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Consumo das famílias
atinge nível mais baixo
em quase duas décadas
Econômica 4

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), tem acumulado declarações de apoio à reeleição do governador
Ronaldo Caiado (DEM), mas o cenário deve mudar com a articulação nacional da sigla. Política 2

Cenário nacional faz Cruz recuar no apoio a Caiado

Cibersegurança, custo 
ou investimento?

Gustavo de CamarGo

Opinião 3

�
Leia nas CoLunas

Xadrez: Governo tende a
suspender Réveillon e Car-
naval em Goiás.
Política 2

Jurídica: Aprovado PL que
torna crime remarcação de
chassi de reboque.
Cidades 10

esplanada: “Terrivelmente
evangélicos” se esbaldaram em
festa oferecida por  Bolsonaro. 
Política 6

Goiás registrou aumento no número de casos
de violência doméstica contra a mulher. Até
setembro deste ano, foram 35 casos de femi-
nicídio contra 31 registrados no último ano no
mesmo período. No total, foram mais de 28,2
mil casos confirmados pela Secretaria de Se-

gurança Pública (SSP-GO) neste ano. O bole-
tim divide os casos em cinco categorias: fe-
minicídio, estupro, ameaça, lesão corporal e
crimes contra a honra.  Apesar de apresentar
leve aumento, o cenário é bastante preocu-
pante em Goiás. Os crimes de ameaça totali-

zaram 7.859 em 2020 no mesmo período e
7.930 neste ano. Além disso, há a violência se-
xual, quando a mulher é pressionada a prá-
ticas de que não gosta, quando o parceiro se nega
a usar preservativo ou quando lhe é negada o
direito a métodos contraceptivos. Cidades 10

tigre se clAssificA
para final 
da Copa Verde
Pelo jogo de volta das semifi-
nais da competição, o Vila Nova
empatou com o Nova Mutum
por 1 a 1, fora.
Esportes 7

Atlético encArA
Chape de olho 
em permanência
Clube rubro-negro viaja pra
encarar lanterna Chapecoense
após data remarcada. Uma vi-
tória assegura Atlético na Série
A em 2022. Esportes 8

Governo demonstrou força ao
aprovar proposta que altera ar-
recadação das maiores cidades
para beneficiar municípios me-
nores. PEC recebeu 27 votos fa-
voráveis e 12 contrários. Perfei-
turas articularam contra a pauta.
Política 5

Alego aprova
alteração do ICMS
dos municípios

A proposta de alteração do modelo de transporte coletivo da Região Metropolitana sofre resistência da prefeitura
de Aparecida de Goiânia e de Goiânia. Prefeito da Capital se diz favorável a melhora no sistema, mas pesquisa pode

chocar a proposta por seis meses enquanto o Paço busca entender como o usuário se movimenta. Cidades 9

Subsídio do transporte coletivo divide cidades

Violência contra mulher cresce
e Estado registra 28 mil casos

Metaverso pode se tornar mercado bilionário
Tecnologia que o grupo liderado por Mark Zuckerberg já tem a atenção de gi-
gantes da economia e desperta atenção de investidores e usuários. Negócios 17
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Governo tende a suspender
Réveillon e Carnaval em Goiás 

Depois da recomendação do Ministério Pú-
blico Federal e do Ministério Público de Goiás,
de adoção de medidas de segurança sanitária
contra a Covid-19, a Secretaria Estadual de
Saúde tende a levar ao Governo pedido para a
não realização de festas de Réveillon e Carnaval
no Estado. A própria Secretaria,
por meio do secretário is-
mael Alexandrino, vê a
necessidade de que os
municípios passem a exi-
gir o passaporte da vaci-
na, ainda mais agora com
a nova varian-
te Ômicron.
O foco de ve-
dação de fes-
tividades recair,
principalmente,
sobre as cidades
de Caldas Novas, Pi-
renópolis e Cidade de
Goiás, tradicionais redu-
tos carnavalescos. 

Rondando Goiás 
O Distrito Federal registrou os primeiros casos

da variante Ômicron, anunciou o governador
ibaneis Rocha (MDb), o que indica que transmis-
são pode chegar a Goiás a qualquer momento, em
razão do trânsito de pessoas entre a brasília e ci-
dades do entorno. 

Aposta  
Para apoiar o nome do ex-prefeito de Salva-

dor, ACM Neto (DEM), como pré-candidato a go-
vernador da bahia, o governador Ronaldo Caia-
do foi ontem à capital baiana. Neto vai duelar
com o senador petista Jacques Wagner, em 2022. 

Curral 
Em resposta ao deputado Sérgio bravo (PRTb),

que o criticou por discutir assuntos de interesse
de sua principal base eleitoral - Senador Canedo
– Thiago Albernaz (SD) lembrou que a cidade não
é curral eleitoral de nenhum político. 

Terrivelmente 
Sobre a aprovação de André Men-

donça para o Supremo Tribunal Federal,
o senador luiz do Carmo (MDb), assim
como o presidente Jair bolsonaro, classi-
ficou a votação como “uma grande vitó-
ria dos evangélicos”. 

Mais prazo 
O governo prorrogou por 24 meses o

prazo de execução pelos municípios goia-
nos do objeto das emendas impositivas
dos deputados, de 2019 e de 2020. A pro-
posta partiu do presidente da Alego, lis-
sauer Vieira (PSb). 

Raio X 
Após participar de discussão com o ar-

cebispo de Goiânia Dom Washington Cruz,
a deputado Delegada Adriana Accorsi (PT),
disse acompanha a ação do Ministério Pú-
blico Federal que apura monitoramento,
pela PM, de movimentos sociais no campo. 

Antagonismo  
Quem ignorou a articulação do pré-

candidato a presidente Sérgio Moro, que
atuou para derrotar Jair bolsonaro na
apreciação da PEC dos Precatórios, foi o
senador e correligionário Jorge Kajuru
(Podemos), que votou a favor da propos-
ta do Palácio do Planalto. 

Mesmo ringue 
Agora que o presidente Jair bolsona-

ro se filiou ao Pl, quem desembarca no
partido é o deputado federal Major Vitor
Hugo, entrando no mesmo ringue com a
parlamentar Magda Mofatto e o presi-
dente da legenda, Flávio Canedo. 

2 - Já entrou em vigor a lei que faci-
lita ao contribuinte negociar seus débi-
tos relacionados a créditos tributários
em favor da Agência Goiana de Regu-
lação. A vantagem chega à redução de
100% do valor dos juros de mora. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

A Prefeitura de Anápolis tem mostrado preocupação em
relação ao projeto do governo estadual que altera o cálculo
da distribuição do iCMS para os municípios, o que, na práti-
ca, significa que cidades maiores sofrerão cortes.

Vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido (PP) disse que
esteve na Assembleia legislativa (Alego) na quarta-feira (1º)
para resolver “pautas políticas” mais amplas com parla-
mentares parceiros da cidade e não especificamente para
discutir o projeto em questão.

Segundo ele, a ida à Alego serviu para “poder entender
melhor os detalhes do projeto, que realmente influencia di-
retamente os grandes municípios”. “A posição da Prefeitu-
ra de Anápolis quem vai definir é o prefeito Roberto Naves,
mas, a princípio, a tendência é a de que seja contrária.”

“é preciso ter um pouco de cautela porque somos do
mesmo grupo do governador Ronaldo Caiado”, disse.
“Mas não podemos abrir mão de Anápolis e precisamos de-
fender os interesses da cidade.”

Cândido afirmou, ainda, que os deputados estaduais
pareceram estar “sensíveis a essa causa” e que Naves tem
mantido conversas com Caiado sobre o assunto. “O go-
vernador trabalha com muito equilíbrio e entende as di-
ficuldades dos municípios. Tirar de um para dar para ou-
tro talvez não seja o ideal, e acredito que seja possível
encontrarmos um caminho para que todos possam ser
contemplados de forma justa.” (Marcelo Mariano, es-
pecial para O Hoje)

Anápolis mostra
preocupação
com projeto que
altera ICMS

Marcelo Mariano

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos),
tem acumulado, nas últimas
semanas, declarações de apoio
à reeleição do governador Ro-
naldo Caiado (DEM/União bra-
sil) em 2022.

De acordo com essas de-
clarações de Cruz, o nome de
Caiado, na avaliação do pre-
feito de Goiânia, é o melhor
para seguir governando o es-
tado, mas, agora, ele pode to-
mar um caminho diferente.

Para entender o novo ce-
nário, é preciso contextualizar
a situação em Goiás do Repu-
blicanos, que, publicamente,
diz ter como grande objetivo
a candidatura ao Senado do
deputado federal e presiden-
te estadual do partido, João
Campos.

Como o jornal o Hoje já
mostrou, o parlamentar tem
mais afinidade com o prefei-

to de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha (sem par-
tido), que desponta como o
candidato mais competitivo
de oposição a Caiado.

Campos e Mendanha são
da mesma igreja, a Assem-
bleia de Deus. Além disso, o de-
putado federal conta com Jho-
natan Medeiros, seu sobrinho,
na Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e inovação de Apare-
cida de Goiânia, ou seja, está
diretamente envolvido com o
projeto de cidade inteligente,
considerado a principal mar-
ca da gestão de Mendanha.

Oficialmente, Campos afir-
ma que mantém diálogo com
todos os pré-candidatos a go-

vernador em 2022, até por-
que, diferentemente dele, pre-
feitos do partido no interior e
o presidente do Republica-
nos no Distrito Federal, Wan-
derley Tavares, consideram
Caiado uma “aposta mais se-
gura”, nas palavras de um
membro do partido.

Segundo essa mesma fon-
te, que tem bom trânsito em
brasília, o Republicanos esta-
ria de olho em contratos pu-
blicitários da gestão estadual
devido à ligação do partido
com veículos de comunica-
ção. E é sempre bom lembrar
que a igreja mais próxima da
cúpula nacional da legenda é
a Universal, e não a Assem-

bleia de Deus.
Porém, em razão do cená-

rio nacional, o Republicanos
está repensando sua estratégia
para Goiás. Dessa forma, Cruz,
que era o maior entusiasta da
reeleição de Caiado dentro do
partido, também teve que re-
calibrar o discurso.

O Republicanos foi uma
das opções para o presidente
Jair bolsonaro se filiar, mas ele
acabou preferindo o Pl. De
qualquer forma, a relação en-
tre eles permanece boa e de-
vem estar no mesmo palanque
no ano que vem.

E o Pl, em Goiás, já decidiu
que não estará com Caiado. O
presidente estadual do partido,

Flávio Canedo, quer apoiar
Mendanha. No entanto, existe
a possibilidade de bolsonaro
bancar a candidatura do de-
putado federal Vitor Hugo, um
bolsonarista de primeira hora.

A situação do Pl goiano,
portanto, ainda não está
100% definida, mas o prefei-
to de Aparecida de Goiânia,
mesmo após a filiação de bol-
sonaro, tem estimulado al-
guns aliados a irem para o
partido, o que indica uma
tendência de composição.

