras áreas. O que aumentará nossas divisas e gerará mais emprego
e renda no país.
O produtor de carne bovina goiano entende
a importância do mercado chinês para a valorização da arroba, porém sabe a importância de
fortalecermos o mercado interno por meio do
avanço da economia e dos programas sociais.
A compreensão é de que o pequeno e médio produtor receba mais fomento – ajuda
dos entes federados para obter crédito, para
crescer mais, evoluir e gerar mais emprego
e renda no campo.
Porque as cidades crescem em torno de um
mercado forte no interior. é preciso pensar em
infraestrutura de qualidade para que se inverta o êxodo para as grandes metrópoles e fortalecer as pequenas cidades. Com oferta de serviços de saúde, escolas, tecnologia, mais estradas para facilitar o escoamento da produção,
universidades e incentivos fiscais para dina-

mizar o mercado de um Brasil tão rico que pode
crescer do Centro para fora.
Medidas, para que o produtor invista no
mercado de sua cidade. que não tenha que se deslocar para a metrópole para serviços de saúde,
de média complexidade ou alta. que o filho estude na escola do município dele e da universidade dele. Fazer o capital girar para que os pequenos se tornem grande também. Em Goiás, temos algumas cidades com boa estrutura, mas precisamos ampliar esse leque.
Fortalecer o mercado de vendas de bovino
vivo também é muito importante. Porque o dinheiro entra rápido no caixa, e acontece que esse
mercado não se volta apenas para exportação.
Com a população empregada, vivendo com
maior qualidade de vida, ela vai consumir mais
o produto que é a paixão do brasileiro.
Ao aumentar as compras internas e fortalecer a vida de quem mora no interior, todos ganham. A economia cresce em todo o território.
Ao potencializar esse fomento de dentro para
fora diminuiremos as diferenças sociais e de
distribuição de renda. Espero, com otimismo,
que o Brasil possa crescer cada vez mais nesse eixo de sustenção.
uma das políticas públicas que ajudou o mercado interno foi o auxílio emergencial. Outra política pública que pode ajudar o consumo de carne é a confirmação do auxílio brasil em substituição ao bolsa família.
Agora, o que o segmento mais aposta é o crescimento econômico do Brasil, fazendo aumentar
o emprego e renda do brasileiro. Pois o mercado interno significa 75 a 80 % do consumo de toda
a carne produzida.
Com a exportação forte da carne brasileira
as indústrias frigoríficas investem mais em novas plantas de exportação aumentando os
postos de trabalho.
As fazendas aumentam os investimentos em
tecnologias, sustentabilidade e vagas de trabalho, com o aumento
da demanda por boi,
pois é preciso investir
para aumentar a produção e a produtividade. Com o mercado da pecuária forte
para todos os públiMarcelo Penha Silva é
Analista de mercado pecos, todos ganham. O
cuário da Faeg
Brasil ganha.
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Antes de tudo, é necessário entender que os
precatórios nada mais são do que dívidas da
união. Essas dívidas resultam de ações judiciais
onde o Estado restou vencido. Tratam-se de valores que ultrapassam a casa dos 60 salários-mínimos. Em caso de dívidas menores, a forma de
pagamento é a Requisição de Pequeno Valor
(RPV), ou seja, um mecanismo mais simples
para quitação dos débitos.
Vale lembrar que, após o trânsito em julgado
de uma sentença (decisão judicial definitiva) que
determina o pagamento por parte do Estado, o judiciário encaminha uma espécie de requisição
para que tal despesa seja inclusa na proposta orçamentária do próximo ano.
Feita a inclusão, um prazo será fixado para pagamento. Se a requisição for feita até o dia 1° de julho, o precatório deverá ser quitado até o final do
próximo ano. Caso seja encaminhado após esta data,
o prazo será até o final do ano posterior. O pagamento é feito por depósito judicial em um conta aberta para aquele pagamento. Credita-se o respectivo
valor e a parte credora pode realizar o saque.
Dito isso, passemos ao que se encontra em discussão - a ‘PEC dos precatórios’. Isso porquê a PEC
23/21, em tramitação no Senado, traz algumas alterações nas regras do pagamento anteriormente detalhado. O ponto principal é que se possibilite o parcelamento, em até dez vezes, dos precatórios. A proposta prevê uma entrada de aproximadamente 15%, seguida das nove parcelas.
Se aprovado, segundo a proposta, seria possível parcelar precatórios, o que geraria uma economia superior a R$ 22 bilhões já para próximo
ano. A tal “sobra” seria utilizada para desafogar
a máquina estatal e aplica-la no programa Auxílio Brasil. Outra alteração é que os precatórios, que
hoje são atualizados de acordo com a natureza do
título, passariam a se balizar pela Selic.
Mas é preciso considerar que enfrentamos,
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no País, um judiciário extremamente abarrotado
e lento. Nas ações em que figura a Fazenda Pública esse processo se torna ainda mais moroso
em função dos prazos. Isso tudo faz com que seja
possível observar processos dos anos 80 ainda
sem pagamento.
Destaca-se que a PEC não atingirá, tão somente, os precatórios vultuosos, podemos citar,
por exemplo, um caso relativo ao estado da Bahia onde professores aguardam o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), que será pago justamente por meio de precatórios.
A quitação dos repasses estava prevista para
o próximo ano. Contudo, se a proposta em questão for aprovada, esses profissionais continuarão
sem receber o que lhes é de direito, sem qualquer
expectativa, inclusive, de um novo prazo.
Também estamos nos aproximando de um
novo ano eleitoral e a mesma PEC pretende flexibilizar o teto de gastos públicos, mexendo no
pagamento de dívidas importantes.
Mais uma vez vemos a população pagando
a conta e cada vez mais desacreditada não
apenas no Judiciário como nos governos.
Dá-se a decisão, mas sequer conseguem fazer
cumpri-la a contento. O que percebemos é um
ciclo vicioso onde o atual gestor deixa a conta para o próximo, sempre postergando e deixando o povo à deriva.
é preciso dizer, desse modo, que a PEC em questão, na prática, significa
uma “quebra de contrato”, já que muda a regra
do jogo no final da partida. Infelizmente, cabe
lembrar do velho jargão “o Brasil não é um
país para amadores”. Só
Mauro Zica Neto
nos resta lutar pelo jué advogado
risdicionado!
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da dengue. é importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuidados necessários protegem não somente nossa família, mas também nossos vizinhos. é um trabalho em conjunto. A consciência de mantermos uma
cidade limpa e os cuidados em casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Governo quer PEC dos Precatórios
para terceirizar responsabilidades
Mauro Zica Neto

n

Jamais, no meu
mandato, deixei de
quitar os honorários
dativos dos
advogados de Goiás,
e isso demonstra
nosso respeito por
todas as instituições
O Governo de Goiás repassou R$ 600
mil à Advocacia Dativa. Os honorários, já creditados em conta-corrente, são suficientes para quitar
219 processos administrativos, o
equivalente a 1.546 processos judiciais em que atuaram 148 profissionais de todas as regiões do Estado.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“Goiás tem tanta história para contar, é um
terra muito abençoada. Que bom que o
evento conta essas histórias.”, comentou o
internauta sobre a homenagem do Festival
internacional de cinema e vídeo ambiental
(Fica) terá na edição deste ano.
Daniel Borges

M

@ohoje
“Que linda homenagem eu amo Goiás”, - o
Fica 2021 prestará homenagem 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.
Verônica Almeida Soares

N

@jornalohoje
nesta quarta-feira, começa o julgamento
dos quatro réus acusados de serem os responsáveis pelo incêndio da Boate Kiss, em
27 de janeiro de 2013. a tragédia deixou
242 mortos e 636 feridos em Santa Maria,
rio Grande do Sul. a expectativa do Tribunal de Justiça é que o julgamento leve aproximadamente duas semanas.
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Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Governo corta gastos “sociais” e reduz
abono e seguro desemprego em 28,3%

Taxa é superior ao 0,25% de setembro deste ano, diz IBGE

Preços de
produtos sobem
2,16% na saída
das fábricas
em outubro
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços de produtos industrializados, na saída
das fábricas, registrou inflação de 2,16% em outubro deste ano. A taxa é superior ao 0,25% de setembro deste ano,
mas inferior aos 3,41% de outubro do ano passado. O
dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o resultado de outubro, o IPP acumula taxas de
inflação de 26,57% nos dez primeiros meses do ano e
28,83% em 12 meses.
Em outubro, 22 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta de preços. Os dois setores que apresentaram deflação (queda de preços) foram indústrias
extrativas (-2,18%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-2,87%).
Entre os produtos que tiveram inflação, os destaques
ficaram com refino de petróleo e produtos de álcool
(7,14%), outros produtos químicos (6,38%), metalurgia
(2,82%) e alimentos (0,75%).
Entre as quatro grandes categorias de uso, a maior
alta de preços foi observada entre os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor
produtivo (2,94%), seguidos pelos bens de capital, isto é,
máquinas e equipamentos usados no setor produtivo
(1,72%), pelos bens de consumo semi e não duráveis
(0,94%) e pelos bens de consumo duráveis (0,93%).

Faturamento cai

O faturamento real da Indústria de Transformação
caiu 2% em outubro, em relação a setembro, de acordo com os Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Essa é a terceira queda mensal consecutiva do faturamento real, que acumula retração de 8% neste período. Com isso, o faturamento da indústria recuou ao
menor valor desde junho de 2020, quando a economia
e o setor produtivo ainda se recuperavam do fechamento das atividades na primeira onda de covid-19. Na
comparação com outubro de 2020, o faturamento registra queda de 12,8%.

Emprego

O emprego na indústria de transformação ficou estável pelo segundo mês seguido, o que indica, segundo
a CNI, um esgotamento da recuperação das contratações,
iniciada em agosto de 2020.
A massa salarial, soma de todos os salários pagos aos
trabalhadores da indústria de transformação, caiu 1,4% em
outubro na comparação com setembro, após dois meses
de pequenas altas. Com isso, a massa salarial real se encontra no nível mais baixo desde julho de 2020. Na comparação com outubro de 2020, a queda alcança 2,1%
O rendimento médio real recuou 1,2% em outubro,
em comparação com setembro, na série livre de efeitos sazonais. Essa é quarta retração seguida no indicador, que registra sucessivas retrações ao longo de
2021. Na comparação do acumulado entre janeiro e outubro de 2020 com igual período de 2020, o rendimento
médio real dos trabalhadores da indústria apresenta
queda de 2,5%. (ABr)

EXPRESSA
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S),
medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou
inflação de 1,08% em novembro deste ano, taxa superior ao 0,77% registrado no mês anterior. Em 12 meses,
o IPC-S acumula taxa de 9,89%, também superior aos
9,73% acumulados até outubro.
A alta da taxa mensal de outubro para novembro
foi puxada por apenas dois dos oito grupos de despesas que compõem o IPC-S. A inflação de transportes
mais do que duplicou no período, ao passar de
1,31% para 3,07%. Já os gastos com habitação passaram de 0,37% para 0,56%.

A corda do ajuste fiscal, como se poderia esperar, estourou precisamente na porção mais vulnerável dos gastos públicos,
atingindo aqueles com menor poder de representação nas estruturas do poder encastelado em Brasília e, não por coincidência, as fatias mais miseráveis e que de
fato mais dependem de políticas públicas
para simplesmente sobreviver. As despesas
mais identificadas com o que se poderia
chamar de políticas de caráter social, incluindo seis categoriais entre as linhas do
orçamento federal – abono e seguro desemprego, educação, saúde, benefícios de
prestação continuada, Bolsa Família e o
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV),
já em fase de extinção –, caíram 4,54% em
termos reais, descontada a inflação, nos primeiros dez meses deste ano em relação a
igual período do ano passado.
Em valores já atualizados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), aquele conjunto de despesas encolheu de R$ 273,368 bilhões para alguma coisa ligeiramente abaixo de R$ 260,955 bilhões, num corte de R$
12,413 bilhões. Essa conta não inclui a devastação imposta pela equipe econômica às
despesas para fazer frente à Covid-19, que
desabaram quase 79,0% entre os dois períodos analisados aqui, caindo de R$ 527,47
bilhões para R$ 113,45 bilhões (ou seja, R$
414,12 bilhões a menos, já em valores corrigidos pelo IPCA). Os recursos “poupados”
com a porção mais pobre do povão, obviamente, foram generosamente destinados à
ponta mais rica, aos endinheirados que
açambarcam fatias bilionárias do orçamento da união nas roletas do grande cas-

sino financeiro instalado no País.
Em igual período, o tamanho da conta
de juros do governo central (governo federal, Previdência e Banco Central) experimentou um salto de 28,96%, saindo de R$
247,604 bilhões no acumulado entre janeiro e outubro do ano passado para R$
319,320 bilhões no mesmo período deste
ano, em valores nominais. Descontada a inflação, a despesa acumulada apenas com
o pagamento de juros aumentou perto de
19,5%. Se fossem incluídos no orçamento,
os juros teriam correspondido a 19,4% das
despesas totais do Tesouro, superando a folha de pessoal (R$ 265,120 bilhões no mesmo período, em valores não corrigidos) e
assumindo a posição de segunda maior
fonte de gastos, atrás dos benefícios previdenciários, que somaram R$ 600,122 bilhões nos dez meses iniciais de 2021.

Deboche dos rentistas

A questão é que os programas sociais e
as demais despesas correntes do Tesouro
geram receitas e renda para o setor privado e podem ser utilizadas, quando há políticas racionais e bem direcionadas para
isso, para estimular a demanda e evitar o
desmoronamento da atividade econômica.
Os recursos direcionados para pagar juros
na ciranda financeira não acrescentam um
único emprego, não ajudam o setor privado a produzir um mero parafuso que
seja. Trata-se de um dinheiro que irá apenas aumentar os ganhos do rentismo que
tem ditado os rumos da política econômica, sancionando uma concentração de riquezas ao nível do deboche diante de
uma população que desmaia de fome nas
filas dos postos de saúde.

BALANÇO
t

2 Numa economia com
quase 13,5 milhões de desempregados e mais 47,7 milhões de informais ou de trabalhadores subocupados
(mais da metade do número
de pessoas com algum tipo
de ocupação), a equipe econômica decidiu cortar R$
16,549 bilhões dos recursos
destinados ao pagamento de
abono e seguro desemprego
aos desassistidos. Em valores
reais, as despesas nesta área
despencaram de R$ 58,391
bilhões nos dez meses iniciais de 2020 para quase R$
41,842 bilhões entre janeiro
e outubro deste ano, numa
queda de 28,34%.
2 Os benefícios de prestação continuada, que favorecem igualmente os mais pobres, tiveram seus recursos
virtualmente congelados em
termos reais. No ano passado,
até outubro, haviam sido gastos R$ 58,662 bilhões, chegando neste ano a R$ 59,064

bilhões neste ano, numa variação de apenas 0,69%.

2 Os gastos com saúde, somando as despesas sujeitas
aprogramação financeira e
aquelas enquadradas como
discricionárias (quer dizer,
livremente manejadas pelo
Tesouro), sofreram correção
de apenas 1,11% entre os
dez meses iniciais de 2020 e
idêntico período deste ano,
passando de R$ 101,747 bilhões para R$ 102,875 bilhões. Na educação, houve
corte de R$ 1,321 bilhão,
com os gastos retrocedendo
de R$ 22,328 bilhões para R$
21,007 bilhões, numa redução de 5,92%.
2 O programa Minha Casa
Minha Vida sofreu verdadeira razia, com as despesas desabando de R$ 1,851 bilhão
para apenas R$ 737,99 milhões, num tombo de 60,12%.
Para comparar, entre janeiro
e outubro de 2014, o progra-

ma havia desembolsado R$
23,627 bilhões. Em sete anos,
portanto, os recursos murcharam em quase 97,0%.

2 As despesas com o Bolsa
Família aumentaram de R$
15,112 bilhões para R$ 17,389
bilhões, em alta real de 15,1%.
O crescimento aqui, no entanto, parece muito mais relacionado à suspensão do auxílio emergencial nos primeiros meses do ano e à sua redução nos meses seguintes,
levando a um aumento na
procura pelo Bolsa Família.
Explica-se. Os beneficiários do
programa puderam optar pelo
auxílio emergencial, mais favorável, o que havia reduzido
os desembolsos diretos no ano
passado. Neste ano, o auxílio
mitigado levou um número
maior de pessoas a continuar
no Bolsa Família, mantendo as
despesas em redor de R$ 1,2 bilhão por mês, diante de uma
média mensal próxima a R$
3,0 bilhões em 2019.

Governo sanciona programa de
incentivo à regularização ﬁscal
O governador Ronaldo Caiado sancionou, nesta semana, a
lei 21.188, que institui medidas
facilitadoras para que pessoas
físicas e jurídicas negociem
seus débitos relacionados aos
créditos tributários e não tributários constituídos em favor da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos (AGR).
Para aderirem ao programa
de incentivo à regularização
fiscal (Refis 2021), os contribuintes devem, primeiro, atualizar o cadastro junto à Agência, no portal de serviços da
AGR, conforme instruções
constantes em banner especí-

fico, no site da autarquia:
www.agr.go.gov.br .
O Refis 2021 da AGR terá vigência de 120 dias, a contar
desta quarta-feira, data da publicação da lei. Com as medidas
facilitadoras, empresas e pessoas físicas que operam nos setores de serviços públicos regulados pela AGR poderão negociar, renegociar e quitar suas
dívidas, atualizando o cadastro
on-line e agendando atendimento presencial por meio da
Ouvidoria Setorial, no telefone
0800 704 3200. A equipe da
Gerência de Finanças e Dívida
Ativa está preparada para atender os contribuintes e efetuar

as negociações.
O programa Refis tem por
objetivo garantir a efetividade
dos meios de cobrança e possibilitar a regularização do passivo fiscal pelos devedores, inclusive pelos operadores dos
setores de transporte e turismo,
que foram substancialmente
afetados pela pandemia.
Abrange o crédito tributário
cujo valor atualizado por crédito até a data da adesão for
igual ou inferior a R$ 25,5 mil,
e o não tributário de qualquer
valor, correspondente ao fato
gerador ou à pratica da infração ocorrida até a data da publicação da norma. (ABr)
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Ação conjunta entre Poderes
amplia fôlego ao setor cultural
Segmento,
duramente afetado
em tempos de
pandemia, vem se
recuperando
timidamente com
a retomada das
atividades
presenciais
Felipe Cardoso
Apesar da gradativa retomada das atividades presenciais, diversos setores duramente afetados pela chegada
da pandemia ao Brasil ainda
enfrentam os reflexos de uma
crise generalizada. um desses
setores, é, sem dúvidas, o cultural, que durante quase todo
o ano de 2020, e parte de 2021,
esteve impedido de atuar.
Pensando em socorrer esse
segmento que timidamente
vem se reerguendo após a
queda do número de casos e
óbitos em decorrência da covid-19, a Assembleia legislativa de Goiás (Alego) aprovou
uma iniciativa do Governo de
Goiás que visa fortalecer e
incentivar projetos culturais.
Por meio de crédito outorgado do ICMS, ou seja, recursos
repassados com com a intenção de tornar certas atividades
mais competitivas, o governo
estadual busca conceder fôlego ao setor ainda assolado.
A matéria passou pelo legislativo, em fase única de
votação, com 29 votos favoráveis à proposta. Pelo texto,
serão incentivados projetos
credenciados junto ao Programa Goyazes, da Secretaria de Cultura.
De acordo com a equipe
econômica do governo, o valor do crédito ficará limitado
globalmente, em cada ano, a
até R$ 10 milhões, com exceção do ano de 2021, cujo limite é de até R$ 2 milhões.
Para garantir acesso ao benefício, os projetos devem estar, segundo o texto, relacionados à preservação do patrimônio cultural e histórico de

Setor cultural se
recupera após
diversos meses
parados

Goiás e à ação, produção e difusão cultural do estado, conforme o disposto na lei nº
13.613, de 11 de maio de 2000.

Na capital

Em paralelo, porém, em âmbito municipal, o legislativo
também se debruça em busca
de medidas que possam, de alguma forma, amparar os profissionais ligados ao segmento,
bem como impulsionar sua retomada. Protocolado na Câmara de Vereadores Goiânia recentemente, um projeto de lei
assinado pela vereadora Aava
Santiago (PSDB) busca impedir o trânsito de veículos no trecho entre a Rua 8 — rua do lazer — , a Avenida Anhanguera

e a Rua 4, no Centro.
A expectativa é que a restrição ocorra a partir das 18h,
às sextas e aos sábados e, durante todo o dia, em domingos
e feriados, ampliando o trecho em que a população poderá circular sem disputar
espaço com carros e motos.
A matéria visa, sobretudo,
“resgatar” a vocação cultural
da região. “Nossa ideia é fortalecer a rua 8, que já tem um
trecho de calçadão, como espaço democrático para manifestações culturais e de lazer,
especialmente pelo fácil acesso por parte de diferentes grupos. Precisamos devolver ao
Centro a tradição de ser confluência da diversidade urbana, inclusive para a população
das periferias”, explica Aava.
O texto garante ainda a possibilidade de entidades da sociedade civil e as empresas firmarem parcerias com o Poder
Executivo para fornecerem estrutura temporária a eventos,
como banheiros químicos, geradores de energia, serviço de
limpeza e outros equipamentos.
O processo passará agora pelo

crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, em seguida, para dois turnos de votação em plenário.

Em vigência

Recentemente, outra iniciativa do Estado foi a de
anunciar o retorno da legislação que beneficia diretamente o segmento das artes: a lei
Goyazes. O instrumento é tido
como um dos principais mecanismos do Governo no que
diz respeito ao fomento do setor cultural goiano. O objetivo
é financiar projetos por meio
de renúncia fiscal do Imposto
de Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS).
Em solenidade no Teatro
Goiânia, em 18 de Novembro, Caiado também liberou
mais R$ 23,3 milhões de saldo
remanescente do Fundo de
Arte e Cultura (FAC) dos editais de 308 projetos dos anos
de 2016, 2017 e 2018. Com o
repasse, o Governo atingiu a
marca de R$ 53,3 milhões pagos para os selecionados pelo
FAC antes de 2019.
Na ocasião foram, ainda,

anunciadas as atrações da 20ª
edição do Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis. O evento teve início
na última terça-feira (30/11) e
se estenderá até o próximo
domingo, (5/11).
Vale lembrar também que
em um passado não muito distante, precisamente em julho
deste ano, também foi anunciado o lançamento do programa Retomada Cultural, que
contempla ações em apoio ao
segmento. “Resgatamos toda
esta classe que sofreu duramente”, disse durante pronunciamento, ao citar que os
artistas “ficaram sem público
e sem perspectiva de tê-lo”.
O FAC é um dos principais
mecanismos de incentivo à
produção cultural no Estado,
administrado pela Secult
Goiás. Tem permitido, anualmente, um grande avanço na
política cultural goiana, tornando-a mais democrática e
plural, uma vez que libera
recursos a projetos apresentados pelo setor após análise
de uma curadoria técnica.
(Especial para O Hoje)
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Edilson Rodrigues/Agência Senado

Esplanada
Leandro Mazzini |

Pacote
Ex-AGU disse defender o direito constitucional

Mendonça defende
casamento civil
entre homosexuais
Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no
Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-advogado-geral da
união André Mendonça defendeu que o casamento entre
pessoas do mesmo é um direito. Durante a sabatina na CCJ
do Senado Federal ele foi provocado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) sobre o posicionamento em relação ao assunto, tendo em vista a ligação de Mendonça com
a igreja evangélica. O ex-ministro garantiu que, se aprovado
pelo Senado, vai separar a sua “concepção de fé” da atuação na Suprema Corte.
“Se tivesse uma discussão no Supremo sobre esse assunto, pode ter certeza que eu respeitaria os mesmos direitos civis, não apenas em relação ao casamento como à
vida familiar”, prometeu.
A pressão sobre o posicionamento de Mendonça sobre
esses assuntos está diretamente ligada à posição do presidente para escolher o ex-ministro da AGu, que era uma
indicação de alguém terrivelmente evangélico.
Mendonça tratou ainda da violência contra a comunidade lGBTqIA+ e disse ser inaceitável qualquer ato de violência física, moral e verbal. “logicamente, também com
a ressalva trazida no Supremo Tribunal Federal, em relação à liberdade religiosa, mas, ainda assim, fazendo-se com
o devido respeito a todas as pessoas”, disse.
“A democracia é uma conquista para a humanidade.
Para nós não, mas em muitos países ela foi conquistada com
sangue derramado e com vidas perdidas. Não há espaço
para retrocessos. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião desses direitos humanos”, afirmou
Além da comunidade lGBTqIA+, democracia e direitos de populações como indígenas e quilombolas e de mulheres foi um tema bastante explorado pelos senadores.
(Agência Senado)

Com a popularidade mês a mês
em queda, o presidente Jair Bolsonaro (Pl) vai recorrer à estratégia de
seus antecessores para tentar chegar
a 2022, quando pretende disputar a
reeleição, com maiores índices de
aprovação de seu governo. Escalou
cinco ministros - Ciro Nogueira (Casa
Civil); João Roma (Cidadania); Paulo
Guedes (Economia) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) -,
para mapearem os recursos de programas sociais que estão represados e ações de ministérios que podem
ser ampliadas. Recentes sondagens
apontam que a aprovação de Bolsonaro está no nível mais baixo desde
quando assumiu a Presidência.

Habite

Nas conversas, Bolsonaro tem citado iniciativas “bem-sucedidas”,
como o Programa Habite Seguro, já
em vigor, que permite aos profissionais de segurança pública solicitar
um crédito com subsídios e condições
especiais para financiamento da casa
própria de até R$ 300 mil.

Vale-gás

Em outra ofensiva para tentar aplacar a queda de populariade, o presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto
de lei ao Congresso Nacional para pedir a abertura de crédito especial de R$
300 milhões para pagar vale-gás, inicialmente, para 5 mil famílias.

Ausente

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general
Augusto Heleno, não perde oportunidade de estar junto nas agendas do presidente Bolsonaro. Mas não foi à cerimônia de filiação ao Pl, em Brasília.
Ausência esperada: causaria desconforto a presença do general que já associou o centrão a ladrões.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Detratores

Durante a sabatina no Senado, o ex-ministro
André Mendonça defendeu a liberdade de imprensa. No entanto, estava no comando da Justiça quando foi revelado que o Governo produziu um relatório de monitoramento no qual
classificou jornalistas e influenciadores nas redes sociais como detratores, neutros informativos e favoráveis (ao governo).

Inquéritos

O ex-minstro também solicitou à Polícia Federal a abertura de inquéritos – com base na lei
de Segurança Nacional (lSN), criada na ditadura militar - para investigar jornalistas, escritores
e outros críticos ao governo.

Bifurcação

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, tem boas chances de garantir uma vaga
no Senado se concorrer pelo estado de Goiás. Não
é o plano do presidente Jair Bolsonaro, agora no
Pl, que projeta lançá-lo para a disputa ao governo de São Paulo.

Um manda. . .

O ministro resiste, pois não tem eleitorado
para se aventurar na corrida ao governo estadual. Mas costuma seguir à risca a clássica frase do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre Bolsonaro: “um manda e o outro obedece”.

Certificado

Com o avanço da variante ômicron do coronavírus, secretários estaduais e municipais de saúde,
representados pelo Conas e Conasems, aumentam
a pressão sobre o governo federal para que seja exigido o certificado de vacinação para a entrada de
viajantes no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já recomendou a adoção
da medida, ignorada pelo Ministério da Saúde.

Impasse

Diante do impasse, a Comissão de Seguridade
da Câmara aprovou requerimento para que o ministro Marcelo queiroga e o presidente da Anvisa,
Antônio Barra Torres, compareçam ao colegiado
para prestarem esclarecimentos sobre a divergência em torno da exigência do certificado.

Nome de André Mendonça ao
STF é aprovado da CCJ no Senado
Marcos Oliveira/Agência Senado

Outro tema levado
ao sabatinado foi
posse e porte de
armas. Sobre esse
assunto, ele disse
que “há espaço”
para isso no Brasil
Foi aprovado ontem (1º) o
nome do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da
união André Mendonça pela
Comissão de Constituição de
Justiça (CCJ) do Senado Federal. O evento, que durou cerca de 8 horas, teve votação secreta. Dos 27 presentes, 18
votaram a favor de Mendonça, outros 9 contra.
Na última parte da sabatina, vários senadores anteciparam publicamente o voto,
entre eles Simone Tebet (MDBMS), Jorginho de Mello (Pl-SC),
Orioristo Guimarães (Podemos-SP) Eduardo Gião (Podemos-CE). Eles destacaram a
humildade e reputação ilibada
do candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal (STF).