Diante desse cenário em
que bolsonaro estará contra
Caiado em Goiás, o Republica-
nos avalia descartar o apoio à
reeleição do governador. Não é
à toa que membros do partido
se reuniram com Mendanha
no início dessa semana.

E o próprio Cruz voltou
atrás em relação a suas decla-
rações sobre Caiado. Ele não só
disse que vê com bons olhos
uma eventual filiação de Men-
danha ao Republicanos, como
também fez questão de deixar
claro que sua parceria com o
governador está restrita à ges-
tão e não necessariamente a
uma aliança eleitoral.

No fim, por não disputar as
eleições em 2022, o prefeito
de Goiânia pode ficar um pou-
co mais neutro no ano que
vem, já que seu foco é ser ree-
leito em 2024. Mas o Republi-
canos, por sua vez, não terá
como continuar em cima do
muro. (Especial para O Hoje)

O Republicanos, partido de Rogério Cruz, está repensando no apoio a Ronaldo Caiado (DEM)

Republicanos deve
apoiar a reeleição
de Jair Bolsonaro,
que, em Goiás,
dificilmente estará
no mesmo
palanque do
governador 

Cenário nacional faz Cruz
repensar apoio a Caiado

Projeto foi aprovado em sessão híbrida na Alego

Antônio Silva/Agência Câmara
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Cibersegurança, 
custo ou investimento?

Zander Fábio 

O samba é um patrimônio cultural do brasil, ad-
mirado no mundo todo por traduzir a alegria, as co-
res, e a essência do nosso povo. Uma obra de arte es-
sencialmente coletiva feita pelo povo e uma mani-
festação popular que conquistou o seu espaço, ga-
nhou força e a dimensão na cultura brasileira.

A sua história tem uma tradição oral contada e
recontada até chegar aos dias atuais para ser con-
solidada nos principais estudos acadêmicos e livros
sobre o tema. Cada pesquisador conta os fatos
através de suas lentes, vivência pessoal, campo de
estudo e objeto estudado. Sou geógrafo por forma-
ção, portanto, recorro às ferramentas conceituais da
Geografia que observam o samba. Também sou mú-
sico com uma vivência pessoal com o ritmo musi-
cal por cantar na noite de Goiânia.

Pelas lentes dos estudos da geografia cultural, o
samba apoia-se nas pesquisas sobre estudo de go-
verno, economia, acontecimentos culturais do
mundo, como artes, linguagem e religião. A repre-
sentação dos bens culturais no espaço geográfico e
sua imagem apresenta variações de acordo com os
valores e interesses dos setores dominantes da so-
ciedade em momentos históricos específicos. 

Podemos observar o nascimento do samba no
recôncavo baiano até às comunidades do Rio de Ja-
neiro, que em seu início foi perseguido e margi-
nalizado, em virtude de ser cantado por negros, a
partir de uma manifestação cultural dos traba-
lhadores expressada diante da visão de mundo e
modo de vida. Somente conquistou espaço no pe-
ríodo histórico da Era Vargas. 

Após a quarta década do século XX, o samba pas-
sa a ser entendido como sinônimo de dança e rit-
mo brasileiro. Ganha fama internacional, de modo
que o mundo inteiro reconhece o país como sen-
do do carnaval, samba e futebol. Pela minha ex-
periência de cantor na noite goiana com meu par-
ceiro de dupla, logo compreendemos que na cole-

tânea de música para os ensaios dos shows de Goiâ-
nia teríamos de cantar e tocar as músicas de
maior sucesso no momento.

Assim, no nosso repertório musical tínhamos de
ir muito além da nossa base: a música sertaneja. Para
garantir o cachê da noite você tem que cantar e to-
car todos os ritmos que os clientes solicitarem.

Portanto, nós cantores, sabemos e fazemos
uma compilação de música e ritmos diversificados
que contemplem o samba, o rock, o forró, o baião,
o sertanejo, entre outros. Não foi à toa que o sam-
ba, em 2005, foi o primeiro gênero musical brasi-
leiro a se tornar patrimônio oral e imaterial da hu-
manidade pela Unesco. O ritmo possui variadas for-
mas: samba comum, samba de partido alto, pago-
de, samba enredo, samba reggae.

é repleto de canções que viram hit atemporal
e pode ser tocado em qualquer ambiente com to-
dos cantando juntos, principalmente em uma
grande roda de samba. O samba é muito valori-
zado pelas políticas públicas do município de Goiâ-
nia, por meio da Secretaria Municipal de Cultural
onde há projetos que tocam samba o ano todo
como o do Mercado da 74 tradicionalmente rea-
lizado nas quartas-feiras e inúmeras rodas de sam-
ba que existem na capital.

Parabéns ao samba! Viva o coração que batuca
e o pé que samba no Mercado da 74. Viva a cultura
do samba em cada um de nós. Um agradecimento por
tudo que o samba já fez pela cultura do brasil e faz
pelas manifestações po-
pulares até hoje. No dia
do samba, meu abraço e
carinho a todos os artis-
tas de Goiânia que le-
vantam a bandeira do
ritmo com garra, cons-
truindo na cidade mais
uma importante mani-
festação cultural da nos-
sa história e cultura.

Gustavo de Camargo

A pandemia da Covid-19 trouxe muita tristeza
para a população mundial, mas ao mesmo tempo,
muita evolução tecnológica que possibilitou que
empresas e pessoas entrassem no mundo digital
para continuarem a ter receita suficiente para pas-
sar pelo isolamento social. De acordo com uma pes-
quisa da PayPal brasil, a expansão do e-commer-
ce no país, por exemplo, teve números expressivos
em 2021, totalizando quase 1,59 milhão de lojas on-
line, 22,05% a mais do que em 2020, quando o co-
mércio digital saltou 40%.

O crescimento, que até então vinha sendo po-
sitivo, trouxe preocupação às companhias devido
ao expressivo aumento de ciberataques. Segundo
a consultoria alemã Roland berger, o brasil se tor-
nou o quinto país do mundo em número de ata-
ques de hackers contra empresas, atrás apenas de
EUA, Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Ce-
nário este que vem se agravando, cada vez mais,
com o avanço da tecnologia e a falta de investi-
mentos em cibersegurança.

Nesta semana é celebrado o Dia internacional
da Segurança da informação e nada mais coe-
rente do que chamar a atenção para a data e fa-
larmos sobre como a proteção de dados e infor-
mação é essencial para o relacionamento da em-
presa com o cliente, para a confiança e credibi-
lidade da marca. Vimos atualmente grandes
empresas sendo atacados, gastando milhões
para recuperar dados e minimizar outros pre-
juízos. Empresas que investem em segurança gas-
tam menos da metade dos custos de violação de
dados quando comparadas às que não imple-
mentaram essas ferramentas, segundo o Relatório
de Custo da Violação de Dados, da ibM.

O mesmo estudo mostra ainda que ataques ci-
bernéticos custam, em média, US$ 1,35 milhão por
empresa no brasil, 19% a mais do que no ano passado.
Em outro estudo global, a ibM mostra que 36,2% dos
custos de um vazamento de dados estão ligados à per-
da de negócios e clientes. A partir desses valores exor-
bitantes, constata-se que o investimento em segurança
cibernética pode poupar milhões a longo prazo,
além de fidelizar o consumidor. 

O perigo é iminente e empresas de qualquer por-
te e área são interessantes para os golpistas, algu-
mas mais por ter dados mais valiosos e outras me-
nos. Os setores com mais ocorrências são o finan-
ceiro, e-commerce e a saúde. E olha que uma pes-
quisa da FEbRAbAN de Tecnologia bancária revela
que o ramo financeiro é o que mais investe em se-
gurança da informação, cerca de R$2 bilhões por
ano. isso porque o banco é responsável por res-
sarcir o cliente na maioria dos golpes aplicados. Sen-

do assim, 73% dos ataques são do ramo financei-
ro e 21% do e-commerce.

Já a saúde tem ficado cada vez mais em evi-
dência pela falta de investimento em cibersegu-
rança e pelo fato de os dados do paciente serem
bem atrativos, custando até mil dólares na deep
web. Mas, por que hospitais e por que agora? A res-
posta é que os cibercriminosos acreditam obter di-
nheiro rápido com estas instituições porque são
vistas com mais disposição para atender aos pe-
didos de pagamento de resgates. Os hospitais es-
tão completamente sobrecarregados com au-
mentos de pacientes com coronavírus e com os
programas de vacinas recentes, e qualquer in-
terrupção nas operações hospitalares seria ca-
tastrófica. No ano passado, várias redes de hos-
pitais em todo o mundo sofreram ataques de ran-
somware - malware que restringe o acesso ao sis-
tema infectado com uma espécie de bloqueio e co-
bra um resgate em criptomoedas para que o
acesso possa ser restabelecido.

Na esfera governamental, atitudes têm sido to-
madas para aumentar a segurança contra os ata-
ques. No início de 2020, o país criou o Decreto Fe-
deral nº 10.222102, que aprova a Estratégia Na-
cional de Cibersegurança. O objetivo deste regu-
lamento é orientar o país em termos de segurança
e inclui iniciativas para aumentar a proteção con-
tra-ataques, como é o caso da lei Geral de Pro-
teção de Dados (lGPD).

A identidade digital tornou-se um pilar fun-
damental para as economias de hoje, assim como
as ferrovias no século XX. O grande facilitador para
que essa transformação seja viável é a segurança
cibernética, com recursos e soluções que garan-
tam que quem acessa os diferentes serviços seja
realmente quem diz ser.

A população e as empresas estão ficando mais
experientes em tecnologia, no entanto, os hac-
kers também estão ganhando prática. Ou seja, os
ataques estão avançando na mesma proporção
que a segurança. é uma organização global. Por
isso, o número de ataques está crescendo ano a
ano. Pesquisas apontam que de 70% a 90% dos
ataques acontecem in-
tencionalmente, como
quando uma pessoa
deixa a casa aberta e
é assaltada. As em-
presas estão deixando
a porta aberta mais
do que o normal. in-
vestir em cibersegu-
rança é se preparar
para os novos desa-
fios da era digital.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Gustavo de Camargo, Sa-
les Director da VU Brasil,
empresa líder em prote-
ção de identidade 

Zander Fábio é Secretário
Municipal de Cultura de
Goiânia

Educação e desigualdade
é preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os espe-
cialistas, não há dúvida de que a educação é pri-
mordial. Mas, diante das iniquidades socioeco-
nômicas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para
crescer e promover desenvolvimento sem discri-
minações, estabelecendo uma simbiose perfeita en-
tre economia e educação. A pandemia do novo co-
ronavírus realçou os traços das desigualdades do
país. A discrepância é tangível no ambiente esco-
lar, e mais profunda no quesito raça/cor. O racis-
mo estrutural, a discriminação por classe social e
o baixo investimento nas escolas e na formação de
professores somam para o aprofundamento das
disparidades. Mudar esse cenário é desafio que se
impõe aos governantes para que o brasil supere
as mazelas socioeconômicas.