Armas

Outro tema levado ao sabatinado foi posse e porte de
armas. Sobre esse assunto, ele
disse que “há espaço” para isso
no Brasil. Apesar da declaração, Mendonça não quis se posicionar sobre flexibilização
da política armamentista. “A

Delação premiada

Sobre o instituto da delação premiada, André Mendonça disse aos senadores
que instrumento não pode
ser utilizado como prova para
incriminar alguém. “Entendo
que uma delação premiada
não é elemento de prova. Não
posso basear uma convicção
com base numa delação”, defendeu. “As generalizações
são péssimas, o prejulgamento não se pode aceitar.
Não se pode criminalizar a
política”, completou. Para o
sabatinado, o combate à corrupção deve ser feito “respeitando os direitos e garantias individuais”.

Segunda instância

Dos 27 presentes,
18 votaram a favor
de Mendonça,
outros 9 contra
questão que deve ser debatida
é quais os limites, até que ponto e até que extensão. Dentro
dessa perspectiva, a questão
está levada à discussão no STF,
e nesse contexto sob pena tornar-me impedido para me manifestar como juiz da Suprema
Corte caso aprovado por esse
Senado federal, eu não posso
me manifestar sobre a exatidão
da possibilidade ou não ou da

constitucionalidade ou não do
tratamento que foi dado pelos
decretos e também por atos legislativos que tratam da matéria”, justificou.

Pandemia

Sobre o enfrentamento à
pandemia de covid-19, Mendonça disse as vacinas contra
o novo coronavírus vieram em
“boa hora”. “Foram a causa
fundamental de termos equacionado, pelo menos a níveis
não tão tristes de número de
mortes ou não tão altos”. “Em
muitos momentos, eu podia
observar que as autoridades foram aprendendo durante o

processo”, disse.
Entretanto, ele ressaltou
que pode ter havido “desvio
de conduta" de autoridades
durante o enfrentamento da
pandemia de covid-19. Mendonça acrescentou que “o valoroso trabalho da CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia] deve
ser levado a sério por todas as
instituições do sistema de Justiça”. “Espero que dentro desse contexto possamos, em breve, não só aquilo em análise
na PGR [Procuradoria-Geral
da República] ou no STF, dar
essa resposta tempestiva, correta e séria”, completou.

Em relação à prisão após
condenação em segunda instância, Mendonça disse que é
favorável, mas ressaltou que
defende a segurança jurídica.
Por isso, qualquer mudança
nesse entendimento no STF
teria que ser feita pelo legislativo. “Diante desse quadro,
importa dizer que sou adepto do princípio da segurança
jurídica. Assim, entendo que
a questão está submetida ao
Congresso Nacional, cabendo
a este deliberar sobre o tema,
devendo o Supremo Tribunal Federal revisitar o assunto apenas após eventual
pronunciamento modificativo por parte do Poder legislativo sobre a matéria e caso
o Judiciário seja provocado a
fazê-lo.” (Agência Senado)
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a um passo da final

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Em vantagem, Vila
Nova visita o Nova
Mutum, pela
semifinal da Copa
Verde
Breno Modesto

Mesmo tendo atingido a
principal meta estabelecida
para a temporada, o clima no
Vila Nova é de decisão. Isso porque, logo mais, às 16h, o time
comandado pelo técnico Higo
Magalhães entra em campo
para buscar mais uma final
em 2021. Vice-campeão estadual, em maio, o Colorado tem
uma nova chance de terminar
o ano levantando um troféu.
Para chegar à decisão da
competição, o Tigre encara
novamente o Nova Mutum,
pelo jogo de volta das semifinais do torneio. Na ida, disputada no OBA, o clube vilanovense triunfou. 3 a 0. Pedro
Júnior, duas vezes, e Tiago
Real deram ao Vila Nova o direito de poder perder por até
dois gols de diferença e, mesmo assim, avançar à final.
Apesar da boa vantagem, o
comandante colorado adota
cautela ao falar sobre o confronto. Na visão de Higo Magalhães, seus atletas não podem se apegar ao resultado
construído no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga. Para ele,
o Azulão, como é conhecido o
time do Mato Grosso, não chegou à toa à fase semifinal da
Copa Verde.
“Estamos atentos. Sabemos que temos uma vantagem, mas não vamos nos apegar a ela. Não foi por acaso

O técnico Higo Magalhães tenta levar o Colorado à final da Copa Verde
que o nosso adversário chegou a esta fase da competição.
Eles eliminaram uma outra
equipe que tem sua força e
que todos davam como certo
que passaria de fase, que é o
Brasiliense. E, por mérito, eles
conseguiram esta vaga. Agora,
jogam em casa, num ambiente e num campo que eles conhecem muito bem. Teremos
de nos adaptar muito rápido
ao gramado. Precisamos estar
atentos a isso”, comentou
Higo Magalhães.
O treinador completa dizendo que entende a responsabilidade do Colorado no torneio, já que é apontado por
muitos como o grande favorito
a ser o campeão da competição.
No entanto, Higo cita que é

CATEGORIAS DE BASE

Goiás renova com
Gabriel Carrijo e
acerta com meia
vindo da Anapolina
A temporada 2022 para
o Goiás já iniciou, mas ainda fora das quatro linhas.
Não somente a equipe esmeraldina segue renovando com jogadores do time
principal, mas também
vem mantendo atletas de
suas categorias de base por
mais tempo. Pensando nisso, a diretoria garantiu a
permanência do lateral-direito Gabriel Carrijo por
mais seis meses. Além dele,
o clube acertou com o meia
Igor Silva, que defendia as
cores da Anapolina.

Gabriel Carrijo

Natural de Franca (SP),
o lateral de 20 anos iniciou
sua carreira ainda novo
no Inter de Bebedouro-SP,
onde atuou no time Sub-11
da equipe paulista. Com
potencial desde cedo, logo
foi para o Internacional,
onde viveu sete anos incríveis vestindo as cores
vermelho e branco. Gabriel
Carrijo acumula títulos e
mais títulos pela equipe
gaúcha, sendo eles um
Gauchão e uma Copinha,
conquistada em 2020.
Assinou com o Goiás em
setembro de 2020, mas devido à pandemia, acabou
vestindo a camisa esmeraldina somente na temporada 2021. Foi titular absoluto na campanha do Goia-

não Sub-20, onde o Goiás se
sagrou campeão invicto da
competição. Carrijo atuou
em catorze das dezessete
partidas realizadas.
Seu vínculo com a equipe esmeraldina era até dezembro de 2021, mas agora
foi prorrogado até junho
de 2022. Devido à pandemia, a Copa São Paulo não
pode ser realizada neste
ano, por isso, a edição que
se inicia em janeiro poderá
atletas nascidos em 2001 e
Gabriel é um deles, podendo estar certamente no time
esmeraldino visando chegar a grande final, como
aconteceu em 2013. Seu
contrato já foi regularizado
junto ao BID da CBF.

Igor Silva

Além de renovar com
seus atletas, a diretoria
também acertou a vinda
do meio-campista Igor Silva, de 20 anos, proveniente da Anapolina. O jogador
que tem também passagens pelas categorias de
base do Criciúma, estava
na rubra na disputa do
Goianão Sub-20, onde fez
uma boa competição, anotando quatro gols em doze
disputados. Seu contrato
com a equipe esmeraldina
é até novembro de 2022.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

preciso ter “apetite”, pois, quem
tiver mais, terá mais possibilidades de vencer a partida.
“Entendemos que temos a
possibilidade de garantir uma
vaga na final da competição e
vamos trabalhar muito para
isso. é lógico que temos uma
grande responsabilidade, já
que vestimos uma grande camisa. Mas, a partir do apito inicial do árbitro, as coisas se
equivalem. E, quem tiver mais
“apetite”, tem a possibilidade
de vencer o jogo”, finalizou.

Histórico

A partida desta quinta-feira (2) será apenas a segunda
da história entre Nova Mutum e Vila Nova. O único confronto registrado entre as

equipes foi o jogo de ida das
semifinais da atual edição da
Copa Verde, na quarta-feira
(24) da semana passada. No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, os comandados do téc-

nico Higo Magalhães derrotaram os mato-grossenses por
3 a 0. Pedro Júnior, duas vezes, e Tiago Real fizeram os
gols do triunfo vilanovense.
(Especial para O Hoje)

FICHA
Técnica
t
Nova Mutum

x

Vila Nova

Data: 2 de dezembro de 2021. Horário: 16h. Local: estádio valdir Doilho Wons, em nova Mutum (MT). Árbitro: alisson Sidnei
Furtado (To). Assistentes: Fábio Pereira (To) e cipriano da Silva Sousa (To)
Nova Mutum: Gabriel;
léo campos, Jô, Taison e
andreo; vinícius, Felipe,
elisson e higor; romário
e Wandinho
Técnico: William de Mattia

Vila Nova: Georgemy; Moacir,
rafael Donato, ricardo lima e
Bruno collaço; Pedro Bambu,
Kallyl e Tiago real; Diego Tavares, clayton e alesson
Técnico: higo Magalhães

ATLÉTICO-GO

Para concretizar permanência na elite,

Dudu quer vitória contra a Chape
Na última segunda (29), o
Atlético-GO conseguiu pontos
importantíssimos na luta contra o rebaixamento. Jogando
no Estádio Antônio Accioly, o
time comandado pelo técnico
Marcelo Cabo derrotou o Bahia por 2 a 1. O triunfo foi o
primeiro do comandante em
seu retorno ao Dragão.
Além dos gols, marcados
pelo volante Marlon Freitas e
pelo atacante Janderson, outro
lance foi crucial para o resultado positivo. Na marca de 33
minutos da etapa final, quando o jogo estava empatado
em 1 a 1, o lateral-direito Dudu
conseguiu parar, sozinho, um
contra-ataque puxado por seis
atletas do Tricolor.
Ao comentar a jogada, Dudu
diz que tentou induzir Nino Paraíba, também lateral-direito, a
utilizar a perna esquerda, que
não é a sua melhor. E, assim,
conseguiu desarmar o defensor
dos visitantes, que ficaram
muito próximos de virar o placar naquele momento, já que
estavam em vantagem numérica neste duelo contra o camisa 2 rubro-negro.
“Naquele lance, o time estava encaixado à maneira que
o professor Marcelo (Cabo)
nos pede. Mas o Bahia conseguiu sair muito rápido (de seu
campo). Com dois toques, já estavam iniciando o contra-ataque. O Rossi conseguiu dar
um toque, de primeira, para o
Nino (Paraíba). Naquela hora,
olhei para o lado e vi que eu
estava só. Só pensei em correr
para trás e proteger a área,
deixando o Nino trazer a bola
(até a linha de fundo) e ten-

Bruno Corsino/Atlético CG

Dudu foi um dos responsáveis pela vitória contra o Bahia, na segunda (29)
tando induzi-lo a utilizar sua
perna esquerda. Consegui. E,
depois, pude desarmá-lo. Fico
feliz por ter ajudado o time naquele lance”, comentou Dudu.
O lateral comentou também que depois do fim jogo é
que teve noção do que tinha
feito. Apesar disso, Dudu diz
que, para que a jogada e o gol
de Janderson, que deu a vitória ao Atlético contra o Bahia, sejam sempre lembrados, o clube precisa bater a
Chapecoense e ficar mais
tranquilo quanto à perma-

nência na primeira divisão.
“Em campo, eu tinha
uma pequena noção do que
tinha feito. Mas, após o fim
do jogo, fui ver o lance com
mais calma. E tive a real dimensão da importância do
lance. Mas, para concretizar
mesmo a nossa permanência na Série A, temos de ganhar o jogo contra a Chapecoense. Porque senão, esse
lance e o gol do Janderson
não valerão nada”, finalizou Dudu. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Nicolle Mendes / Aparecidense

Campeões pela Aparecidense, jovens participaram diretamente de quinze gols em trinta e um feitos na competição

rEnEgados à campeões
Victor Pimenta
A Aparecidense foi campeã
inédita do Campeonato Brasileiro da Série D no último sábado (13), ao segurar a vantagem conquistada no primeiro
jogo e empatar diante da Campinense em 1 a 1, no estádio
Aníbal Batista de Toledo.
O clube goiano que passou
por problemas financeiros
da Série D de 2020 para a de
2021, recorreu a buscar jovens emprestados, sendo sete
deles provenientes do Goiás
que ajudaram muito nesta
conquista inédita da história do clube. O zagueiro Vanderley, os laterais Rodrigues
e Gustavinho, o volante Filipe Trindade, o meia Flávio
Henrique e os atacantes Samuel e Pedro Marinho participaram diretamente de
quinze gols dos trinta e um
feitos na competição, sendo
sete gols marcados pelos atletas, além de oito assistências
feitas pelos mesmos.
Dos sete jogadores emprestados pelo Goiás, seis encerram
o vínculo com o clube esmeraldino no final de dezembro e podem permanecer na Aparecidense na temporada de 2022,
quando disputarão o Goiano, a
Copa do Brasil e agora a Série C.
Confira a trajetória de cada um
na conquista do clube na Série D.
Vanderley (zagueiro, 21
anos): O jovem jogador era