Carlos Brandão 
Ipameri

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no brasil é o fim do auxílio emergen-
cial. A última parcela foi paga neste mês. Em ja-
neiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em as-
cendência tem forte impacto na camada mais po-
bre da sociedade, ao corroer o poder de compra
de quem pouco ou nada tem. inflação em alta e
desemprego é uma combinação perversa. Hoje,
esse quadro é agravado pela epidemia do novo co-
ronavírus. A imunização em massa da população
é medida que se impõe com a maior celeridade
possível. Retirar o país desse quadro de adversi-
dades não é atribuição exclusiva do governo fe-
deral. A tarefa exige igual esforço do legislativo. 

Gabriela Gomes
Trindade 

{
Planejamos esse

momento para que

as crianças possam

ter a alegria única

da época de festas

de fim de ano
O Governo de Goiás, por meio da
Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG) e do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), realiza, no pró-
ximo domingo (05/12), a tradicional
distribuição dos brinquedos do
Natal do Bem, em Goiânia. 

Samba como patrimônio 
cultural do Brasil

@jornalohoje
“Corrupto falando mal de moro, NÃo É No-
vIdade NeNHuma”, comentou a internauta
indignada com as críticas do ex-presidente
michel temer (mdB) ao ex-juiz sérgio moro.
em jantar com empresários, o emedebista
teceu ainda elogios ao ex-presidente Lula
(Pt) que lidera as pesquisas eleitorais.

Cristina Ribeiro

@ohoje
“tem que rir pra não chorar! Brasil sem
futuro sempre! muda nada mesmo”, co-
mentou o internauta com as críticas do
ex-presidente michel temer (mdB) ao ex-
juiz sérgio moro.

Rodrigo Pires De Moura

@jornalohoje
a 11ª eliminada do programa sairá do vo-
tação popular que escolherá entre
dayane, marina e solange, que perderam
a disputa da Prova do Fazendeiro para
rico nesta quarta-feira. o humorista con-
seguiu o feito pela terceira vez. a elimina-
ção ocorre nesta quinta.
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A divulgação ontem dos resultados do Pro-
duto interno bruto (Pib) no terceiro trimes-
tre deste ano causou uma corrida dos ope-
radores de mercado, consultores e analistas
econômicos às calculadoras diante dos sinais
cada vez mais evidentes de estagnação e per-
da de fôlego da atividade econômica no se-
gundo semestre deste ano. O volume de
bens e serviços produzidos pelo País não cres-
ce há dois trimestres e vem recuando com a
economia pressionada pela escalada infla-
cionária, pelos riscos à frente associados à
mais recente variante do Sars-CoV-2, pelo bai-
xíssimo dinamismo do mercado de trabalho,
com grande avanço da informalidade e da su-
bocupação, derrubando a renda dos traba-
lhadores e, claro, sua capacidade de consu-
mir bens e serviços.

Na comparação com o trimestre imedia-
tamente anterior, segundo o instituto brasi-
leiro de Geografia e Estatística (ibGE), o Pib
recuou 0,4% no segundo trimestre e 0,1% no
terceiro – quer dizer, “andou de lado”, como
dizem os operadores financeiros. Alguns
grandes bancos e outros nem tão grandes as-
sim já revisam as projeções para 2021, su-
gerindo variação já abaixo dos 5,0% previs-
tos anteriormente, mais próxima de 4,8% ou
4,7% (o que, na verdade, não fará muita di-
ferença – o importante a anotar é, de fato, a
degradação observada para a economia ao
longo do semestre). As apostas para 2022 flu-
tuam entre variação de apenas 0,5%, num de-
saquecimento vigoroso, e recuo na mesma
proporção, em torno de 0,5%. Mais uma vez,
o dado relevante é que nem mesmo os mer-
cados “compram” a retórica ensandecida do
senhor Paulo Guedes, o “posto ipiranga” –
aquele que vende de tudo.

Nesse processo de enfraquecimento
da atividade econômica, a alta dos juros

vai agravar o cenário daqui para frente ao
encarecer o custo do crédito para empre-
sas e para as famílias, que já enfrentam ní-
veis de endividamento elevados. Para
complicar, o consumo das famílias, gran-
de motor da economia, continuou derra-
pando. Nos dois últimos trimestres, osci-
lou entre o recuo de 0,2% anotado no se-
gundo trimestre (em relação ao primeiro)
e elevação de 0,9% no terceiro. Como os
números foram muito ruins em 2020, o vo-
lume de bens e serviços consumidos pelas
famílias havia saltado 10,5% no segundo
trimestre e avançou 4,2% no terceiro tri-
mestre, já indicando desaceleração.

Antes da pandemia...
A série de índices do ibGE, ajustados sa-

zonalmente (ou seja, com exclusão de fa-
tores que ocorrem em períodos específicos
do ano e que poderiam afetar a compara-
ção e análise dos dados), mostra que o con-
sumo das famílias havia sofrido baixa de
6,1% entre o terceiro trimestre de 2019 e o
mesmo período do ano passado. O avanço
observado até o mesmo período deste ano,
portanto, repôs apenas parcialmente as
perdas acumuladas na fase anterior, dei-
xando uma perda ainda de 2,2% desde o ter-
ceiro trimestre de 2019. Comparado ao
quarto trimestre daquele mesmo ano, per-
siste uma redução de 2,1% – quer dizer, as
famílias não conseguiram retomar ainda os
mesmos níveis de consumo alcançados an-
tes da pandemia. As perdas podem ser
mais sensíveis se considerado outro indi-
cador. A participação do consumo das fa-
mílias no Pib total atingiu 59,8% conside-
rando os valores acumulados entre janeiro
e setembro deste ano, o menor percentual
desde 2000 (ou seja, em quase 21 anos).

2 A fatia do consumo fa-
miliar no Pib tem murchado
desde 2019, quando atingiu
64,9% (ainda no acumulado
entre janeiro e setembro,
para permitir a comparação
com este ano). Nos mesmos
nove meses de 2020, a parti-
cipação havia baixado para
62,5%. Entre 2019 e 2021, a
queda correspondeu a 5,08
pontos de porcentagem. é
possível estimar qual pode-
ria ser o consumo potencial
das famílias caso tivesse sido
mantido o mesmo percen-
tual registrado há dois anos
e, portanto, a perda da ca-
pacidade de consumir ao
longo do período.
2 Em valores nominais, o
Pib acumulado entre janeiro
e setembro deste ano aproxi-
mou-se de R$ 6,422 trilhões, o
que significa dizer que 64,9%
desse total corresponderia a
qualquer coisa ao redor de R$
4,166 trilhões. Mas o consumo
total das famílias ficou limi-
tado a R$ 3,839 trilhões, su-
gerindo perdas de aproxi-
madamente R$ 326,64 bi-
lhões. Neste exercício, fica
implícita uma redução no-
minal de 7,8% no potencial de
consumo, o que deverá impor
limites à capacidade de rea-

ção da economia.
2A demanda no terceiro tri-
mestre foi enfraquecida ainda
pela paralisação virtual do in-
vestimento, que sofreu recuo
de 0,1% em relação ao tri-
mestre anterior. Embora apre-
sente índices vigorosos em re-
lação ao ano passado, o in-
vestimento (ou formação bru-
ta de capital fixo, no economês
adotado pelo ibGE e por todo
o mercado) já havia caído
3,0% na passagem do primei-
ro para o segundo trimestre e
deixou de crescer, portanto, há
pelo menos seis meses.
2 Comparado aos mesmos
períodos do ano passado, o
investimento havia saltado
33,1% no segundo trimestre
e avançou 18,8% no terceiro,
demonstrando alguma per-
da de fôlego. é preciso ana-
lisar o histórico do setor du-
rante um período mais lon-
go para uma visão mais
aproximada do que está
ocorrendo nesta área. Na sé-
rie com ajuste sazonal, o in-
vestimento havia registra-
do baixa de 33,1% entre o
terceiro trimestre de 2013 e
o segundo trimestre do ano
passado, quando alcançou
o nível mais baixo desde o
primeiro trimestre de 2009.

2 Entre o segundo trimes-
tre do ano passado e o pri-
meiro deste ano, o investi-
mento chegou a saltar 36,6%
(mais ainda se encontrava
praticamente 8,6% abaixo
dos níveis registrados em
2013). Ao final do terceiro tri-
mestre deste ano, voltou a
baixar 3,1% (na comparação
com o primeiro trimestre de
2021) e passou a acumular
retração de 11,4% frente ao
mesmo trimestre de 2013.
2 “Ao que tudo indica, virar
a página da crise da Covid-
19 não é tão trivial quanto al-
guns supunham. Não por
acaso, as principais potências
globais estão desenhando
políticas para uma recupe-
ração sustentável”, comenta
o instituto de Estudos para o
Desenvolvimento industrial
(iedi). O cenário para a in-
dústria de transformação
tem sido ainda mais grave,
complementa o instituto.
Neste ano, a atividade no se-
tor “não cresceu um trimes-
tre sequer”, colecionando
perdas de 0,4%, de 2,5% e de
1,0%, respectivamente no
primeiro, no segundo e no
terceiro trimestres, na com-
paração com o trimestre ime-
diatamente anterior.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Consumo das famílias atinge nível
mais baixo em quase duas décadas

Trabalhadores nascidos em dezembro têm até 31 de
dezembro, para aderir ao saque-aniversário do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e receber o be-
nefício ainda neste mês. A modalidade permite a retirada
de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês
de aniversário.

Após esse prazo, nascidos em dezembro que fizerem
a opção pelo saque-aniversário só vão realizar o saque no
próximo ano.

A migração para a sistemática saque-aniversário não
é obrigatória. Quem não fizer a opção, permanece com o
saque-rescisão, sistemática tradicional, na qual o traba-
lhador, quando demitido sem justa causa tem o direito ao
saque integral de sua conta FGTS, com a multa rescisória.

Como optar pelo saque-aniversário
A opção pelo saque-aniversário pode ser feita a qual-

quer momento pelos canais disponíveis: aplicativo do
FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no internet banking Cai-
xa ou nas agências do banco.

Os valores do saque-aniversário do FGTS ficam
disponíveis para saque até o último dia útil do segun-
do mês seguinte ao da aquisição do direito de saque. No
caso dos nascidos em dezembro, o dinheiro fica dis-
ponível até 28 de fevereiro.

Caso o trabalhador não retire o recurso até esse pra-
zo, o dinheiro volta automaticamente para a conta do FGTS.

O resgate do dinheiro pode ser feito pelo aplicativo FGTS,
disponível para tablets e smartphones dos sistemas Android
e iOS. Nesse caso, o trabalhador pode programar a trans-
ferência do dinheiro para qualquer conta em seu nome,
independentemente do banco.

As retiradas também podem ser feitas nas casas lo-
téricas, terminais de autoatendimento e correspon-
dentes Caixa Aqui, com o Cartão Cidadão, senha e do-
cumento de identificação.