Sete atletas do Goiás são emprestados à Aparecidense e
encerram temporada campeões da Série D; apenas um
jogador tem contrato com equipe esmeraldina em 2022
capitão do time sub-20 esmeraldino até chegar por empréstimo junto à Aparecidense. Sem muitas oportunidades no Goiás, Vanderley chegou ao time de Thiago Carvalho como opção para o banco,
mas soube aproveitar cada
oportunidade quando acionado. Dos dez jogos pela Cidinha,
nove foram como titular, sendo os dois nas duas decisões da
equipe no título. O zagueiro
termina a temporada invicto
na Cidinha. Em sua estreia
pela Aparecidense, fez o gol na
vitória sobre o união Rondonópolis por 2 a 0. Seu contrato com o Goiás acaba em dezembro de 2021 e ele tem
chances de permanecer na Cidinha para a Série C de 2022.
Gabriel Rodrigues (lateralesquerdo, 21 anos): quem mais
atuou pela Aparecidense dos
emprestados. Pelo segundo
ano consecutivo, segue vestindo as cores da Cidinha na
Série D, agora com o acesso
inédito no currículo. um dos
homens de confiança do treinador Thiago Carvalho, perdeu
apenas três dos vinte e dois jogos na atual temporada pela Cidinha. Foram quatro assistên-

cias, uma em especial para
Wesley Matos na vitória sobre
o Cianorte por 1 a 0. O lateral
ainda fez gol, na vitória sobre
o Porto Velho. Seu contrato
com o Goiás é até dezembro de
2022, mas se depender da vontade dele, ele permanece para
a Série C de 2022.
Gustavinho (lateral-esquerdo, 21 anos): O jogador
chegou ao clube para disputar
posição com o seu companheiro Rodrigues, mas também por jogar adiantado de
ponta, por conta de seu poder
ofensivo qual Thiago Carvalho preza, Gustavinho fez então
seis partidas pela Aparecidense na Série D. Sua partida de
destaque foi a vitória sobre a
Caldense por 3 a 1, nas oitavas,
quando o jovem deu duas assistências na partida e eleito o
melhor do jogo. Sua permanência no clube ainda é incerta. Ele tem contrato com o
Goiás até dezembro de 2021.
Filipe Trindade (volante,
22 anos): o que menos teve
chances entre os emprestados, afinal, sua posição na
Aparecidense é a mais difícil
de ser conquistada. Isso porque Trindade compete com

Bruno Henrique e Rodriguinho, os dois titulares absolutos
do treinador desde a última
temporada. Filipe também sofreu com pequenas lesões que
o tiraram dos gramados por
um tempo. Foram seis partidas pela Cidinha em 2021 e
seu contrato com o Goiás se
encerra em dezembro. O jogador não deve permanecer,
por não fazer parte dos planos
de Thiago Carvalho, visando a
temporada 2022.
Flávio Henrique (meia, 22
anos): Meia de criação, Flávio
Henrique foi mais utilizado na
função de segundo volante e se
saiu muito bem quando acionado. Pelo segundo empréstimo consecutivo, o jogador mostrou amadurecimento em relação a última temporada e
agradou o treinador e sua comissão. Foram catorze jogos
pela Aparecidense, sendo oito
vitórias. Seu contrato com o
Goiás termina em dezembro de
2021 e o jogador não deve ser
procurado para ficar na Cidinha em 2022.
Pedro Marinho (atacante,
21 anos): Depois de Rodrigues, o atacante é quem mais
jogou pela Aparecidense dos

jogadores emprestados, sendo vinte ao todo. Em sua estreia pelo clube, titular e gol
na vitória sobre o Nova Mutum por 3 a 1. Marinho foi
bastante utilizado como arma
no segundo tempo e na goleada sobre o Goianésia, ele
entrou na partida e contribuiu com duas assistências
para Samuel marcar nas duas
oportunidades. Seu contrato
com o Goiás é até dezembro
de 2021 e sua permanência
para a temporada de 2022
ainda é incerta. Segundo seu
empresário, estão sendo analisado outras propostas.
Samuel (atacante, 22 anos):
O jogador chegou durante a
fase de grupos e só contribuiu
ainda mais com seu bom futebol, raça e ousadia em campo. Em sua estreia, dois gols
com duas assistências de Marinho. Foram nove jogos pela
Aparecidense e é o décimo segundo jogador de Thiago Carvalho. Na primeira semifinal
diante do ABC, foi autor do gol
que fechou o placar em 4 a 2
e no último sábado (13), ele
voltou a se destacar, sendo o
autor do gol de empate diante da Campinense, que decretou o título inédito na história do clube. Seu contrato
com o Goiás se encerra em dezembro de 2021, mas ele não
fica na Aparecidense para a
temporada 2022. (Especial
para O Hoje)
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Goiás é um grande produtor de frango e de ovos e consome, apenas, 30% do que produz. 70% da produção segue para suprir demanda de outros estados brasileiros

Produção de aves cresce e
Goiás ﬁca em sexto no ranking
Entretanto, fatores como quedas de energia seguem sendo preocupação para produtores
Fotos: Sistema CNA/Senar

Maiara Dal Bosco
Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico (IBGE) colocam Goiás na 6ª posição no
ranking nacional de estados
e Distrito Federal e na 1ª posição no Centro-Oeste com
relação ao rebanho de galináceos. Os números consolidados referem-se ao ano de
2020, e dão conta de que
Goiás tem um rebanho de
galináceos, grupo que inclui
galinhas, galos, frangos, patos e outras aves, excetuando-se as codornas, de
93.365.406 cabeças.
De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de
Goiás (SEAPA), outro indicador importante é a Estatística
Trimestral da Produção Pecuária, também do IBGE. Em
setembro deste ano, em sua
última divulgação, o IBGE revelou que o número de abates
de frangos no 2º trimestre
deste ano - abril, maio e junho - foi de 112,78 milhões de
cabeças, o que representou
um recorde entre os segundos trimestres da série histórica iniciada em 1997.
O resultado configurou
uma alta de 29,5% em relação
ao mesmo período do ano
passado. Com isso, Goiás ocupa a 6ª posição em abates no
2º trimestre de 2021 em relação ao Nacional e 1ª posição em relação ao Centro-

Como são animais de pequeno porte e de ciclo curto de vida, a queda de energia provoca grandes prejuízos aos produtores do setor
Oeste. A produção de carcaça
de frango deu um salto de
42,9% em volume no referido
período, na comparação com
os meses de abril, maio e junho de 2020, chegando a
271,93 mil toneladas.
Neste cenário, a Associação Goiana de Avicultura
(AGA) ressalta que os municípios que mais se destacam
na avicultura são Palmeiras
de Goiás, Rio Verde, Mineiros,
Jataí, Itaberaí, Nova Veneza,
Pires do Rio e Buriti Alegre.
“Goiás é um grande produtor
de frango e de ovos, e que

consome apenas cerca de 30%
do que produz, sendo que os
outros 70% vai para outros estados. Com isso, a avicultura
é uma atividade que gera
grande movimentação de recursos e de distribuição de
renda e de emprego. Nas empresas associadas na AGA,
são gerados mais de 30 mil
empregos diretos em Goiás”,
afirma Cláudio Almeida Faria,
presidente da AGA.

Setor novo no Estado

O presidente lembra que a
avicultura em Goiás pode ser

considerada recente, e que
deu um grande salto há cerca de 30 anos. “Com as empresas locais e também a chegada de empresas de outros
Estados, como a Perdigão e a
Pif Paf, houve um impulso no
crescimento da avicultura no
Estado”, afirmou Cláudio. Ele
destaca o crescimento expressivo ocorrido em 2019
no setor. “Em 2019, o segmento cresceu 38% em apenas um ano. Essa condição de
estar entre os Estados mais
produtores nos trouxe até
aqui muito pela oferta de

grãos do Estado, que era um
fator de competitividade.
Para ele, a expectativa
para o próximo ano é de crescimento. “Nos últimos dois
anos tivemos grandes altas
nos preços dos insumos, o
que nos limitou o crescimento, tanto pela alta desses insumos quanto pela cobrança
de impostos. Agora projetamos mais crescimento para
2022, já que temos potencial e
interesse em continuar crescendo, ainda mais com a melhora do cenário de pandemia”, destacou Cláudio.

Quedas de energia impactam no crescimento do setor
Mesmo em um cenário de
crescimento, há fatores que
afetam diretamente a competitividade do setor. Entre eles,
as quedas de energia, que resultam em gastos extras para os
produtores, especialmente com
combustíveis para geradores e
manutenção, sobretudo quando se pensa na manutenção
das granjas funcionando.
“O animal frango é criado
em regime de confinamento
de escala, e como são animais
de pequeno porte e de ciclo
curto de vida – de 40 a 47 dias
qualquer fator externo como

queda de energia provoca o
desligamento dos equipamentos que mantêm o ambiente controlado, o que pode
provocar uma perda considerável, já que há entre 100 e 150
mil frangos nas granjas. às
vezes não há morte dos animais, há prejuízo no desenvolvimento destes”, explica o
presidente da Associação Goiana de Avicultura (AGA), Cláudio Almeida Faria. Além disso,
ele lembra que, além das granjas, o setor depende da energia
para o congelamento dos produtos, nos frigoríficos e nos

centros de distribuição.
Cláudio Faria destaca ainda
que, no comparativo com
2019, houve melhora no cenário das quedas de energia,
mesmo que ainda aquém da
expectativa dos produtores.
“O que temos sentido é que entre o período de seca e de chuva há algumas interrupções
[de energia]. Essas interrupções são extremamente impactantes e nos preocupa essa
oscilação. As redes têm que
ser mais protegidas. Teve uma
melhora de 2019 para cá, mas
de forma tímida, ainda há mui-

to para ser feito”, afirma.

Valor Bruto da Produção

De acordo com dados divulgados em novembro pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
a estimativa para o Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP) de Goiás em 2021 é de R$
95,03 bilhões. Divulgado mensalmente, o VBP é baseado no
preço recebido pelo produtor
nas principais praças do País,
e permite o acompanhamento
da produção agropecuária ao
longo do ano.

Segundo o Mapa, os 10 produtos com maior participação
no VBP Agropecuária do Estado em 2021 são: soja (36,9%),
bovino (16,8%), milho (12,3%),
cana (10,4%), frangos (8,4%),
leite (6,0%), tomate (3,1%), feijão (1,5%), suínos (1,3%) e ovos
(1,1%). Ainda de acordo com o
Mapa, o VBP Agropecuário do
Brasil deve chegar a R$ 1,12 trilhão em 2021. Na pecuária, as
carnes bovina e de frango aparecem com maior crescimento
no ano, ainda impulsionadas
pelas exportações. (Especial
para O Hoje)
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Aprovado PL que tipifica crime de
injúria em locais públicos ou abertos

Municípios mostram preocupação com variante Ômicron

Principais
cidades turísticas
de Goiás
cancelam festas
de Ano Novo
Maiara Dal Bosco
Com três casos já confirmados da variante Ômicron
do novo coronavírus no Brasil, municípios vêm repensando os festejos de final de ano. Este é o caso de cidades turísticas como Pirenópolis, Caldas Novas e Goiás,
que já anunciaram o cancelamento dos eventos de Réveillon, a exemplo de outras cidades como Salvador, Belo
Horizonte, Florianópolis e Brasília.
Ao jornal O Hoje, o prefeito da cidade de Goiás, Aderson liberato Gouvea, declarou que, diante do surgimento da nova variante e do cenário epidemiológico, a prefeitura já decidiu que não realizará eventos públicos na
data. “Decidimos, também seguindo os demais municípios,
a não realizar eventos públicos pela prefeitura na virada
de ano. Com relação ao Carnaval, que está um pouquinho
mais longe, ainda estamos analisando, mas já está definido que o Réveillon, com a tradicional queima de fogos e um
evento com show, não será realizado”, afirmou.
O prefeito destacou ainda que a Prefeitura de
Goiás está trabalhando para definir como ficará o Decreto Municipal. “Estamos verificando como ficarão
as festas privadas. A tendência é que estas festas possam acontecer, mas dentro de um padrão de segurança”, finalizou Aderson.
No caso de Caldas Novas, a prefeitura realizou alterações na programação de fim de ano no município após
sugestão da Secretaria de Saúde do Município. De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Ribas, não haverá apresentações musicais e culturais durante as festividades de Natal e Ano Novo.
“Apesar de estarmos em um cenário estável referente ao número de casos, ao quantitativo de mortes
e à necessidade de internação de Covid-19, precisamos
pensar de forma antecipada quando se trata desse vírus, e é por isso que não iremos realizar nenhuma celebração na esfera pública de festividades de modo
presencial no Natal e Reveillon, em Caldas Novas, incluindo a tradicional queima de fogos na virada do
ano”, declarou Daniel Ribas.
Mesmo sem os eventos, o secretário pontuou que haverá decoração natalina nos principais pontos turísticos da cidade e que continua vigente o atual decreto que
limita a capacidade de ocupação de hotéis, parques, bares, restaurantes e eventos em 75%. Segundo relatório
da Vigilância Epidemiológica, os casos de Covid-19, caíram 66% em outubro em relação a novembro e os óbitos caíram 85,7% no mesmo período. Já a média móvel
do município, se mantém abaixo de cinco casos ao dia,
desde o dia 30 de outubro. “Os números estão controlados, porém, estamos em constante análise para não
sermos surpreendidos”, ressaltou o secretário de Saúde, Cláudio Costa.
Em Pirenópolis, a prefeitura confirmou que não irá
promover nenhuma festa pública de Réveillon. De acordo com o secretário de Saúde do Município, Hisham Hamida, o surgimento da nova variante é motivo de preocupação neste sentido. “Temos acompanhado o cenário
epidemiológico e a nova variante ela nos causa uma
preocupação. O município já tinha adotado algumas medidas para a realização de eventos, onde é exigido o certificado de comprovação do esquema vacinal completo
para que a pessoa possa participar desses eventos,
além do reforço da utilização de máscaras, do álcool em
gel e do distanciamento social”, afirmou.
O secretário destacou ainda que o cenário continuará
sendo acompanhado para orientar a gestão municipal
com objetivo de preservar a vida de todos e que algumas
medidas mais rígidas poderão ser adotadas de acordo
com a mudança na situação epidemiológica, tanto para
realização das festividades no final do ano quanto
para o Carnaval de 2022. (Especial para O Hoje)

A Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de lei 1749/15, que tipifica o crime
de injúria quando cometido em locais públicos ou locais privados abertos ao público e de uso coletivo. A proposta será enviada
ao Senado. De acordo com o substitutivo
aprovado, do deputado Antonio Brito (PSDBA), o enquadramento depende do uso de
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Atualmente, o crime de injúria por esses motivos existe apenas no Código Penal e prevê pena de
reclusão de 1 a 3 anos e multa, sem fazer referência ao local onde ocorre como agravante. Inicialmente, o projeto considerava
a condição de pessoa idosa ou com deficiência como elementos de enquadramento se usados pelo acusado. Para Tia Eron, au-

tora da Proposta, “a injúria racial, quando
praticada em locais públicos ou privados
abertos ao público, atinge a honra de toda
uma coletividade de pessoas que compartilham a mesma cor, raça ou etnia, atentando contra os princípios básicos de civilidade. Não há uma pessoa desta coletividade que não se sinta atingida.” O substitutivo também retira a menção à conduta praticada por meio das redes sociais,
pois a pena atual é superior à pena proposta no projeto de lei. “Por fim, propomos
retirar a menção à conduta praticada por
meio das redes sociais, pois a lei 13.964/19
alterou o Código Penal triplicando a pena
dos crimes contra a honra cometidos ou divulgados nas redes sociais, variando de 3
a 9 anos”, afirmou Antonio Brito.

Punição por ter adoecido
A Terceira Turma do TST
condenou uma empresa de
telemarketing ao pagamento de indenização a uma
operadora de telemarketing
que era penalizada com supressão da folga aos sábados
em razão da apresentação
de atestado médico. Para o
órgão, a conduta do empregador vai além dos limites

do seu poder diretivo, pois
impede seus empregados
de usufruírem seus direitos e expõe a sua saúde. O
relator, ministro Agra Belmonte, explicou que o dano
moral decorre da natureza
da situação vivenciada, não
havendo necessidade de
prova cabal do abalo sofrido
pelo empregado.

Custos das prisões
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) lança o programa diagnóstico inédito sobre
os custos prisionais no Brasil.
O objetivo é qualificar o debate sobre a aplicação dos recursos públicos de forma a
romper ciclos de violência e
estimular a retomada da vida

em sociedade. A publicação é
um dos produtos da parceria
em andamento desde 2019
com Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e
o Programa das Nações unidas para o Desenvolvimento (Pnud), hoje o programa
Fazendo Justiça.

Presidente aumenta número de
juízes federais em todas as regiões
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que
aumenta o número de magistrados nos cinco Tribunais Regionais Federais
(TRFs). A lei 14.253, de
2021, nasceu no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e
não gera aumento de despesas, pois o aumento do
número de magistrados se
dá pela conversão de cargos vagos para juízes federais substitutos. Com as
mudanças, a configuração
dos TRFs fica assim: TRF-1

(Região Norte e GO, MT,
DF, MA, PI e BA): 43 desembargadores (eram 27);
TRF-2 (RJ e ES): 35 desembargadores (eram 27); TRF3 (SP e MS): 55 desembargadores (eram 43); TRF-4
(Região Sul): 39 desembargadores (eram 27); TRF5 (CE, RN, PB, PE e SE): 24
desembargadores (eram
15). Em outubro foi sancionada a criação do TRF6 (lei 14.226, de 2021), responsável pelo estado de
Minas Gerais.

TJGO lança
serviço para
facilitar emissão
de certidão
de imóveis
Foi lançado o Serviço de
Atendimento Eletrônico
Compartilhado (SAEC), sob a
gestão do Operador Nacional do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis (ONR),
em todos os cartórios de
registro de imóveis do Estado de Goiás. Por uma única
plataforma, será possível a
partir de agora obter, por
exemplo, a certidão de um
imóvel (posteriormente de
outros serviços relacionados ao registro de imóveis)
pela via on-line.

RÁPIDAS

t

2 Estado laico? - OAB Nacional cria Comissão de Juristas Evangélicos e Cristãos.
2 Câmara Municipal de
Goiânia - Aprovada na CCJ
isenção de tributos para prejudicados com decretos durante pandemia.

Países endurecem regras de
viagem e controlam fronteiras
Passageiros de aviões destinados aos Estados unidos
(EuA) enfrentarão regras de
exames de covid-19 mais rigorosas, e outros países endurecem o controle das fronteiras em meio à incerteza a respeito da variante Ômicron do
coronavírus e de sua capacidade de driblar a proteção
das vacinas.
Japão e Hong Kong informaram que vão aumentar as
restrições de viagem, e a Malásia proibiu temporariamente viajantes de países considerados em risco. O Japão, que já
havia suspendido a entrada
de todos os estrangeiros, relatou seu segundo caso da nova
variante nesta quarta-feira (1º).
Outros países se preparam
para mais casos: a Austrália disse que ao menos duas pessoas
já provavelmente infectadas
visitaram locais de Sydney, e a
Dinamarca disse que uma pes-

soa infectada participou de um
grande concerto.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) disse que "restrições de viagem generalizadas
não impedirão a disseminação internacional e impõem
um fardo pesado sobre vidas e
meios de sustento", mas também aconselhou pessoas indispostas, em risco, de 60 anos
ou mais e que não se vacinaram a adiarem viagens.
Investidores continuavam
tensos hoje, apesar de os mercados financeiros terem reagido a quedas bruscas do dia
anterior, ocorridas na esteira
de comentários do presidente
executivo da Moderna, que
manifestou dúvidas sobre a
eficácia das vacinas contra covid-19 no combate à Ômicron.
Desde então, autoridades
de saúde globais ofereceram
garantias e reiteraram apelos
para que as pessoas se vaci-

nem. "Nossa melhor forma de
defesa continua sendo nossas
vacinas", disse o secretário da
Saúde britânico, Sajid Javid,
ao canal Sky News. "é possível,
claro, é possível que sejam menos eficazes. Simplesmente ainda não sabemos com certeza.
Mas também é muito provável
que continuem eficazes contra
doenças graves", disse.
A união Europeia adiantou
o início de sua vacinação de
crianças de 5 a 11 anos em uma
semana, remarcando para o
dia 13 de dezembro.
O presidente executivo da
BioNTech disse que a vacina
que a empresa faz em parceria
com a Pfizer provavelmente
proporcionará uma proteção
forte contra doenças graves
decorrentes da Ômicron. Tanto o Reino unido quanto os
EuA ampliaram seus programas de doses de reforço em
reação à nova variante. (ABr)
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UFG vai exigir passaporte
vacinal a partir do próximo mês
Ampliação das
atividades
presenciais na
Universidade
ocorrerá no dia 17
de janeiro
Daniell Alves
O passaporte vacinal para
frequentar a universidade
Federal de Goiás (uFG) será
exigido pela instituição a partir do próximo mês, conforme
antecipou o reitor da uFG,
Edward Madureira. A decisão abrange professores, técnicos-administrativos, estudantes e visitantes.
O Conselho universitário
da uFG (Consuni) deliberou
pela exigência do passaporte
vacinal para frequentar as dependências da universidade.
Os procedimentos para a implantação dessa decisão, que
explicam de que forma ela
funcionará, serão definidos
em instrução normativa a ser
apresentada posteriormente.
A autoria do requerimento
para discussão do assunto foi
do Diretório Central dos Estudantes (DCE), do Sindicato dos
Docentes das universidades
Federais de Goiás (Adufg) e do
Sindicato dos Trabalhadores
Técnico-Administrativos em
Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do
Estado de Goiás (Sintifesgo)
que se posicionaram, durante
a reunião, a favor da exigência
do comprovante de vacinação.
O reitor Edward enfatiza
que a discussão já vinha ocorrendo em algumas reuniões do
Consuni e, em todos os momentos, a gestão ratificou seu
compromisso com a vacinação

Entidades que representam os professores, técnicos-administrativos e estudantes estão de acordo com a norma para o retorno das aulas
e sua importância para o enfrentamento da pandemia de
Covid-19. Conforme resolução
aprovada no dia 1 de outubro
pelo Consuni, a ampliação das
atividades presenciais na uFG
ocorrerá no dia 17 de janeiro
do próximo ano.
Ele ainda ressalta a importância de se discutir amplamente a forma de implementação da medida dentro
da universidade. “Temos a
responsabilidade e o compromisso de fazer valer a decisão. Vamos pensar em
como isso será aplicado na
uFG e, posteriormente, trabalhar uma portaria nesse
sentido. é preciso diminuir os
possíveis conflitos entre
aqueles favoráveis e contrários à exigência”, pontuou.

Preservação da vida

Durante a reunião, o presidente do Adufg, professor Flávio Alves da Silva, falou sobre
a necessidade de discutir o assunto e defendeu que a preservação da vida seja sempre
prioridade. “Na visão da ciência, o passaporte de vacinação
é uma política pública para a
proteção coletiva e o estímulo
da imunização. Vacinas salvam
vidas e todos os dados científicos comprovam isso”, afirmou.
Flávio também lembra que o
Supremo Tribunal Federal (STF)
e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) vão exigir a comprovação do imunizante para
servidores e visitantes. “Por
conta da conjuntura global e de
tudo que já analisamos, não há
outra forma de promover a re-

tomada segura das atividades
acadêmicas que não passe pela
vacinação de professores, servidores e estudantes. Temos
aqui vários colegas que, inclusive, dedicam suas vidas a essas
análises”, ressalta.

Vacinação

Na próxima terça-feira (7),
a uFG promove, das 9 às 16
horas, a campanha “Vacinação
uFG contra a Covid-19”. um
dos principais objetivos é contribuir com o retorno seguro
das atividades acadêmicas,
uma vez que as atividades
presenciais devem ser retomadas em janeiro de 2022.
A instituição informa que
professores, servidores e estudantes poderão tomar a primeira e a segunda dose da va-

cina. A terceira dose também estará disponível desde que a última dose tenha sido ministrada há mais de cinco meses. Para
participar, é preciso apresentar
documento pessoal com foto.
Para quem vai tomar a segunda
ou a terceira dose, também será
necessário apresentar o comprovante de vacinação.
Na modalidade drive-thru,
as pessoas podem se vacinar
no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua
Bufáiçal - Câmpus Samambaia. Já na modalidade pedestre, o local de vacinação
será na Sala de Vacinas da Faculdade de Enfermagem (FEN
uFG) - Câmpus Colemar Natal
e Silva - Rua 227, q.68, S/N. Setor leste universitário. (Especial para O Hoje)

BUSCAS CHEGAM AO 4º DIA

Troca de tiros pode estar relacionada à foragido
A força-tarefa das forças
policiais de Goiás em busca
pelo Wanderson Mota Protácio entrou no quarto dia hoje
(02). Durante a madrugada
de ontem (01), uma troca de tiros foi registrada cerca de 7
km do centro da cidade de
Abadiânia. Segundo as informações, confirmadas pela Polícia Militar (PM), o fato ocorreu por volta de 2h e dão conta de que um chacareiro, ao
chegar em sua propriedade
verificou que a energia do local estava desligada, momento em que se deparou com o
suspeito, que atirou contra o
proprietário do local.
O chacareiro teria revidado os tiros, mas afirmou não
saber se alguma das munições atingiu o suspeito. Segundo ele, imediatamente comunicou a polícia, que esteve
no local para realizar uma
varredura na região, entretanto, sem ter conseguido localizar o suspeito. Para a polícia, há a hipótese de que o
suspeito em questão seja o
foragido Wanderson Mota
Protácio, suspeito de ter cometido três homicídios em
Corumbá de Goiás no último
domingo (28).
Outra novidade no caso é
que uma fazendeira da região entregou à polícia imagens de uma câmera de segurança de sua propriedade.

2019, Wanderson já foi preso
pelo crime de tentativa de feminicídio. O caso aconteceu
em dezembro de 2019. Wanderson, que tentou matar a exmulher a facadas, ficou preso
na unidade Prisional de Goianápolis, mas ganhou liberdade em março de 2020.

Entenda o caso

Nas imagens é possível ver um
homem que teria passado pela
propriedade e inclusive danificado o equipamento ao perceber que estava sendo filmado. Do mesmo modo que o
incidente da madrugada, também há a possibilidade de
que o respectivo homem seja
o autor dos três homicídios.
Entretanto, ainda não há a
confirmação disso.

Caçada

Mais de 70 policiais civis e
militares seguem envolvidos
na força-tarefa que visa loca-

Wanderson é
suspeito de matar a
mulher grávida, a
enteada e um
fazendeiro

lizar o caseiro Wanderson
Mota Protácio, suspeito de matar a própria mulher, que estava grávida de quatro meses,
a enteada de 1 ano e oito meses e um fazendeiro. Os crimes
ocorreram no domingo (28), na
região de Corumbá de Goiás.
As buscas têm como um
dos focos principais a região
de mata de Abadiânia (GO),
onde o homem possivelmente
estaria escondido. Policiais
militares de Corumbá, Abadiânia, Anápolis e representantes da tropa de Goiânia fazem parte da operação. Em

Rânia Aranha Figueiro, de
21 anos, que estava grávida, e
a enteada Geysa Aranha da Silva Rocha foram mortas a facadas na noite de domingo
(28). Pouco antes, o homem
teve uma discussão com a mulher, e depois de matar mãe e
filha, ele foi até a casa do patrão e pegou um revólver e
matou o proprietário Roberto
Clemente de Matos com um
tiro na cabeça. Depois, o suspeito ainda tentou estuprar a
esposa do fazendeiro, mas antes de fugir a vítima foi atingida por um tiro no ombro.
Nesse momento a mulher fingiu estar morta e conseguiu escapar de Wanderson.
Em nota, a Polícia Civil de
Goiás afirmou que as investigações sobre os crimes estão a
cargo da Delegacia Regional de
Anápolis, com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a
Crimes Rurais e do Grupo de
Investigação de Homicídios.
(Maiara Dal Bosco, especial
para O Hoje)
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Em meio a quarta onda da pandemia, associação médica alerta para colapso de hospitais e defende lockdown. Cerca de um terço da população alemã ainda não foi imunizada

Alemanha tem maior número
de mortes por Covid em 9 meses
Assolada pela quarta onda
de covid-19 no país, a Alemanha registrou nesta quarta-feira (01/12) o maior número diário de mortes em decorrência
da doença em nove meses.
O Instituto Robert Koch
(RKI), agência estatal alemã
de controle e prevenção de
doenças, notificou 446 mortes,
a maior marca desde 20 de fevereiro, quando foram computados 490 óbitos.
Ao mesmo tempo, após sucessivos recordes, a incidência de novas infecções por
100 mil habitantes em sete
dias caiu pelo segundo dia
consecutivo nesta quarta,
para 442,9, depois de ficar
em 452,2 na véspera. A maior
taxa desde o início da pandemia foi registrada no último
domingo (479,4).
No entanto, como entre
infecções e mortes pela doença decorre certo tempo, a previsão é que os óbitos ainda aumentem nos próximos dias. O
número de casos de covid-

Atualmente, o número de mortes diárias ainda
corresponde a menos da metade do registrado
no auge da segunda onda de covid-19 no país
19 registrados em 24 horas reportado pelo RKI nesta quarta foi de 67.186.
Atualmente, o número de
mortes diárias ainda corresponde a menos da metade do
registrado no auge da segunda onda de covid-19 no país,
no fim do ano passado, apesar
de agora haver muito mais infecções. Especialistas afirmam
que isso se deve à vacinação,
que protege contra casos graves da doença.
Acontece que o percentual
de pessoas vacinadas está praticamente estagnado em torno de 68%, ainda bem abaixo
da meta do governo de 75%.
Os imunizantes enfrentam a
resistência de uma parte significativa da população, apesar de esforços do governo e
das agências de saúde.