Valores do saque
O valor a ser liberado varia conforme o saldo de

cada conta em nome do trabalhador. Além de um per-
centual, ele receberá um adicional fixo, conforme o
total na conta. O valor a ser sacado varia de 50% do
saldo sem parcela adicional, para contas de até R$ 500,
a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil para contas
com mais de R$ 20 mil.

Rescisão
O trabalhador optante pelo saque-aniversário terá di-

reito à retirada parcial do seu FGTS anualmente, inde-
pendentemente de rescisão de contrato de trabalho. Se ocor-
rer rescisão, o trabalhador poderá sacar somente o valor
referente à multa rescisória, quando devida. Já o saldo re-
manescente da conta vinculada irá compor o saldo da par-
cela anual do saque-aniversário.

Prazo é para receber o benefício ainda neste ano

Conselho mantém teor de
biodiesel no óleo diesel em 2022

BALANÇO

Econômica

4 n ECONOMIA
ohoje.com

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021

Nascidos em
dezembro têm
até o dia 31 para
aderir ao saque-
aniversário

O Conselho Nacional de Po-
lítica Energética (CNPE) aprovou
resolução que mantém o teor
obrigatório de biodiesel no óleo
diesel. O objetivo é evitar o au-
mento do preço do óleo diesel
para o consumidor final, se-
gundo a Secretaria Especial de
Produtividade e Competitivida-

de do Ministério da Economia.
De acordo com o ministério,

a estimativa é que a manu-
tenção do percentual de adição
obrigatório de biodiesel de 10%
(b10) ao óleo diesel no período
evitaria, em média, uma ele-
vação de preços de R$ 0,12.

A proposta – enviada por

meio da nota técnica em 17 de
novembro de 2021 – apresen-
ta a análise da conjuntura
atual, com o aumento dos pre-
ços das commodities e respec-
tiva elevação de estrutura de
custos que tem ocasionado au-
mento do preço dos combustí-
veis automotivos. (ABr)

COMBUSTÍVEIS
A Petrobras finalizou a venda da Refinaria landulp-

ho Alves (RlAM), em São Francisco do Conde, na bahia
e seus ativos logísticos associados para o Mubadala Capital.
A operação foi concluída com o pagamento de US$ 1,8 bi-
lhão (R$ 10,1 bilhões) para a Petrobras, valor que refle-
te o preço de compra de US$ 1,65 bilhão, ajustado preli-
minarmente em função de correção monetária e das va-
riações no capital de giro, dívida líquida e investimentos
até o fechamento da transação. O contrato ainda prevê um
ajuste final do preço de aquisição, que se espera seja apu-
rado nos próximos meses. A refinaria é a primeira den-
tre as oito que estão sendo vendidas pela Petrobras a ter
o processo concluído. A Acelen, empresa criada pelo Mu-
badala Capital para a operação, assumirá a partir de ama-
nhã, 1º de dezembro, a gestão da RlAM, que passa a se
chamar Refinaria de Mataripe.

EXPRESSA
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Felipe Cardoso

Mais uma semana se pas-
sou sem que os vereadores
da Câmara Municipal de Goiâ-
nia pudessem dar início às
discussões referentes à revisão
do Plano Diretor de Goiânia. 

Na reta final da semana
passada, comentários, nos
bastidores do Paço, davam
conta de que a matéria seria
entregue ao legislativo mu-
nicipal na semana seguinte.
Conforme mostrado pela im-
prensa local, a matéria che-
garia na segunda-feira,
(29/11), ou terça-feira (30/11).
Porém, na verdade, o texto só
chegou, de fato, na quarta-fei-
ra, 1° de dezembro. 

O prazo para análise do
extenso documento — que
já era tratado como curto
desde setembro — agora está
ainda mais curto diante da
expectativa do Executivo de
aprovar a revisão até o dia 23
de Dezembro. 

Contudo, mais uma sema-
na terminou ‘perdida’. Pri-
meiro, pelo fato de que, mes-
mo estando na Casa de leis,
a matéria não pôde ser lida
em plenário devido a confe-
rência de documentos reali-
zada pela Diretoria legisla-
tiva do Parlamento. 

Conforme apurado pela
reportagem do O Hoje, a con-
ferência do documento, que
conta com 23 volumes e mais
de 5 mil páginas, só foi con-
cluída na tarde da última
quinta-feira, 2.  O intuito era
apurar possíveis divergências
do material enviado de volta
à Câmara, porém, nenhuma
alteração foi diagnosticada. 

Mas ainda que o assunto
fosse resolvido antes, a sessão
plenária da última quinta aca-
bou cancelada. Os motivos es-
tariam ligados a uma manu-
tenção no painel eletrônico do
Plenário, bem como ajustes no
sistema de transmissão. Ambos
passaram, segundo à Câmara
Municipal por atualizações e
manutenções sistêmicas. 

Sendo assim, o próximo en-
contro deve ocorrer apenas
na próxima terça-feira, (7/12).
isso se houver quórum. Como
mostrado recentemente pela
reportagem do jornal O Hoje,
não raro as sessões são encer-
radas pela ausência dos par-
lamentares em plenário nas
primeiras horas do dia.

Porém, tratando-se de uma
matéria de interesse do go-
verno, que, por sinal,  possui
apoio da esmagadora maioria
dos pares, a previsão é de que
haja mais empenho no que diz
respeito à pontualidade. 

Relatoria
Nas entrelinhas da Câmara

também é possível observar
diferentes comentários a res-
peito da relatoria da matéria as-

sim que retomada a discussão
na Comissão Mista. O grupo
parlamentar é presidido pelo
vereador Cabo Sena (Patriota). 

Até pouco tempo, o verea-
dor considerava cinco nomes
de onde sairia um único es-
colhido. Depois, segundo o
próprio parlamentar, dois de-
les foram descartados, res-
tando outros três em seu ra-
dar de escolha. 

“O Plano ainda nem foi lido
em Plenário. Assim que chegar
na Comissão Mista definiremos
um relator. Estou entre três”,
disse em entrevista ao O Hoje. 

Porém, ainda nos bastido-
res, a decisão já é ventilada
como certa e aponta para o
nome da vereadora Sabrina
Garcez (PSD). isso porque a
parlamentar é vista como uma
das mais engajadas com as al-
terações inseridas no Plano.

Sabrina é uma veterana
no legislativo. Ela participou
ativamente das discussões so-
bre a matéria ainda na legis-
latura passada quando  o tex-
to começou a tramitar. Além
disso, Garcêz compôs o grupo
de vereadores membros da
Comissão Técnica responsável

por analisar o Plano já na
gestão de Rogério Cruz (Re-
publicanos). 

Como se não bastasse, a ve-
readora é vista como alguém
articulada e de livre trânsito
entre os colegas do Paço e da
prefeitura. Em entrevista re-
cente, foi, inclusive, um dos
nomes a considerar tempo
hábil para a tramitação da
revisão no legislativo. 

“é importante que fique
claro que o projeto não co-
meça a ser discutido agora, é
uma matéria que vem sendo
discutida desde 2017, está na
Casa desde 2018, sempre com
amplas discussões. À época
em que fui presidente da CCJ,
por exemplo, fizemos várias
audiências para debatê-lo”,
destacou. 

Na sequência, disse acre-
ditar que não se trata de
uma tramitação “célere” e
aproveitou para esclarecer
sobre os prazos. “Acredito
que o fundamental é que te-
nhamos a oportunidade de
continuar discutindo com
muita transparência e, claro,
com a participação da so-
ciedade. A expectativa é que

possamos aprová-lo até o
fim do ano, mas sem qual-
quer imposição, sem qual-
quer obrigatoriedade”. 

Histórico
Conforme mostrado pelo O

Hoje, os vereadores aguardam
ansiosamente pelo início da
tramitação da revisão do Pla-
no Diretor de Goiânia na Casa
de leis. A matéria é uma pro-
messa antiga. Ao pé da letra, e
no melhor dos cenários, tudo
teria sido resolvido ainda em
2017, o que não aconteceu. 

Com a chegada do recesso
parlamentar de final de ano
cada vez mais próxima, par-
te dos parlamentares enxer-
ga o início tardio da tramita-
ção com desconfiança. é o
caso da vereadora Aava San-
tiago, por exemplo. 

“é impressionante como
ele está sempre por vir. é sem-
pre na semana que vem, nas
próximas 48h, o que revela um
profundo descaso do Paço com
a Câmara e, infelizmente, até
uma subserviência da Casa a
esse descalabro”, disparou a
tucana ao comentar o assunto.
(Especial para O Hoje)

Cabo Sena diz a escolha da relatoria só deve acontecer quando o projeto for encaminhado a Comissão Mista

Governo demonstrou força
ao aprovar proposta que alte-
ra arrecadação das maiores
cidades para beneficiar muni-
cípios menores. PEC recebeu
27 votos favoráveis e 12 con-
trários. Perfeituras articula-
ram contra a pauta.

Foi aprovada, na sessão ex-
traordinária híbrida desta quin-
ta-feira, 2, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que
visa alterar os percentuais de
distribuição do imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Trans-
porte interestadual, intermu-
nicipal e de Comunicaço (iCMS)
aos municípios. Protocolada na
Casa sob nº 8170/21, a matéria,
encaminhada pela Governado-
ria do Estado, recebeu aval do
Plenário, em primeiro turno,
após arrebanhar 27 votos fa-
voráveis e 12 contrários.

Os votos contrários foram
dados pelos deputados lêda

borges (PSDb), Paulo Cezar
Martins (MDb), Major Araújo
(sem partido), Delegada
Adriana Accorsi (PT), Dele-
gado Humberto Teófilo (sem
partido), Antônio Gomide
(PT), Delegado Eduardo Prado
(DC), Alysson lima (Solida-
riedade), Zé Carapô (DC), He-

lio de Sousa (PSDb), Gustavo
Sebba (PSDb) e Cláudio Mei-
relles (PTC). 

O texto da PEC altera o pa-
rágrafo 1º, do artigo 107 da
Constituição do Estado de Goiás,
de forma a adequá-lo à nova re-
gra de repartição determinada
pela Emenda Constitucional Fe-

deral nº 108/2020. A matéria
abre espaço para a adoção de
novos critérios que tornem a
distribuição de recursos entre
os municípios goianos menos
desigual, favorecendo aqueles
menos desenvolvidos.

A PEC deverá ser aprovada
pelo Plenário em mais um
turno de votação, por três
quintos dos votos dos depu-
tados estaduais, para que es-
teja apta a ser promulgada
pela Mesa Diretora da As-
sembleia legislativa.

Terceira deputada a discur-
sar durante a Ordem do Dia da
sessão extraordinária híbrida
desta quinta-feira, dia 2, lêda
borges (PSDb)  usou a tribuna
para se posicionar contra a Pro-
posta de Emenda Constitucional
(PEC) nº 8170/21. De autoria da
Governadoria do Estado, a ma-
téria visa alterar os percen-
tuais de distribuição do impos-
to Sobre Circulação de Merca-

dorias e Prestação de Serviços
de Transporte interestadual,
intermunicipal e de Comuni-
cação (iCMS) aos municípios. 

A parlamentar frisou que os
municípios goianos terão, de
qualquer forma, prejuízo, em
uma distribuição que, segundo
ela, não é transparente. “Nessa
PEC precisaria constar os cri-
térios ou metodologias para
distribuição desses recursos.
Mas vejo uma omissão ou for-
ma opaca de se discutir essa
matéria, pois se trata de um
projeto político: mais recurso,
para que os municípios sejam
chamados em um ano eleito-
ral”, disse.

Antônio Gomide (PT) usou a
tribuna para comentar o projeto
da Governadoria que altera o ar-
tigo 107 da Constituição Estadual,
de forma a afetar diretamente, se-
gundo ele, a receita e distribuição
do iCMS em todas as cidades de
Goiás. (Agência Alego)

PEC que altera distribuição de ICMS é aprovada
MUNICÍPIOS

Foram 27 votos favoráveis e 12 contrários a proposta do governo

Apesar de recebido
pelo Parlamento,
texto precisou
passar por
conferência e
sessão da última
quinta foi
cancelada para
manutenção 
em plenário 

Prazo para análise do Plano
Diretor fica mais apertado
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O “terrível” Grandioso 
Na véspera da sabatina do agora

confirmado futuro ministro do STF,
André Mendonça, parlamentares “ter-
rivelmente evangélicos” se esbaldaram
em um regabofe oferecido pelo presi-
dente Jair bolsonaro, no Palácio da Al-
vorada. O clima foi de festa, embora não
houvesse, naquele momento, a certeza
dos votos para a aprovação do ex-mi-
nistro. Deputados da Frente Parlamen-
tar Evangélica – como Marco Feliciano
(Pl-SP), José Medeiros (PODE – MT), Sós-
tenes Cavalcante (DEM-RJ) e outros – se
aglomeraram, sem máscara, próximo ao
piano e improvisaram um coro da tra-
dicional canção gospel ‘Grandioso és
Tu’. A ministra da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Damares Alves
ficou perto do piano, mas não se arris-
cou na cantoria.

Nunca antes
Pelo menos oito delegados fede-

rais foram exonerados ou remane-
jados após contrariar interesses do
Governo ou do presidente bolsonaro
e seus aliados.

Agora, vai
Eymael entrou na disputa presidencial e

já se coloca como um nome da terceira via.

No DF
O PSDC já escolheu seus candidatos. Em

brasília, o cientista político lucas Sales as-
sumiu a presidência da legenda e é a
aposta para disputar o Governo do DF.

Não se mistura
Presidente em todas as reuniões do

presidente Jair bolsonaro no terceiro
andar do Palácio, o general Heleno, do
GSi, evita entrar na sala quando chega
Valdemar do Pl.

Profissão: Informante
O que há em comum entre o vazamen-

to de um relatório da Agência brasileira de
inteligência (Abin), que abalou a República,
o teor da delação que atingiu desembarga-
dores do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro e a localização de Fabrício Queiroz na
residência do advogado Frederick Wassef?
Uma advogada, não tão jovem, famosa por
quebrar a confiança de seus clientes ao pas-
sar suas informações adiante.

Aposta nela
A ascensão política da neófita Flávia

Arruda, esposa do ex-governador do DF
José Roberto, pode surpreender mais
aos incrédulos. Ela é cotada para vice na
chapa do governador ibaneis Rocha,
que vai à reeleição. E Paulo Octavio
apoiado ao Senado.

Adeus, Roma
Ex-adido na Embaixada em Roma, o

delegado Fernando Segovia tateia as pa-
redes da sede da PF, atrás de uma dire-
toria. Tem visitado o diretor-executivo
Sandro Avelar.

Fontes..
Na busca de fontes alternativas de re-

cursos para atividade de pesquisa científi-
ca e tecnológica na pandemia, com cortes or-
çamentários públicos nas contas, 53 fun-
dações de apoio de universidades públicas
conseguiram aumentar em 58% as captações
em 2020, alcançado um valor inédito de R$
7,5 bilhões junto ao setor privado. 

..extras
Os dados são da prestação de contas do

Conselho Nacional das Fundações de Apoio
às instituições de Ensino Superior e de Pes-
quisa Científica e Tecnológica (CONFiES),
realizado entre outubro e à primeira eta-
pa de novembro.

O Plenário do Senado apro-
vou, por 61 votos a favor, 10
contra e 1 abstenção, nesta
quinta-feira (2), a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
23/2021. A PEC dos Precató-
rios, como ficou conhecida,
abre no Orçamento da União
de 2022 um espaço fiscal esti-
mado em R$ 106 bilhões para
bancar R$ 400 mensais aos be-
neficiários do Auxílio brasil —
programa de transferência de
renda sucessor do bolsa Famí-
la — por meio da mudança da
fórmula de cálculo do teto de
gastos imposto pela Emenda
Constitucional 95, de 2016, e da
criação de um subteto para o
pagamento de precatórios, as dí-
vidas da União e dos entes fe-
derativos oriundas de sentenças
judiciais definitivas.

Na sessão desta quinta-fei-
ra, o relator da PEC, senador
Fernando bezerra Coelho
(MDb-PE), líder do governo
no Senado, fez a leitura da úl-
tima versão de seu parecer,
que incorporou várias suges-
tões dos senadores. Entre elas,
ressaltou a inclusão na Cons-
tituição de um dispositivo as-
segurando que "todo brasilei-
ro em situação de vulnerabi-
lidade social terá direito a
uma renda básica familiar". A

"perenização" desse tipo de
programa foi uma das maiores
preocupações dos senadores
durante a discussão da PEC.

Outra alteração do texto
garantiu que até 2026 o espa-
ço fiscal aberto será totalmen-
te vinculado a gastos sociais
(programa de transferência
de renda, saúde, Previdência
Social e assistência social). Se-
nadores expressaram receio
de que uma eventual sobra
seja utilizada pelo governo
para gastos eleitorais.

— Assim, todo o esforço
feito pelo Congresso Nacional
na busca de recursos estará
vinculado às finalidades so-
ciais mais urgentes neste mo-
mento de crise — ressaltou o lí-
der do governo.

bezerra também acolheu
proposta da senadora Simone
Tebet (MDb-MS), reduzindo
de 2036 para 2026 o prazo de
vigência do subteto dos pre-
catórios (ou seja, o valor má-
ximo anual que o governo pa-
gará sem parcelamento). Se-
gundo o relator, isso dará
"tempo suficiente para o Exe-
cutivo melhor acompanhar o
processo de apuração e for-
mação dos precatórios e seus
riscos fiscais, sem criar um
passivo de ainda mais difícil

execução orçamentária".
Pouco antes da votação, o lí-

der do governo reconheceu ar-
gumentos de Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e de outros se-
nadores e anunciou dois com-
plementos de voto: o acréscimo
de um inciso no texto para
uma "leitura mais clara de que
o encadeamento da vincula-
ção do espaço fiscal aberto es-
taria atendido" e a supressão de
uma frase do artigo 4º, para evi-
tar uma interpretação de que
os gastos com saúde poderiam
ser excluídos do teto de gastos
constitucional.

O líder do MDb, Eduardo
braga (AM), saudou a inclusão
na versão final do texto de

emendas criando uma comis-
são mista para fazer uma au-
ditoria dos precatórios e ga-
rantindo prioridade aos pre-
catórios relativos ao paga-
mento de abono salarial à ca-
tegoria dos professores.

— Meu partido entende
que talvez este não seja o tex-
to ideal. Mas é muito melhor
termos uma resposta imedia-
ta à fome, e um alto controle
[sobre a transparência dos
precatórios], em parceria com
o Conselho Nacional de Justi-
ça e o Tribunal de Contas da
União — afirmou.

Substitutivo
Autores de um substitutivo

que propunha outra solução
para a criação do espaço fiscal
— excluir os precatórios do
teto de gastos, excepcional-
mente, em 2022 —, Oriovisto
Guimarães (Podemos-PR) e
Alessandro Vieira (Cidadania-
SE) e José Aníbal (PSDb-SP), de-
clararam apoio à aprovação
do texto, mesmo tendo traba-
lhado por outra fórmula que
financiasse o programa de
transferência de renda.

— O brasil terá como res-
posta do Senado um texto sufi-
ciente para atender as exigências
de hoje — disse Alessandro.

Todos os senadores que se
pronunciaram na sessão decla-
raram apoio ao Auxílio brasil.

Senadores do governo, da oposição e
independentes louvaram na tribuna o
trabalho de negociação
desempenhado pelo líder do governo

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

Outra alteração do texto garantiu que até 2026 o espaço fiscal aberto será vinculado a gastos sociais

O governo de Jair bolsonaro (sem partido) editou, atra-
vés de uma resolução do Departamento Penitenciário Na-
cional (Depen), uma alteração que exclui a referência a re-
lações homoafetivas nos presídios brasileiros. O texto do ar-
tigo 1º da resolução de 2011 considerava que as relações he-
teroafetivas e homoafetivas deveria ser feitas de a garan-
tir privacidade e inviolabilidade, casadas ou não. 

O novo documento publicado no Diário Oficial da
União desta quinta-feira (2), endurece diversas regras
para as visitas íntimas no sistema penitenciário. Entre
as alterações está o termo utilizado no segundo artigo,
que passa a tratar a medida como recompensa (regalia)
com a possibilidade de proibição ou suspensão pela uni-
dade prisional ou quem lhe faça às vezes por delegação
e integrará o prontuário da pessoa presa.

“A administração prisional exigirá, para a concessão
da visita conjugal, o prévio cadastro da pessoa autori-
zada no respectivo serviço social do estabelecimento pe-
nal, bem assim a demonstração documental de casa-
mento ou união estável”, diz o documento.

Outra mudança está na substituição de pessoas ca-
dastradas para as visitas. No antigo documento, tam-
bém não era possível a inscrição de duas pessoas ao
mesmo tempo, mas não eram estabelecidos prazos para
substituição. Com a mudança, "a substituição da pes-
soa cadastrada deve observar prazo mínimo de 12
(doze) meses, contados da indicação de cancelamento
pela pessoa privada de liberdade”. (Raphael Bezerra,
especial para O Hoje)

Governo endurece
visitas íntimas 
em presídios

Senado aprova PEC dos
Precatórios, que retorna à Câmara

Jefferson Rudy/Agência Senado
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Breno Modesto

O Vila Nova está na final
da Copa Verde. Depois de ini-
ciar a semifinal da competi-
ção com uma vitória em seus
domínios, o time comandado
pelo técnico Higo Magalhães
empatou em 1 a 1 com o Nova
Mutum, no Mato Grosso, e
garantiu sua classificação
para a decisão do torneio.

O gol colorado foi marcado
pelo atacante Alesson. Pelo
lado dos mandantes, Romário
Simões foi às redes. Agora, o
Colorado aguarda o vence-
dor da outra semifinal, entre
Paysandu e Remo. No con-
fronto de ida, os paraenses fi-
caram no 2 a 2. A volta acon-
tece neste sábado (4). 