ALEMANHA

Scholz defende
vacinação obrigatória

Nesta terça-feira, o futuro
chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, se pronunciou a favor de uma vacinação
obrigatória geral e culpou os
não vacinados pelo agravamento da crise sanitária.
Scholz declarou à emissora de TV Bild que a obrigatoriedade deveria começar o
mais tardar no início de março do ano que vem. Ele ressalvou, porém, que a decisão
final cabe ao Parlamento e defendeu que não haja orientação partidária para o voto, ou
seja, que cada parlamentar
vote de acordo com a própria consciência.
As declarações foram dadas
depois de uma reunião entre
Scholz, a chanceler federal em

exercício, Angela Merkel, e os
chefes dos governos estaduais.
Eles concordaram que novas
medidas contra a covid-19 devem ser implementadas nos
próximos dias.
Os líderes devem decidir os
detalhes nesta quinta-feira.
Entre as medidas a serem adotadas deverão estar a imposição de restrições de contato
para não vacinados, regras
mais rígidas para grandes
eventos e a permissão apenas
de pessoas vacinadas ou recuperadas da doença em grande parte do comércio.
Vários estados já reimpuseram restrições segundo seus
próprios critérios, mas especialistas e políticos vêm pressionando para uma ação federal coordenada para enfrentar a crise.

"Precisamos salvar os
hospitais do colapso"

O presidente da Associação Alemã de Medicina Intensiva (DIVI), Gernot Marx,
alertou que o país poderia
ter 6 mil pessoas com covid19 internadas em uTIs até o
Natal, independentemente
das medidas decidas agora
pelos políticos.
O pico anterior foi de
5.745 pacientes infectados
pelo coronavírus em uTIs
em 3 de janeiro. Desde então,
o número de leitos intensivos
diminuiu no país devido à
falta de enfermeiros.
"Precisamos salvar os hospitais do colapso", afirmou
Marx à emissora ZDF, pedindo
que o governo considere impor
um lockdown temporário.
Marx afirmou que já não
há muitos leitos disponíveis e
que a maioria dos pacientes
com covid-19 em uTIs não foram vacinados. Cirurgias que
não forem urgentes devem
ser postergadas, disse.

COVID-19

Bomba da Segunda Guerra
explode em Munique
uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu nas imediações da estação central de trem de
Munique, no sul da Alemanha, nesta quarta-feira (01/12), deixando ao menos quatro feridos.
A bomba explodiu num
local onde obras da companhia ferroviária Deutsche Bahn eram realizadas,
perto da ponte Donnersbergerbrücke. um dos feridos está em estado grave,
segundo a polícia.
Durante perfurações, a
bomba área, de 250 quilos,
foi atingida, informou o
ministro do Interior alemão, Joachim Hermann,
que esteve no local.
Ainda não está claro
por que a bomba não foi
descoberta antes. Mesmo
após 75 anos do fim do
conflito, ainda é muito comum encontrar munições

não detonadas em solo alemão. Todos os anos, peritos
desarmam cerca de 5 mil
bombas, além de toneladas
de outras munições.
Durante trabalhos de
construção no centro de
Munique, as autoridades
costumam fazer análises
precisas e regulares para
descobrir onde bombas
não detonadas podem estar localizadas.

Interrupção

O tráfego ferroviário
na estação central teve de
ser interrompido, afetando trens regionais e de
longa distância.
De acordo com a polícia,
ouviu-se um forte estrondo,
seguido de uma coluna de
fumaça. Várias viaturas dos
bombeiros, dois helicópteros e dezenas de socorristas
foram deslocados para o
local da explosão.

EXPRESSA
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa,
vetou pela segunda vez uma lei que permitiria que
doentes terminais buscassem assistência de um médico para por fim à vida, o que, na prática, adiou a legislação até um novo Parlamento ser eleito.

Foram 47,17 mil novos casos em 24 horas

França registra maior número
diário de casos desde abril
A França registrou 47,17
mil novos casos confirmados
de covid-19 nas últimas 24 horas, mostraram dados do Ministério da Saúde do país nessa terça-feira (30). é o maior
número de casos registrado
em apenas um dia desde o
início de abril, no auge da terceira onda da pandemia.
Os últimos dados colocam
o total acumulado de casos
na França, desde o início da
pandemia, em 7,67 milhões e
a média móvel semanal de
novas infecções pelo coronavírus, acima de 32 mil.

Durante a terceira onda
europeia, na primavera do
Hemisfério Norte, a média
semanal cresceu para pouco
mais de 42 mil. No dia 8 de
abril, a França registrou quase 85 mil infecções.
Autoridades dizem que a
grande maioria de pacientes
de covid-19 em hospitais não
foi vacinada. Cerca de 75% da
população francesa está totalmente vacinada.
O Ministério da Saúde também informou que o número
de pessoas infectadas pelo coronavírus em hospitais fran-

ceses cresceu em 389, para
10,24 mil na terça-feira. é a primeira vez que o número de pacientes fica acima de 10 mil
desde o dia 12 de setembro.
O número de pacientes
com covid-19 em unidades
de tratamento intensivo continuou crescendo com frequência e aumentou 75, para
1.824, um aumento de 25%
em apenas uma semana.
O número acumulado de
mortos desde o início da pandemia em 2020 estava em 119
mil pessoas na última segunda-feira. (ABr)
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Independente e sincero
Sérgio Guizé acaba de lançar a primeira parte do álbum ‘à Deriva’, um pedaço do seu universo multifacetado
Lanna Oliveira

Desde a composição até a produção, o artista recorre a um processo criativo independente e colaborativo. Isso resultou nas músicas ‘à Deriva’, frase dita pelo seu amigo Mário Bortolotto; ‘DesCartola, Sergio Godinho, Belchior e Secos e Molhados sem dúviligar’, parceria com o Renato Azambuja; ‘Palo Seco’ do eterno Beldas são grandes representantes da música. Eles ajudaram a conschior; ‘Contra o Vento’ do seu amigo Paulo de Tharso, falecido em
truir a identidade musical que vemos em diversos gêneros e inspiram
2013; e ‘um Pouco Mais de Mim’, parceria com a Bianca Bin, Anaté hoje nomes como Sérgio Guizé. Artista multifacetado, Guizé acadré Gieswein e Clausem Bonifácio, com participação nos violões
ba de lançar a primeira parte do seu álbum ‘à Deriva’. Projeto este,
de Gabriel Selvage e Bosco Oliveira.
que apresenta outra parte do universo do cantor e ator. Em entreCom produção da Zulim Sounds, o álbum conta com os músicos
vista ao Essência, o próprio define o atual trabalho como indepenJorge Bittar (Surf Sessions), Renato Azambuja (Surf Sessions), André
dente e sincero. As cinco músicas já estão disponíveis em todas as
Gieswein (Tio Che), Pauplataformas digitais.
lo Verissimo (Distintos
Nascido em Santo
Filhos), Kiko Peres (NaAndré (SP), Sérgio
tiruts), Deniel Moraes,
Guizé desde muito
Robenita e loyd (Back
novo mostrava suas
vocals), Diego Basanelli
habilidades artísticas.
(violão) e Salvador Guizé
Ele pinta, toca e re(piano). “Foi mágico.
presenta, e de maneiTudo aconteceu de uma
ra orgânica e intuitimaneira muito espontâva, formou sua essênnea e natural. Estou excia criativa. A vida
tremamente feliz com o
sempre foi sua maior
resultado, pois esse trainspiração, “é muito
balho conta um pouco
bom se comunicar
mais de mim como aratravés dessas linguatista”, afirma Guizé.
gens, a vida é a matéMuitos compositores
ria prima”, diz. Todas
dizem que o sentimento
as suas perspectivas
de conceber uma músisobre a vida são refeca é de estar colocando
rências para este trano mundo um filho, e
balho, tanto quanto
não se escolhe um filho
os artistas homenapreferido. Mas para Sérgeados Cartola, Sergio Guizé, questionado
gio Godinho, Belchior
se tem alguma música
e Secos e Molhados.
com um significado esSérgio Guizé revela
pecial, sem titubear resque esses músicos já
ponde ‘Contra o Vento’.
faziam parte da sua
uma homenagem ao seu
trajetória musical e
amigo Paulo de Tharso,
trazem em suas comque faleceu antes de
posições nuances que
gravar a música. “lemconversam com seu
bro dele quando escuto
atual trabalho. “São
e fico feliz”, conta. Ele
artistas que eu já toainda adianta quais as
cava e que as compomúsicas que viram na
sições dialogam com o
próxima parte do projeuniverso de ‘à Derito. ‘Sangue latino’, de
va’”, explica o cantor.
João Ricardo e Paulinho
Cartola, Sergio GodiMedonça; ‘Grão da Mesnho, Belchior e Secos e
ma Mó’, de Sergio GodiMolhados fazem parte
O cantor e compositor Sérgio Guizé apresenta seu trabalho ‘À Deriva’, este que ele considera como “música para o mundo”
nho; ‘Amor pra Toda
do hall de artistas que
Vida’, de Marcos Araújo;
transcendem gera‘Peito Vazio’, de Cartola;
ções. Eles, cada um ao
‘Je Suis Venu te Dire que Je M’en Vais’, Serge Gansburg.
seu estilo, influencia o comportamento musical de forma que até hoje
Artista que conversa com o público de muitas maneiras, Guizé diz
são lembrados e exaltados no mercado musical.
equilibrar bem suas várias funções e que o público abraça todas as suas
Com muita referência, homenagens e participações importantes
versões. “Cada qual no seu tempo. quando estou gravando uma noveo vocalista e guitarrista da banda Tio Che, que também brilha na
la, por exemplo, vou escrevendo impressões, tocando, pintando e
segunda temporada da série ‘Verdades Secretas 2’, traz à tona nesquando termina o trabalho na TV já tenho algo bem encaminhado. é só
te projeto solo todo o seu talento para composição e sua pluralidajuntar tudo e finalizar, criando um show, exposição ou até mesmo teade artística. As composições das dez canções do álbum tiveram inítro, para próxima temporada de vida. E a recepção do público é semcio no primeiro mês de pandemia. “Tudo começou quando comepre muito boa, um estímulo pra continuar produzindo arte”, finaliza Sércei a refletir sobre o tema à deriva. Fui escrevendo e mostrando as
gio Guizé. (Lanna Oliveira é estagiária do jornal O Hoje)
letras para possíveis parceiros”, relembra Guizé.
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Emoção única
Aventura e contemplação sobre
as araucárias na Serra Gaúcha
Sonea Stival
No cenário de relevo típico de montanhas, paredões em pedras, vales profundos, mata de araucárias, cascatas e cachoeiras
está instalado o Parque Skyglass, com uma plataforma
de vidro que é uma superatração do turismo de
aventura no município de
Canela, no Rio Grande do
Sul. A plataforma, suspensa a 360 metros de altura,
avança 35 metros em vão livre, sobre o Vale da Ferradura com duas atrações simultâneas, o ‘Mirante’ e o
‘Abusado’, garantindo diversão com boa dose de
adrenalina ao visitante.
Caminhar livremente
pelo mirante com chão de
vidro é se permitir uma
emoção única, é diferente,
surreal. O parapeito também em vidro deixa que a
visão alcance uma imensidão verde em um delicioso
exercício de contemplação
da natureza, ar puro, vento
no rosto e conexão com o
planeta. Olhando para os
pés, a transparência do piso
nos causa a sensação de estar flutuando ou caminhando sobre as gigantes
araucárias. é mágico!
Para os mais corajosos,
o Skyglass oferece o passeio nas cadeiras suspensas. A atração que ganhou
o nome de “Abusado”, que
fica presa na parte inferior
da plataforma a 35 metros
de distância. uma aventura de tirar o fôlego. A cadeira deixa o visitante com
os braços livres e os pés
suspensos sobre o grande
cânion. O percurso leva
pouco mais de dois minutos, o suficiente para fazer
subir a adrenalina ao máximo, e se a coragem permitir, contemplar a natureza de cima para baixo.
O Skyglass causa a sensação de se estar em um
imenso aquário e ao mes-

mo tempo inteiramente livre, voando suavemente
sobre a natureza. é uma
experiência ímpar, com
boa dose de emoção e carregada de aventura. Vale a
experiência.
A Serra Gaúcha é sempre
um convite irresistível, seja
em Canela, Gramado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves,

Olhando para
os pés, a
transparência
do piso nos
causa a
sensação
de estar
ﬂutuando ou
caminhando
sobre as
gigantes
araucárias.
É mágico!
Garibaldi ou nas outras cidades, todas têm muito a explorar. é prazeroso vivenciar a cultura e as tradições
italianas e alemãs originárias dos imigrantes que ali
chegaram e deixaram suas
marcas em hábitos e costumes, nas construções de
charme embelezadas pelos
jardins floridos, ruas e avenidas, nessas pequenas cidades. O clima é outro fator
que contribui para os ares
europeus se tornarem ainda mais presentes no território brasileiro localizado
no Rio Grande do Sul. (Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Vida mais equilibrada
Livro 'Eu controlo como me sinto' explica o funcionamento da
mente e como usar esse conhecimento a favor do bem-estar
Há cerca de 20 anos a neurocientista Claudia FeitosaSantana estuda o funcionamento da mente humana e
atesta: a ciência pode ser uma
grande aliada para quem busca controlar os próprios sentimentos e ter uma vida mais
equilibrada. Em seu novo livro, 'Eu controlo como me
sinto', a pesquisadora ensina
como, guiando o leitor por
descobertas surpreendentes
sobre o cérebro e os benefícios desse conhecimento para
a vida cotidiana.
Dividido em nove capítulos, o livro aborda como compreender os próprios sentimentos é importante para
mudar comportamentos negativos e se libertar de mitos
limitantes. “Nossos estados
são sempre temporários e,
por isso, somos o verbo estar.
O conjunto dos estados temporários forma quem nós somos”, afirma a neurocientista.
Na primeira lição do livro, Claudia explica que se
nós estamos, e não somos,
isso quer dizer que é possível modificar nosso estado,
tendo em vista que ninguém
nasce com circuitos neurais
prontos. Você, por exemplo,
não é triste, você está triste.
E essa compreensão é o pontapé inicial para quem deseja alcançar um controle
maior sobre si mesmo.
Ao longo do livro a neurocientista mergulha em conceitos que serão fundamentais para um conhecimento
mais profundo da mente.
Você sabe a diferença entre
emoções e sentimentos?
Sabe como mudar a forma
como aquela pessoa irritan-

te te afeta? Passando por temas que envolvem a empatia
e liderança, a autora apresenta o universo da mente de
uma forma didática e inspiradora, nos lembrando de
que a vida feliz é uma construção, ou seja, um projeto
de longo prazo. E a leitura de
'Eu controlo como me sinto'
é um convite para encontrar na ciência a melhor forma de trilhar esse caminho.