O jogo
A partida no Valdir Doilho

Wons começou com proble-
ma. Com menos de um minu-
to jogado, o árbitro Alisson
Sidnei Furtado teve de para-
lisar o confronto porque não
havia nenhuma ambulância
no estádio. Quando a bola vol-
tou a rolar, o Nova Mutum, em
desvantagem no placar agre-
gado, se lançou ao ataque.

A primeira grande opor-
tunidade do jogo foi dos do-
nos da casa. Na marca de seis
minutos, Wandinho cobrou
falta na área e colocou na ca-
beça de Jô, que mandou por
cima do gol defendido por
Georgemy. No minuto se-
guinte, o Tigre saiu jogando
errado e a bola sobrou para

Romário Simões, na entrada
da área. Dali, ele chutou de
primeira e acabou isolando.

O Vila Nova respondeu na
sequência. E com muito peri-
go. Depois de um cruzamento
de André Krobel, pelo lado
direito, Clayton subiu livre e
cabeceou. A testada do cami-
sa 9 do Colorado explodiu no
travessão de Gabriel. A res-
posta do Azulão da Massa veio
dois minutos depois, num chu-
te cruzado de Wandinho.

O último grande momento
do primeiro tempo também foi
dos mandantes. Aos 37 minutos,
ballester recebeu dentro da
área, parou e ajeitou para quem
vinha de trás. O camisa 9, Ro-
mário Simões, de fora da área,
mandou um chute sem-pulo e
viu Georgemy fazer uma ótima
defesa, salvando o Tigre.

Na etapa final, o Colorado
começou melhor e abriu o
marcador logo aos oito mi-
nutos. Depois de um cruza-
mento pelo lado direito, Tiago
Real, curtindo uma de ata-
cante, cabeceou e viu Gabriel
espalmar. No rebote, Alesson
chegou chutando e estufou
as redes do Nova Mutum.

Mesmo com o gol sofrido, o
Azulão da Massa não se abateu
e seguiu no ataque. E a ofensi-
vidade dos mato-grossenses
surtiu efeito. Num lance muito
parecido com o tento vilano-
vense, o Nova Mutum chegou
ao empate. Após um cruza-
mento, Romário Simões tes-
tou firme e viu Georgemy fazer
uma defesaça. Mas no rebote,
ele deixou tudo igual.

Aos 24, o Vila Nova ficou
com um jogador a menos. O

atacante Rafael Silva, que havia
entrado aos 21, no lugar de
Clayton, reclamou com a arbi-
tragem e acabou sendo expul-
so de campo, já que tinha re-

cebido um cartão amarelo pou-
co tempo antes. Em superiori-
dade, o Nova Mutum seguiu
atacante, mas sem efetividade.
(Especial para O Hoje)

Tigre empata com
o Nova Mutum e
se classifica para a
final da Copa
Verde

Depois de anunciar a che-
gada do técnico Edson Jú-
nior, na última semana, o
Goianésia deu início à mon-
tagem de seu elenco para a
disputa do Campeonato Goia-
no de 2022. Apesar do clube
ainda não ter se manifestado
de forma oficial, já há um jo-
gador acertado para a dispu-
ta do próximo Goianão. O vo-
lante Anthony, que disputou
a última edição da Divisão de
Acesso pelo Goiânia, é o pri-
meiro reforço contratado
pelo Azulão do Vale para a
próxima temporada. 

Natural da cidade do Rio
de Janeiro, o atleta possui 26
anos e já atuou no Estado de
Goiás em duas oportunida-
des. Ambas pelo Galo. Além
de 2021, esteve no clube alvi-
negro também em 2020,
quando trabalhou com o pró-
prio Edson Júnior. Ao jornal O
Hoje, Anthony revela que não
pensou duas vezes para acei-
tar o convite do time do Vale
do São Patrício.

“Fiquei muito feliz com o
convite. é uma equipe que
está sempre chegando às fases
finais. E também por se tratar
de uma equipe comandada
pelo Edson Júnior, que, além
de ser um excelente profis-
sional, é um amigo que o fu-
tebol me deu. E, para mim, vai
ser um desafio muito gostoso
e muito bom de enfrentar, já
que, no futebol goiano, eu ha-
via disputado competições
apenas pelo Goiânia. E meu
trabalho foi notado na Divisão
de Acesso. Não pensei duas ve-

zes em aceitar o convite do
Goianésia”, disse Anthony.

Há pouco mais de uma se-
mana, o Goianésia conheceu
seus adversários no Goianão
do ano que vem. Sobre o gru-
po no qual o Azulão estará,
que também conta com a pre-
sença do Goiás, Anthony cita
que a equipe respeitará todos
os adversários, mas buscará
sempre o resultado positivo. 

“Vejo de uma forma posi-
tiva o grupo no qual o Goia-
nésia estará. Tenho certeza
de que a mentalidade do Goia-
nésia vai ser de respeitar to-

dos os adversários. Porém,
não teremos medo. Dentro e
fora de casa, tentaremos sem-
pre o resultado positivo. E,
realmente, será um desafio
muito grande enfrentar o
Goiás, que fez um belo traba-
lho na Série b do Campeona-
to brasileiro. Mas eu creio
que a nossa equipe fará um
trabalho bem feito, não só
contra o Goiás, mas contra
todas as equipe. Vamos buscar
levar o Goianésia às fases fi-
nais e a um sonhado título”, fi-
nalizou Anthony. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

O atacante Alesson marcou o gol do Vila Nova no empate em 1 a 1 com o Nova Mutum

O volante disputou a última Divisão de Acesso pelo Galo Carijó

O Tigre relacionou 30 nomes para a Copa São Paulo

Restando poucos dias
para o início da Copa São
Paulo, conhecida popular-
mente como “Copinha”, os
clubes goianos começam a
se movimentar para a com-
petição. Um dos quatro re-
presentantes do Estado de
Goiás na disputa do torneio,
o Vila Nova divulgou, no
início da semana, uma pré-
lista de atletas para serem
utilizados no campeonato.

No documento, o Tigre,
atual vice-campeão esta-
dual da categoria sub-20,
que é a mesma da Copinha,
listou 30 nomes. Destes, 20
viajarão para a cidade que
será sede do grupo do Co-
lorado e que, assim como
os adversários do time vi-
lanovense, não foram di-
vulgados pela Federação
Paulista de Futebol (FPF). O
restante elenco vermelho fi-
cará em Goiânia, aguar-
dando alguma necessida-
de de troca entre os garotos
relacionados.

Dentre os eleitos pelo

técnico Kássio Fernando,
estão alguns jogadores que,
em algum momento da tem-
porada, fizeram parte do
elenco profissional do clube,
como o atacante Guilherme
Pires, autor de um dos gols
marcados pelo Vila Nova
na atual edição da Copa
Verde, e do volante Gustavo
Assunção, que também foi
titular em duas partidas da
competição regional. 

A última vez que o Tigre
disputou a Copa São Paulo
foi na temporada de 2020, já
que, em 2021, a Federação
Paulista de Futebol (FPF),
por conta dos altos casos de
Covid-19 no início do ano,
optou pelo cancelamento do
campeonato. Em sua parti-
cipação mais recente, o Co-
lorado não passou da pri-
meira fase. Num grupo que
tinha Taboão da Serra, CRb
e inter de limeira, o Vila
Nova foi apenas o terceiro e
voltou mais cedo para casa.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Vila Nova divulga 
pré-lista para a Copinha

BASE

Goianésia acerta a contratação
do volante Anthony, ex-Goiânia

FUTEBOL GOIANO

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

pAssAgem carimbada

Heber Gomes

Data: 2 de dezembro de 2021. Horário: 16h. Local: estádio val-
dir doilho Wons, em Nova mutum (mt). Gols: romário simões
(15’/2t) - Nov; alesson (8’/2t) - vIL. Cartão vermelho: rafael sil-
va (24’/2t) - vIL. Árbitro: alisson sidnei Furtado (to). Assisten-
tes: Fábio Pereira (to) e Cipriano da silva sousa (to)

t
tÉCNICa

Nova Mutum: Gabriel;
Léo Campos, rocha,
Josué e andreo; vinicius
(Juninho), Higor rosa e
Wandinho; Hugo,
romário simões e
Ballester
Técnico: William mattia

Vila Nova: Georgemy; andré Kro-
bel, rafael donato, ricardo Lima e
Bruno Collaço; Pedro Bambu (Éder
monteiro), moacir (Kallyl) e tiago
real; diego tavares (João Pedro),
Clayton (rafael silva) e alesson
(alan Grafite)
Técnico: Higo magalhães

1 x 1Nova Mutum Vila Nova

FICHA

Heber Gomes



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

Atlético-MG

Flamengo

Palmeiras

Corinthians

Bragantino

Fortaleza

Fluminense

América-MG

Ceará

Internacional

Santos

São Paulo

Atlético-GO

Juventude

Cuiabá

Athletico-PR

Bahia

Grêmio

Sport

Chapecoense

Série A

Times P J V E D GP GC SG AP%

81 36 25 6 5 60 27 33 75

70 35 21 7 7 68 32 36 66.7

62 36 19 5 12 57 43 14 57.4

56 36 15 11 10 39 34 5 51.9

53 36 13 14 9 51 42 9 49.1

52 35 15 7 13 41 43 -2 49.5

51 36 14 9 13 35 36 -1 47.2

49 36 12 13 11 39 37 2 45.4

49 36 11 16 9 39 37 2 45.4

48 36 12 12 12 43 39 4 44.4

46 36 11 13 12 33 39 -6 42.6

45 35 10 15 10 28 33 -5 42.9

44 35 10 14 11 28 35 -7 41.9

43 35 10 13 12 34 40 -6 41

43 35 9 16 10 32 35 -3 41

42 35 12 6 17 39 44 -5 40

40 36 10 10 16 39 49 -10 37

36 35 10 6 19 36 47 -11 34.3

33 35 8 9 18 21 35 -14 31.4

15 35 1 12 22 27 62 -35 14.3

Não foi um jogo fácil, mas a
vitória veio e o Corumbaíba
está em mais uma decisão de
Campeonato Goiano visando
defender seu tricampeonato
na competição estadual. O CEC
havia vencido o Unirv no jogo
de ida e nesta quarta-feira (1),
voltou a vencer a equipe de Rio
Verde, dessa vez por 3 a 1 e
avançou para a grande final. O
jogo aconteceu no Ginásio de
Corumbaíba e os gols foram
marcados por Pedrinho, Par-
malat e Pato. João Jairo des-
contou para os visitantes.