Sobre o autor

Claudia Feitosa-Santana

é neurocientista. Estuda alguns aspectos da mente e do
cérebro, da percepção às
decisões. Graduada em Arquitetura e urbanismo pela
universidade de São Paulo
(uSP) e em Engenharia Civil
pela universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre
em Psicologia Experimental e doutora em Neurociência e Comportamento
pela uSP. Possui pós-doutorado em Neurociências Integradas pela universidade
de Chicago.

Claudia FeitosaSantana possui
pós-doutorado em
Neurociências
Integradas pela
Universidade de
Chicago

NOTA AO LEITOR
Serra Gaúcha é sempre um convite irresistível

t

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

RESUMO De novelaS
t
Malhação - sonhos
edgard consegue disfarçar
a ligação de cobra para heideguer e lucrécia. Gael e Karina se preocupam com cobra.
Sol recebe uma ligação para
participar do programa altas
horas. Gael anuncia que treinará Karina. Todos apoiam lucrécia, que acredita que Jade foi
sequestrada por cobra. heideguer mostra a Duca e Gael
uma gravação de lobão e cobra sobre o esquema de apostas e insinua que a luta será
anulada. Duca duvida que cobra tenha entregado a luta.
Pedro pensa em desistir da
música e nando o aconselha.

nos Tempos do imperador
Gastão e isabel chegam ao
Brasil, e o conde se ressente
por não ter sido avisado sobre
a guerra. isabel pede que luísa convença Gastão a não ir
para a guerra. Tonico provoca
Samuel, que afirma a augusto
que o deputado tem algum
interesse na guerra. nélio encontra uma carta comprometedora para Tonico. Justina e
Guebo se beijam. leopoldina
descobre que está grávida. Tonico e Pedro conversam sobre
o assassinato de ambrósio, e
Samuel fica mexido. Samuel
afirma a Tonico que não conhecia ambrósio nem Jorge.

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. Depois do flagra, Beatriz fuzila vitor com os olhos.
vitor fica olhando, emocionado. eduarda puxa vitor e o beija. Joãozinho conta para Felipe
que foi o vampirão carvalho
que ajudou elza. Joana decide
avisar a polícia. elza chora desesperada. Pestana tenta acalmá-la. Dudu, Tita e nininha escutam que elza planeja devolvê-los.

coração indomável
Madalena diz a liz que Álvaro está apaixonado pela
mulher que cuidará de elsa.
no apartamento de otávio, o
Governador diz a Doris que
por bem ou por mal a levará
embora. eles discutem e Doris
diz ao Governador que Maria
alessandra foi amante dele.
liz vê Álvaro chegar com Maricruz e, com ciúmes, reclama.
Bartolomeu diz a otávio que
eles precisam ter um encontro
fora de sua casa para acertar
as contas como homens. Álvaro diz a Maricruz que houve
algo entre ele e liz. ela diz que
elsa os separou.

um Lugar ao sol
lara resolve refazer os passos de christian na noite de
sua morte para chegar até o
irmão do ex-namorado. Bárbara fica constrangida na frente de Janine, quando christian/renato a surpreende com
um convite para comemorar o
texto que ela supostamente
escreveu. Bárbara e Santiago
deixam o show de nicole depois que a humorista ironiza a
irmã e o pai. nicole é demitida e pede desculpas a Bárbara. Túlio demite ravi, mas
christian/renato intercede.
Túlio percebe a proximidade
entre ravi e christian/renato.
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AGENDA cUlTUral
t
dia nacional do samba
lowbrow celebra Dia nacional do Samba com encontro de sambistas. a roda
de samba ocorre nesta quinta-feira (2), às 21h, sob comando de Fernando Boi e
banda, Diego Mendes, rainy
aghata, nina Soldera, Kleuber Garcez e Thainá Janaina.
além da roda de samba, o
público também poderá
conferir a exposição 'roGo
em obras', que apresenta 45
trabalhos do artista plástico
ronan Gonçalves. Quando:
quinta-feira (2). onde: rua
115, quadra F43a, lote 214,
nº 1684, Setor Sul - Goiânia.
horário: 21h.

Dia Nacional do Samba é celebrado
com encontro de sambistas, hoje (2)
G2c events, esse encontro
do trade da aviação será
realizado no aeródromo nacional de aviação SBnv,
hangar oton Parts, no Setor
novo Planalto. Quando:
quinta-feira (2). onde: Setor

novo Planalto, Goiânia - Go.
horário: das 13h às 20h.
Mano a Mano
o podcast original Spotify Mano a Mano chega ao
seu penúltimo episódio nes-

ta quinta-feira (2). Desta vez,
Mano Brown recebe o ator e
cineasta Wagner Moura
para um papo reto no Spotify.Um dos pontos de encontro entre os artistas é o
longa recém-lançado no Brasil 'Marighella', para o qual o
rapper foi convidado. Wagner também relembra um
dos primeiros shows que
viu dos racionais, em Salvador. Quando: quinta-feira
(2). onde: Spotify.
sarau de natal
hoje (2), o hospital estadual alberto rassi – hGG
dá início as apresentações
dos Saraus de natal na unidade de saúde. Já é tradição
do hospital e proporcionar
apresentações artísticas
com o tema no mês de dezembro. a primeira atração
da programação será o pianista Thiago Miranda que
fará sua participação a partir das 17h, no hall do primeiro andar do hospital.
Quando: quinta-feira (2).
onde: avenida anhanguera,
n° 6.479, Setor oeste, Goiânia - Go. horário: 17h.

Zé Henrique vai gravar
primeiro DVD solo em Goiânia
Nome respeitado e admirado no cenário sertanejo, o cantor e compositor
Zé Henrique se prepara
para dar início a uma nova
fase em sua carreira. No
próximo dia 06 de dezembro, segunda-feira, Zé Henrique vai gravar o primeiro
DVD solo, em Goiânia. Com
título de ‘10 + 10’, o novo
trabalho audiovisual de ZH
vai trazer canções inéditas,
escolhidas a dedo por ele,
que tem na bagagem a excelência de algumas das
principais composições da
música sertaneja.
A gravação do novo trabalho tem a direção de Wellington Mega e não contará
com a presença do público.
No palco, Zé Henrique vai ter
a participação de duas duplas
jovens, mas de grande su-

Registro em vídeo vai marcar a nova
fase da carreira do cantor e compositor
cesso no cenário musical,
Diego & Victor Hugo e Diego
& Arnaldo, interpretando
canções inéditas.
O mais recente projeto fonográfico do artista foi o DVD
‘Histórico’ em que dividiu o
palco com mais de dez artistas de diferentes gerações e

estilos da música sertaneja e
comemorou os 20 anos de
carreira ao lado do então
parceiro, Gabriel, com quem
formou dupla até 2018. Sob a
produção musical de Felipe
Duram, ZH vem se preparando há alguns meses para
o novo repertório, que se

torna então o mais importante de sua trajetória.
Com 25 anos de carreira
profissional, sendo que há
30 se dedica à música, o cantor, violeiro e compositor
mato-grossense ressalta que
a gravação do primeiro DVD
solo é para ele como um recomeço. “Sigo em frente porque ainda tenho muitas histórias para escrever na música”, pontua o cantor.
Com dez CDs gravados e
quatro DVDs, Zé Henrique
tem mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e soma
mais de 50 milhões de visualizações no Youtube. Com
a dupla Zé Henrique & Gabriel coleciona sucessos
como ‘um louco’, ‘Instinto
Animal’, ‘Declaração’, ‘Morro
de Saudade’ e ‘O que Combina’, entre várias outras.

CELEBRIDADES
Ana Maria Braga se posiciona contra realização do
carnaval no ano que vem
ana Maria Braga deu um
parecer sobre a possibilidade
de acontecer carnaval no ano
que vem no Brasil. Segundo a
apresentadora, ela teve o posicionamento cobrado por seguidores do instagram. nos
últimos dias, o assunto se
tornou pauta frequente por
conta da descoberta de uma
nova variante do coronavírus, que já conta com dois casos no País, segundo a anvisa. "como figura pública, nem
sempre a gente tem uma opinião formada sobre os assuntos que nos cobram posição. Mas nesse caso [a realização do carnaval], acho temerário, mesmo sendo uma
apaixonada por esta festa tão
importante para todo o Brasil", disse ana. (Matheus Queiroz, Purepeople)
'BBB 22': Tadeu schmidt
já tem data para gravar
primeiro episódio e salário revelado
a menos de dois meses da
estreia antecipada do ‘BBB
22’, que marca o início da jornada de Tadeu Schmidt com o
reality da Globo até, pelo menos, 2025, a emissora já se agita para fechar os contratos
com os participantes na se-
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t
Federico Gutyerris

Feira de aviação
a capital goiana foi escolhida para sediar hoje (2),
a primeira edição da Feira
aviation XP, evento que irá
debater os principais temas
que envolvem aviação geral
no centro-oeste e contará
com a exposição de aeronaves e de serviços prestados por empresas ligadas
ao setor. organizado pela

n

animado com o novo projeto
em diversas ocasiões. Segundo o colunista andré romano,
do ‘observatório da Tv’, Tadeu
Schmidt ganhava cerca de r$
120 mil reais para apresentar
o ‘Fantástico’. Já no ‘BBB 22’,
sem contar o patrocínio e
merchandising, ele vai receber
cerca de r$ 400 mil. (raphaela Fernandes, Purepeople)

Marília Mendonça vira lei
que evita acidentes de avião
Marília Mendonça dá
nome a um projeto de lei
criado para evitar acidentes aéreos. A Pl recebeu parecer favorável da
senadora Kátia Abreu (PPTO). A proposta foi feita
após o acidente de avião
que matou a sertaneja no
início do mês. Se não houver recurso para votação
em Plenário, o texto segue
para análise da Câmara
dos Deputados. As informações são da Agência
Senado. O projeto de lei é
de Telmário Mota, do Pargunda quinzena de dezembro.
é na mesma época em que o
apresentador pisará no cenário do ‘BBB 22’ pela primeira

tido Republicano da Ordem Social (Pros) de Roraima. A relatora apresentou uma emenda para
denominar a proposta
como lei Marília Mendonça, como uma forma
de homenagear a cantora.
Segundo Kátia Abreu, as
linhas de transmissão devem ser sinalizadas e as
torres pintadas com cores
que possibilitem ao piloto
de aeronave identificá-las
apropriadamente como
sinal de advertência. (Nathalia Duarte, Purepeople)
vez, gravando o episódio piloto do reality show, uma espécie de teste antes da estreia.
Tadeu Schmidt já se mostrou

Marido de Andressa urach
faz comentário polêmico e
é criticado na web
Thiago lopes, o marido de
andressa Urach, foi criticado
nas redes sociais após um comentário polêmico na foto da
esposa. na imagem em questão, andressa aparece usando um vestido longo e fechado, acariciando a barriga.
a modelo está grávida do
primeiro filho do casal. nos
comentários, Thiago escreveu: "assim que eu gosto:
bem crente, bela, recatada e
do lar". vale lembrar que andressa Urach anunciou sua
volta à igreja após reatar o
casamento com Thiago. os
seguidores disseram: “eu tenho medo de homem assim", escreveu uma. "esse
cara é assustador", comentou outra. "Tóxico", pontuou
uma terceira. "calado é um
poeta!!", disse outra. (nathalia Duarte, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje o dia te favorece a ter
acordos e parcerias que podem
trazer bons lucros. você pode começar um projeto novo em parceria com alguém. é um dia que
você precisa ter bastante atitude
e confiança que vem de uma intuição do que é preciso ser.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia favorece união e
harmonia. Pode não ser muito
fácil e desafiador pois terá que
abrir mão das suas ideias em prol
da harmonização com as pessoas
à sua volta, mas vai valer a pena.
você pode conseguir compreender um ponto de vista diferente.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Dia agitado e que pode trazer
cansaço. cuidado com a perda
de energia e com coisas que não
são importantes. cuidado com o
mau uso do seu poder pessoal, esmagando as pessoas com muita
crítica. você está cansado.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
hoje o dia traz uma força mental muito grande. o seu pensamento está rápido, direto, abrangente e mais estratégico e tudo
isso te favorece pois você consegue ter uma visão sábia das situações da sua vida e tomar decisões de uma forma assertiva.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje o dia traz para você uma
certa harmonia com as coisas à
sua volta. a tendência, principalmente no trabalho, é que as coisas aconteçam de uma forma
tranquila e sem grandes percalços, acontecendo na hora certa
de forma meio mágica.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz uma força e você
pode estar motivado para fazer
acontecer. Tenha iniciativa para
agir porque você motiva as pessoas e isso também potencializa as
suas relações no geral porque
você está conseguindo resolver
não só os seus problemas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia traz criatividade. você
pode estar com muita vitalidade e
energia criativa, então é importante que você use essa energia
de uma forma positiva criando.
cuidado com essa energia de criatividade muito grande pois ela
pode trazer um certo drama.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia traz força de liderança e
autoritarismo. cuidado para não
ter uma certa crueldade, principalmente na hora de se colocar.
a lua está minguando no seu signo e você consegue ter uma certa popularidade, um certo magnetismo dominando.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje você deve colocar o seu
coração na frente para que as
coisas fluam com mais amorosidade se não poderá ter um dia
caótico e cansativo, onde você é
muito solicitado pelas pessoas à
sua volta, mas não está com a menor paciência com ninguém.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje é preciso ter consciência
de que as coisas irão mudar. existem mudanças chegando na sua
vida e é importante conseguir lidar
com elas. além disso você pode e
deve fazer acordos ou concessões com pessoas à sua volta
para que tudo flua.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje você pode receber alguma mensagem, então fique aberto para as novidades que podem
chegar no seu dia. Siga com autoconfiança porque os astros estão te dando essa possibilidade.
existe uma vitória chegando em alguma área da sua vida.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje você pode e deve ter
uma ação construtiva para realizar algo. é importante que você
crie, se movimente e coloque a
mão na massa. então tudo o que
você começar hoje ou der sequência, você tem muitas chances de ter retornos positivos.
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Essência

Vinhos brancos e
castelos do Vale do Loire
A marca do loire na França é o
modo como a vinicultura é tratada, de
forma quase minimalista, evitando o
uso de agrotóxicos e madeira. A ideia é
que a bebida consiga expressar o máximo possível dos terroirs e de suas frutas. Os vinhos brancos do loire podem
ser divididos, em linhas gerais, entre os
vinhos brancos secos do leste e oeste, e
os doces do centro. A casta Chenin
Blanc - originária da região - se expressa da forma mais natural possível e
dá origem aos vinhos brancos secos e
doces e a espumantes. Para os vinhos
secos são duas as regiões mais importantes: Vouvray e Savennières, cada
uma com características de solo e microclimas distintos. Os doces produzidos pela Chenin Blanc (Demi-sec,
Mouelleux e Doux) podem chegar a impressionantes 50 anos de idade, alguns
chegando até a um século de vida. Já os
espumantes mais notáveis feitos da
casta são encontrados em Pétillants,
Mousseux e Crémants. Os vinhos de
Sauvignon Blanc, por sua vez, são produzidos principalmente nas regiões de
Sancerre e Pouilly-Fumé, de onde saem
brancos com notas minerais e cítricas,
frutas e especiarias. Esses vinhos são
muitíssimos saborosos e os de PouillyFumé ganham ainda um tom de cremosidade, enquanto os de Sancerre se
destacam pela acidez e mineralidade.