Primeiro Tempo
buscando o resultado para

levar o jogo para a prorroga-
ção, foi a equipe do Unirv
quem começou atacando em
bela finalização de Marcão no
começo do jogo. Porém, foi o
ataque do Corumbaíba que
chegou ao gol em menos de um
minuto. Jogada que começou
com Pato, chegou em Teves
que lançou para Pedrinho livre.
Ele bateu cruzado sem chances
para o goleiro. O CEC teve a
chance de ampliar com Teves,
mas o goleiro fez grande defe-

sa mandando para escanteio.
O Unirv foi para o ataque e

quase tomou o segundo. O go-
leiro se lançou no ataque e fi-
nalizou. Na sobra um contra-
ataque e por pouco Parmalat
não ampliou com um golaço de
cobertura. Thamer entrou na
partida e fez bela jogada indi-
vidual, mesmo caído finalizou
rasteiro e quase enganou o go-
leiro que mandou para a late-
ral. Teves então deu outra as-
sistência na partida. Dessa vez
com uma excelente visão de
jogo, tirou a marcação e tocou
para Parmalat livre que teve o
trabalho de ajeitar o corpo e
cruzado fazer o segundo do
CEC. No final do primeiro tem-
po o Unirv diminuiu. Mais uma
vez o goleiro foi ao ataque e
conseguiu um escanteio na de-
fesa de Alencar. Na cobrança do
lateral, João Jairo mandou no
ângulo sem chances para o go-
leiro do time mandante.

Segundo Tempo
Como na primeira etapa, o

Unirv foi para cima buscando o
resultado, mas assim como no
início do jogo, o gol do Corum-

baíba veio na sequência. Alen-
car finalizou e ganhou um es-
canteio. Na cobrança Parmalat
cruzou rasteiro para Thamer
que finalizou e virou assistência
para Pato que só empurrou
para as redes para marcar.

Parmalat buscou seu se-
gundo gol e mais uma vez no
vacilo do goleiro que saiu do gol
e quase marcou da sua área de
defesa. O pivô do Unirv recebeu
um lindo cruzamento e man-
dou para as redes, mas com a
mão. O árbitro viu e amarelou
Thiago. Jogo ficou morno e a úl-
tima grande chance do Corum-
baíba veio em uma jogada in-
dividual de Teves em que o go-
leiro fez excelente defesa, mas
o pivô reclamou de toque no
braço do fixo adversário. Juiz
mandou seguir,

Corumbaíba venceu e se
classificou para mais uma fi-
nal de Goiano, onde enfren-
tará o Vila Nova, com o pri-
meiro jogo acontecendo no
Ginásio de Campinas e o jogo
da volta, no Ginásio de Co-
rumbaíba. As datas ainda não
foram definidas. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

FUTSAL GOIANO
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Atuais campeões da competição, CEC jogou diante de sua torcida que apoiou equipe até o último segundo

Reprodução / Corumbaíba Notícias

A Aparecidense anun-
ciou através de suas redes
sociais o seu mais novo
reforço para a temporada
2022, o zagueiro Willian
Magrão, que recentemen-
te estava na Portuguesa, na
disputa da Série D. Ele já é
o segundo contratado da
Cidinha visando as dispu-
tas do Goianão, Copa do
brasil e Série C.

O zagueiro Willian Ma-
grão é bastante conhecido
no futebol brasileiro. Re-
velado nas categorias de
base do Grêmio, atuou no
tricolor gaúcho por qua-
tro anos no time princi-
pal. Após isso, jogou por
Ponte Preta, Cruzeiro, Fi-
gueirense, boa Esporte,
Red bull brasil e Náutico.
O experiente jogador tam-
bém jogou no Juárez, do

México e no Kogoshima
United, do Japão.

Aos 34 anos, o jogador
apesar de ser zagueiro, é
volante de origem. Willian
Magrão estava atuando na
Portuguesa nos últimos
dois anos, onde jogou trin-
ta e cinco jogos e marcou
dois gols. Ele já havia atua-
do na lusa em 2014.

Antes da chegada do jo-
gador, a Aparecidense já
havia anunciado o meia Fe-
lipe Menezes como primei-
ro reforço de 2022. Já estão
confirmados no elenco do
próximo ano o goleiro Pe-
dro Henrique, os meias Ro-
bert e lucas Negueba, o
volante Rodriguinho, o ata-
cante Alex Henrique e sen-
do comandados por Thiago
Carvalho. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Aparecidense acerta contratação
de Willian Magrão, ex-Grêmio 

MERCADO DA BOLA

Victor Pimenta

O Atlético pode garantir sua
permanência na Série A em
2022 nesta sexta-feira (03). Para
isso, precisa vencer a Chape-
coense, às 20 horas, na Arena
Condá. A partida que a princípio
ocorreria na última sexta-feira
(26), acabou sendo remarcada
devido as condições climáticas
que prejudicaram que o time
goiano pousasse em Chapecó.

Atlético Goianiense
Vindo de uma vitória im-

portante na última rodada ao
vencer o bahia por 2 a 1, o Dra-
gão quer vencer mais uma e fi-
car mais tranquilo com sua
permanência garantida na Sé-
rie A de 2022. Mas para isso
precisam vencer a Chape-
coense nesta sexta-feira e o
treinador Marcelo Cabo terá
desfalques para o confronto.

“O clube está crescendo, as
pessoas respeitam mais o Atlé-
tico-GO. Fizemos uma tempo-
rada passada bastante segura.
Este ano conseguimos uma
gordura, mas deixamos esca-
par. Mas o comprometimento
é o mesmo. Desde o começo eu
falo que o objetivo é a perma-
nência”, disse Marlon Freitas,
autor de um dos gols na vitória
sobre o bahia.

O treinador Marcelo Cabo
terá que fazer alterações na
equipe, já que não contará com

as presenças de João Paulo e
André luís, que deixaram o úl-
timo jogo com dores muscula-
res, ficaram em Goiânia para
iniciar o tratamento no depar-
tamento médico. O primeiro
teve uma contratura no mús-
culo posterior da coxa direita,
enquanto o segundo uma in-
flamação no púbis. Ambos tam-
bém estão de fora do confron-
to diante do internacional. Com
isso, Rickson e Ronald são os es-
colhidos para as funções, res-
pectivamente.

Além dos outros atletas,
quem também não viajou foi o
volante Gabriel baralhas. O jo-
gador tomou o terceiro ama-
relo contra o bahia e cumpre
suspensão na rodada. Já o caso
do lateral-esquerdo Jefferson é
que o atleta segue se recupe-
rando de uma lesão muscular
e está em fase de transição
para retornar aos gramados. 

Chapecoense
Sem chances de perma-

nência e praticamente já re-
baixada, a Chapecoense entra
em campo para defender o
seu e também para não termi-
nar o campeonato com a pior
campanha da história dos pon-
tos corridos da Série A. O time
alviverde precisa de somente
três pontos para ultrapassar o
América de Natal, que atual-
mente tem a pior, com dezes-
sete pontos conquistados.

Para o confronto diante do
Atlético, o treinador interino
Felipe Endres tem apenas três
desfalques, Matheus Ribeiro e
Denner, ambos lesionados. O
outro é o volante Anderson
leite, que antes mesmo do
confronto diante do América
Mineiro acabou rescindindo
amigavelmente com a direto-
ria e não veste mais a camisa
da Chapecoense nesta tempo-
rada. O restante do time é o
mesmo que acabou sendo der-
rotado para o América Minei-
ro na última rodada.

“Não tem esse clima de fim
de feira aqui. No final da par-
tida, quando a gente entra (no
vestiário), dói muito no cora-
ção, no sentimento, na postura
dos atletas, como eles sentem,

como expressam sentimento.
Não queremos carregar esse
fardo (pior campanha da his-
tória), a pressão dentro de cada
um é muito grande. Vamos dar

a volta por cima, e ganhar na
frente da nossa torcida. Nos
apoiam e merecem uma vitória
dentro de casa”, disse o trei-
nador. (Especial para O Hoje)

Em jogo com data remarcada, Atlético
Goianiense visita Chapecoense podendo
assegurar permanência na Série A

Para não apagar o fogo

Dragão vem de uma vitória importante na última rodada e tenta somar mais três pontos para se manter na elite

Bruno Corsini / ACG

Corumbaíba volta a vencer
Unirv e se classifica para a final 

Data: 03 de dezembro de 2021. Horário e local: 20 horas, arena
Condá, Chapecó. Arbitragem: Caio max augusto vieira (rN); As-
sistentes: Jean marcio dos santos (rN) e Lorival Candido das
Flores (rN); Quarto árbitro: diego da Costa Cidral (sC)

t
tÉCNICa

Chapecoense: João Paulo;
ezequiel, Ignácio, Laércio, Bu-
sanello; moisés ribeiro, ronei
(Lima), anderson Leite; mike,
Kaio Nunes (rodriguinho),
Henrique almeida (Geuvânio)
Técnico: Felipe enders

Atlético Goianiense: Fernan-
do miguel; dudu, Éder, Pedro
Henrique e arthur Henrique;
marlon Freitas, Willian mara-
nhão e rickson; ronald, Zé
roberto e Janderson
Técnico: marcelo Cabo

xChapecoense Atlético Goianiense

FICHA



Nielton Soares

A proposta de alteração do
modelo de transporte coletivo
da Região Metropolitana so-
fre resistência da prefeitura
de Aparecida de Goiânia e de
Goiânia. O prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos)
se mostrou favorável a medida,
mas pesquisa para coletar da-
dos a respeito da movimenta-
ção da população de Goiânia
pode chocar com a aprovação
rápida da proposta. ideia é
criar uma tarifa pública, paga
pelo Estado, e outra pelo usuá-
rio. Além da possibilidade de
exclusão da tarifa fixa.

Uma das ideias para a ma-
nutenção da atual tarifa para
os usuários é a implementa-
ção de duas tarifas distintas.
Parte da tarifa, segundo a
proposta, seria paga pelo Go-
verno Estadual, prefeituras
de Goiânia, Aparecida de
Goiânia a Senador Canedo. O
Estado e a prefeitura de Goiâ-
nia podem ser responsáveis
por 41,2%, cada, enquanto
Aparecida  pagaria 9,4% da fa-
tia e Senado Canedo 8,2%.

Apesar do apoio do prefei-
to, a prefeitura de Goiânia deve
aguardar a conclusão do estu-
do que deve levar pelo menos
seis meses. O projeto altera o

transporte coletivo no mo-
mento em que o município
busca entender como o usuário
se movimenta. Além disso, há
a possibilidade de perder a au-
tonomia do transporte, tendo
em vista que o estado pode ter
maioria das ações.

Já a prefeitura de Apareci-
da disse que foi convidada
para uma das reuniões e que
até “agora não obtiveram re-
torno e nem foram convida-
dos para outra reunião”. Se-
gundo a nota, a proposta não
foi debatida com as cidades da
Região Metropolitana.

As alterações, no entanto,
já vinham sendo debatidas
há algumas semanas, como
mostrou o Hoje em novembro.
Para garantir que o valor da
tarifa do transporte público
não fosse repassada para o
consumidor, a proposta de
manter o subsídio, que foi ini-
ciada como socorro durante a
pandemia com a redução dos
usuários, foi defendida por
prefeituras, governo e sindi-
cato das empresas.

levar o debate do assunto
para os deputados estaduais

torna-se mais viável, uma vez
que o sistema de transporte co-
letivo é integrado com outros
municípios. Além da Capital,
fazem parte da rede, Abadia
de Goiás, Aparecida de Goiâ-
nia, Aragoiânia, bela Vista de
Goiás, bonfinópolis, braza-
brantes, Caldazinha, Goianira,
Goianápolis, Guapó, Hidro-
lândia, Nerópolis, Nova Vene-
za, Santo Antônio de Goiás, Se-
nador Canedo, Terezópolis de
Goiás e Trindade. 