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta.

Pães com sabor
mais forte
combinam melhor
com vinhos tintos
igualmente
robustos

Chardonnay – Chardonnay é tam-

bém o nome da uva responsável por
gerar diversos outros tipos de vinho.
Essa uva de pele verde, utilizada na
produção de espumantes e vinhos
brancos é, provavelmente, a mais “maleável” que existe no mundo, e grande
parte disso se deve ao fato de ser possível produzi-la em praticamente todo
lugar do planeta.
Chardonnay dá origem a vinhos
ricos em aromas e sabores, de forma
que evidencia as frutas cítricas quando
submetida a climas frios, e frutas tropicais a climas quentes. Para atingir essa
gama variada de vinhos que vão de estruturados e encorpados até leves e delicados, sua grande aliada é a Terroir.
Na região de Borgonha é o local de
origem Chardonnay, produz vinhos que
podem levar mais de 10 anos para atingirem seu pico de complexidade — levando assim a vinhos brancos
conhecidos internacionalmente.
Os Chardonnays são produzidos na
região da Califórnia e são tradicionalmente armazenados em barricas de madeira, dando origem a vinhos
encorpados com teor alcoólico mais
elevado, notas de madeira, nozes e
são levemente amanteigados, apresentando baixa acidez.
Na América do Sul — especificamente no Brasil, Argentina e no Chile
—, Chardonnay tem ganhado seu espaço. Por esses lados, as uvas têm
produzido vinhos mais frutados e
com personalidade.
Pinot Gris – Tudo que envolve a
Pinot Grigio é curioso, começando
pelo seu nome. Grigio significa cinza
em italiano, fazendo referência à co-

Chardonnay é
também o nome da
uva responsável por
gerar diversos
outros tipos de
vinho. Essa uva de
pele verde, utilizada
na produção de
espumantes e vinhos
brancos é,
provavelmente, a
mais “maleável” que
existe no mundo

loração de sua casca, mas você pode encontrar muitos vinhos chamando-a de
Pinot Gris, principalmente os franceses,
pois foi na França que a variedade surgiu, mais precisamente na pitoresca
Borgonha. O perfil dos vinhos franceses
e italianos, as características sensoriais
serão gritantes. Na França, esses costumam ser mais encorpados, amarelados
e com uma presença picante. Já na Itália, os exemplares são mais refrescantes, versáteis e fáceis de beber. A minha
sugestão para quem quer conhecer
essa uva, a minha sugestão é o Argento
Pinot Grigio, um branco típico da Argentina. Essa linha de vinhos representa muito bem a filosofia da Bodega
Argento: a pureza, a vitalidade e a elegância das frutas.

Sauvignon Blanc – A uva Sauvignon
Blanc certamente figura entre uma dessas castas, originando vinhos brancos
apreciados nos quatro cantos do
mundo, e consagrando-se como um varietal que certamente não pode faltar na
adega de qualquer enófilo. Geralmente
encontrada em vinhos varietais, onde
ela brilha com sua intensidade aromática. Contudo, existem alguns exemplares que utilizam Sauvignon Blanc com
outras uvas, como o incomparável Sauternes, um dos mais famosos e saborosos vinhos de sobremesa.
Assim como tantas outras castas, a
uva Sauvignon Blanc se originou na região de Bordeaux, na França, conhecida
internacionalmente por ser uma das
mais notáveis regiões vitivinícolas do
mundo, produzindo, sobretudo excelentes vinhos tintos de corte (ou blends,
como já mencionamos anteriormente).
lá, Sauvignon Blanc resulta em vinhos
bastante ricos e exuberantes, tanto
secos quanto doces, sendo, em geral,
cortada com uma boa porcentagem de
Semillon. é uma uva aromática e refrescante por essência, a Sauvignon Blanc é
conhecida por manter seu caráter e nitidez onde quer que seja cultivada,
razão pela qual é uma excelente opção
para quem está dando os primeiros passos no reconhecimento dos vinhos.
De forma geral, é uma casta que se
adapta muito bem a uma grande variedade de solos e climas. Mas se fizermos um comparativo, podemos
distingui-la em dois grandes estilos:
Velho Mundo e Novo Mundo.
quando se pensa em vinho de
guarda, imediatamente os tintos
vêm à mente. A sua estrutura
construída com os taninos os
ajuda naturalmente a envelhecer
ao longo do tempo. Mas não podemos esquecer que o potencial
de guarda não é uma noção exclusiva desses tintos, já que um
outro elemento primordial auxilia os vinhos a atravessar os
anos, as décadas e, às vezes,
mais do que um século: a acidez. Você não pode esperar especificidades organolépticas
iguais com um vinho branco
que já tem 10, 15 ou mais de 20
anos. Já quando você serve
esse vinho, sua cor mostra um

ouro dourado bem diferente do amarelo
esverdeado dos brancos jovens. quanto
mais o vinho branco vai envelhecendo,
mais sua cor escurece - esse é um efeito
do tempo totalmente normal e que, a depender da casca, da safra e do terroir de
origem, será mais ou menos pronunciado. Por exemplo, os maravilhosos
Muscadet sur lie do cru Château Thebaut que, mesmo depois de 15 anos, têm
a cor de uma juventude extraordinária.
Os pratos para acompanhar tal vinho
são diferentes das especialidades que
harmonizam com um branco jovem.
Para esse tipo de branco você vai optar
por carnes brancas com trufas, ou carne
de vitelo com creme. Você pode encontrar, nesses pratos, aromas e sensações
na boca que você acha também no
vinho e isso é maravilhoso.
Não tenha vergonha se você gostar
de vinho doce. Isso mesmo, eu sei. Para
muitos você tem o “paladar pobre''. Mas
não é assim. A maioria dos conhecedores amam os vinhos de colheita tardia e
fortificados. Todos os estilos de vinho
têm seu lugar na mesa e vocação para
inspirar pratos celestiais. Além disso, o
açúcar (residual e não o acrescentado)
preserva o vinho por muitíssimos anos.
Por exemplo, se diz que os vinhos de
Madeira são eternos, que nunca vão se
converter em vinagre durante a microoxidação em garrafa. Eu amo os vinhos
doces porque capturam como nenhum
outro os aromas do verão. Fecho os
olhos e sinto o perfume das flores, frutas, mel… a vida, a dolce vita.
Late harvest – ‘late Harvest’ é um
termo utilizado para descrever aquelas
uvas que ficaram nas vinhas algumas
semanas depois da data ideal de colheita, aquelas que estão ‘supermaduras’. São, basicamente, aquelas que
‘passaram do tempo’. Vinhos deste tipo,
que também são conhecidos como ‘vinhos de sobremesa’, são, em sua maioria, doces (sem serem enjoativos, graças
à sua marcante acidez), bastante elegantes e ricos em sabores com notas de
mel. um vinho late harvest vem literalmente de uma colheita tardia. Suas
uvas são cortadas muito mais tarde do
que o normal, entre maio e junho, no
caso do Chile. O motivo desta colheita
tardia é que as uvas sejam afetadas pela
Botrytis cinérea, um tipo de fungo que
cobre a pele das uvas e concentra os
seus sabores.A harmonização, por
causa da boa acidez e do bom corpo,
pode ser feita com uma diversidade de
pratos, como sobremesas, queijos azuis
e foie gras – o famigerado e controverso
‘fígado gordo’ de pato ou ganso.
Embora a maioria seja vinificada a
partir de uvas Riesling, os late harvests
também podem ser originados a partir
de Sauvignon Blanc, Gewürztraminer,
Sémillon e Zinfandel. A harmonização
fenomenal para estes vinhos são os
queijos, especialmente o Gorgonzola
ou Roquefort. Experimente também
com um queijo defumado. Gostaria de
recomendar a vocês também o Casillero del Diablo late Harvest com crostinis com patê de fígado ou foie gras.
(Especial para O Hoje)
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Negócios
Cristianópolis, Bela
Vista de Goiás,
Acreúna e Ipameri
farão parte do
projeto-piloto

Goiás vai estimular criação de
polo da moda em 30 municípios
Proposta é impulsionar setor da
moda promovendo
a receita e gerando
mais postos de trabalho nas regiões
que mais precisam
de renda
Nathan Sampaio
Fortalecer a cadeia produtiva da moda goiana é uma das
metas do Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Serviços (SIC), que fez apresentação, nesta semana, do
projeto Cinturão da Moda, uma
iniciativa em parceria com o
setor empresarial, prefeituras
e pequenos empreendedores. A
perspectiva é fazer do Estado o
maior centro distribuidor e
produtor do Brasil. O objetivo
é levar para 30 pequenos municípios o modelo de negócios
já frutífero da Região da 44, em
Goiânia, onde são gerados 300
mil empregos e cujo faturamento médio em 15 mil pontos
de vendas é de R$ 600 milhões.
A projeção é de que sejam criados mais de mil novos postos
de trabalho com a implantação
da proposta.
“Sempre digo que a melhor
política social é a criação de
emprego. é preciso que a mão
forte do Estado trabalhe para

diminuir as desigualdades regionais e auxilie os pequenos
municípios a ter receita própria e a explorar a vocação econômica que têm”, ressalta o governador Ronaldo Caiado.
A apresentação do projeto
para prefeitos, vereadores, empresários e trabalhadores ocorreu na sede da Associação Empresarial da Região da 44, em
Goiânia. O titular da SIC, Joel
Sant’Anna, com equipe técnica,
destaca a importância da iniciativa para a geração de empregos e de renda, especialmente nos municípios menores e próximos da Capital.

“Vamos iniciar com foco
em quatro municípios, que
serão modelos para outras cidades, num futuro breve. Sabemos que há uma carência
de mão de obra qualificada
para atender a indústria da
produção de roupas em Goiás.
E temos capital humano no interior que pode atender a essa
demanda”, explicou Joel.
A proposta se divide em
várias etapas. A primeira é definição dos municípios. A segunda, formação da mão de
obra para atender ao setor da
moda. E a terceira é ampliar
a quantidade de municípios

beneficiados, podendo chegar a 30 localidades.

Polos

Cristianópolis, Bela Vista de
Goiás, Acreúna e Ipameri farão
parte do projeto-piloto. E caberá às prefeituras organizar
espaços para instalação de polos de facções e confecções,
bem como selecionar a mão de
obra local para treinamento
em cursos de corte e costura.
Nessa fase do projeto, caberá à SIC, em parceria com
GoiásFomento, Sesi, Senai e
Sebrae, além da AER44, realizar orientações para treinamento de mão de obra e aquisição de equipamentos, bem
como direcionamento para
criação de cooperativas.
Vera Regina Aguiar, gerente de Projetos de Concessões e Parcerias da SIC, apresentou dados da Região da
44 e destacou que a meta,
nos próximos anos, é passar
de 300 mil a 400 mil empregos. Hoje são cerca de 7 milhões de peças de vestuário
produzidas mensalmente.
Sérgio Naves, diretor da
AER44, disse que a Região da
44 hoje tem movimentação
comercial que supera as receitas de muitos municípios.
Ele ressalta que esse resultado
é fruto do esforço de empresários que acreditaram no potencial local. Sérgio informa,
ainda, que por ser um polo distribuidor, a região necessita da

produção para garantir a oferta para todo o País, o que abre
agora a participação da mão
de obra dos municípios.
“Precisamos alcançar a
produção de 80% dos produtos
comercializados em nossa região. Para isso, precisamos
unir as forças para nos tornar
o maior polo distribuidor e
produtor de moda do Brasil. O
Cinturão da Moda abrange
uma região de até 120 km da
Capital, e vai gerar emprego e
inclusão social de famílias que
terão a oportunidade de trabalho digno”, avalia Sérgio
Naves. “A preocupação do Governo do Estado com o bem social é o maior destaque para
este projeto”, complementa.
Para o prefeito de uma das
cidades piloto que é Ipameri, Jânio Pacheco disse que o projeto do Polo Têxtil busca expandir
as potencialidades do município, para ter mais opção de emprego e renda na cidade e o Cinturão da Moda vem para casar
com as ações do município. “No
que depender do município,
iremos investir no projeto e
nas parcerias para gerar mais
emprego, renda e desenvolvimento. Em parceria com a Aciipa, já temos mais de uma centena de cadastros realizados.
Nosso próximo passo será qualificar essa mão de obra, depois
iniciar de fato a construção do
nosso Polo Têxtil, agora, integrando o Cinturão”, ressalta.
(Especial para O Hoje)