Os demais municípios, na
medida em que forem criando
sistemas próprios de trans-
porte que não se limitem à li-
gação intermunicipal entre o
perímetro urbano e a cidade de
Goiânia, as participações de-
terminadas por lei deverão
ser revisadas.

Outro trecho do texto é a al-
teração da política tarifária do
transporte coletivo na região. A
cobrança por viagem passaria
a ser flexível e estabeleceria di-
ferentes preços, no intuito de
atrair e dinamizar a demanda
de usuários. “Na medida em
que for necessário, para ga-
rantir a qualidade e a atuali-

dade dos serviços prestados, o
regulamento desta lei poderá
prever a instituição de uma ta-
rifa de remuneração, fixada
contratualmente de acordo
com a proposta econômica
apresentada em certame lici-
tatório, que reflita os custos efe-
tivos dos serviços prestados
conforme parâmetros objeti-
vos, e uma tarifa pública de
passageiro, cobrada direta-
mente dos usuários dos servi-
ços e fixada de acordo com as
políticas públicas estabeleci-
das nos termos desta lei Com-
plementar”, cita a proposta.

Cabe ressaltar, que em julho
deste ano, o prefeito Rogério
Cruz (Republicanos) defendeu
o fim da tarifa fixa. “Hoje, o ci-
dadão sai de bela Vista para
Goiânia paga 4,30 e o cidadão
sai da Praça Cívica para a Pra-
ça do Trabalhador também
paga 4,30. é muito injusto. é
mais fácil pagar um Uber. Eu
quero dar condições das pes-
soas utilizarem o transporte
público, sendo assim, o mode-
lo do transporte público deve-
rá ser diferenciado e atraente,
ao ponto de eu poder deixar o

meu carro num estaciona-
mento e poder seguir no trans-
porte público sem ter proble-
ma,” pontou na época.

Estrutura da 
CDTC e da CMTC

A proposta do governo en-
caminhada aos parlamentares
inclui ainda as alterações na es-
trutura da Companhia Metro-
politana de Transportes Cole-
tivos (CMTC) e da Câmara De-
liberativa de Transportes Co-
letivos (CDTC). Essa última en-
tidade, que tem a função de de-
liberação, deve passar a contar
com a participação de quatro
conselheiros indicados pelo Es-
tado. Dentre eles, um designa-
do para a presidência. E quatro
conselheiros indicados pelo
município de Goiânia, um in-
dicado por Aparecida e um in-
dicado por Senador Canedo. Os
critérios para integrar a enti-
dade, de acordo com a matéria,
são indicações de cidadãos de
reputação ilibada e de notório
conhecimento no campo de
sua especialidade. Há vedação
de pessoas que tenham parti-
cipado, direta ou indireta-
mente, como acionista ou co-
laborador, em empresa que
atue no setor ou que esteja su-
jeita à regulação exercida pela
CDTC nos últimos 36 meses.
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Paralelo à questão do trans-
porte coletivo, o Paço pretende
ouvir a população para criar o
Plano de Mobilidade para Goiâ-
nia. Por isso, ontem (02), foi lan-
çado pelo secretário municipal
de Planejamento Urbano e Ha-
bitação, Valfran Ribeiro, a pla-
taforma “Por Onde Você
Anda?”, no intuito de coletar in-
formações da população so-
bre a cidade. A sistemática das
pesquisas origem-destino foi
desenvolvida em parceria com
a Universidade Federal de
Goiás (UFG), por meio do la-

boratório de Desenvolvimento
em Transportes (lDT).

Ribeiro, em entrevista cole-
tiva, destacou que a política
de mobilidade urbana é um
dos eixos fundamentais para o
desenvolvimento de uma ci-
dade e, citando que Goiânia
não foge dessa regra. De acor-
do com ele, as cidades que dão
prioridades apenas para veí-
culos não funcionam adqua-
damente. “Goiânia é uma das
cidades mais motorizadas do
brasil, é quase um veículo para
cada habitante. Então tratar só

o automóvel é impossível”, pon-
tuou. O titular destacou ainda
que as pessoas se deslocam
mais a pé. “As pessoas se des-
locam a pé mesmo, e com gran-
des distâncias, mais do que se
imagina. Ou de bicicleta, ou de
motocicleta”, acrescentou.  

Ao partido dessa observação,
a especialista em trânsito e ur-
banista, Fernanda Mendonça,
reforçou a necessidade em se
criar alternativas para permitir
o uso das calçadas. “Melhorar a
infraestrutura da cidade para
outros moldes de transporte,

inclusive, valorizar mais a cal-
çada qualificada para as pessoas
caminharem. A caminhada a pé
tem um percentual de pessoas
que fazem isso. Se você melho-
rar as calçadas, você incentiva
as pessoas a utilizarem elas”,
projeta a urbanista. 

Em relação à criação do
aplicativo para ouvir a popu-
lação para a elaboração do pla-
no de mobilidade, a especialista
elogiou a iniciativa do Paço.
“Ouvir as pessoas sobre as suas
necessidades é uma alternati-
va importantíssima. Goiânia

realmente tem muito, mais
muito que mudar e crescer no
âmbito da mobilidade”, res-
salta. Para ela, é essencial pen-
sar em outras alternativas para
a Capital. “Se nós não dotarmos
a cidade de infraestrutura ci-
cloviária, por exemplo, as pes-
soas não vão fazer essa opção
(usar outros meios de trans-
porte). O trânsito de Goiânia é
um trânsito perigoso. Então
eu acho que esse caminho (ou-
vir as pessoas) é um bom ca-
minho, sim”, salienta. (Especial
para O Hoje)

Proposta enviado à Assembleia Legislativa é reformular
o transporte coletivo e implanta tarifa flexível

Paço quer mudança no modal de transporte

Estado quer mudar
transporte da grande Goiânia

Usuários devem pagar por percurso e não mais por tarifa única, como é feito atualmente. Governo e prefeituras da Região Metropolitana devem fornecer subsídio às empresas

Conceito 
Freemium
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Daniell Alves

Goiás registrou aumento no número de casos de
violência doméstica contra a mulher. Até setembro
deste ano, foram 35 casos de feminicídio contra 31
registrados no último ano no mesmo período. No to-
tal, foram mais de 28,2 mil rigistros confirmados
pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) nes-
te ano. O boletim divide os casos em cinco catego-
rias: feminicídio, estupro, ameaça, lesão corporal e
crimes contra a honra. 

Apesar de apresentar leve aumento, o cenário é bas-
tante preocupante em Goiás. Os crimes de ameaça to-
talizaram 7.859 em 2020 no mesmo período e 7.930 nes-
te ano. Dentre as várias formas de violência, a titular da
Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher
(DEAM), Josy Alves, cita a física, que é quando a mulher
é empurrada, leva chute, é amarrada, violentada e
apanha; a moral, que envolve ações de calúnia, injúria
e difamação, e a psicológica, que acontece quando a mu-
lher é humilhada, insultada, isolada até dos parentes,
perseguida ou ameaçada.

Além disso, há a violência sexual, quando a mulher
é pressionada a práticas de que não gosta, quando o par-
ceiro se nega a usar preservativo ou quando lhe é negada
o direito a métodos contraceptivos. "Há ainda a violên-
cia patrimonial e econômica, que é quando o homem
controla o dinheiro, não permitindo acesso a compras,
ou quando destrói objetos pertencentes à mulher, não
a deixa trabalhar ou oculta bens e propriedades", res-
salta a delegada.

Os feminicídios, por exemplo, são crimes que não só
cessam vidas de mulheres, mas produzem também
muitas vítimas de forma indireta. é o que aponta o Anuá-
rio de Segurança Pública divulgado no último ano.
“Em alguns casos ligados à violência doméstica, as vio-
lências são perpetradas na presença dos filhos crianças
ou adolescentes, o que provoca uma série de traumas psi-
cológicos. Além dos resultados mencionados, os filhos
que se veem desamparados financeiramente pelos pro-
genitores podem enfrentar uma série de dificuldades so-
cioeconômicas acrescidas aos problemas emocionais”,
diz trecho do documento.

Operação Resguardo
Em Goiás, a Operação Resguardo, realizada em mar-

ço deste ano, foi uma das maiores já realizadas no país
no combate à violência contra a mulher. Segundo a SSP,
a Polícia Civil realizou 135 prisões. Foram instaurados
1.920 inquéritos policiais e concluídas outras 1.806 in-
vestigações. Por meio da ação, foram expedidas 1.233 me-
didas protetivas de urgência. Foram também cumpridos
17 mandados de busca, que resultaram na apreensão de
141 armas de fogo, dentre outros objetos.

Sinal vermelho 
Em ação de proteção às mulheres vítimas de violên-

cia doméstica e familiar, o Estado sancionou em maio
deste ano a lei Nº 21.001 que institui o Protocolo Sinal
Vermelho. A autoria do projeto é do deputado lissauer
Vieira, por solicitação feita pela Associação dos Magis-
trados do Estado de Goiás (Asmego).

Com a medida, as vítimas poderão buscar ajuda mos-
trando “X” na palma da mão em repartições públicas e es-
tabelecimentos comerciais, entre outros parceiros do pro-
grama. Por meio desse sinal, feito com caneta, batom ou
qualquer outro material acessível, de preferência na cor
vermelha, e sendo mostrado com a mão aberta, fica cla-
ra a comunicação de "pedido de socorro".

Disque denúncia
Para denúncias basta entrar em contato com a Cen-

tral de Atendimento à Mulher pelo 180. A ligação é gra-
tuita e confidencial. Funciona 24 horas por dia, de se-
gunda a domingo, em todo o brasil. O serviço é da Ou-
vidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos
Direitos Humanos (MDH). (Especial para O Hoje)

Crimes de ameças contabilizaram 7849 casos, em 2021

Suspeito de matar três pes-
soas em Corumbá, Wanderson
Mota Protácio está sendo pro-
curado há cinco dias pela polí-
cia. Com poucos detalhes re-
passados à imprensa, a infor-
mação é que a procura pelo ho-
mem se concentra nas cidades
de Abadiânia e Alexânia. Ele
está sendo procurado desde o
último domingo (19), acusado
de assassinar a esposa grávida,
a enteada e um fazendeiro. 

Além disso, o suspeito res-
ponde um processo por ten-
tativa de homicídio, no Tri-
bunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJGO). No entanto, ain-
da não há sentença para a
acusação. Na última terça-fei-
ra (1º), houve troca de tiros e
a polícia investiga se o fato
tem relação com Wanderson.
Um fazendeiro da região afir-
ma ter sido alvo de dois dis-

paros, mas não conseguiu
identificar a pessoa que deu
os tiros. O fazendeiro revidou,
porém não soube dizer se al-
gum havia sido atingido. 

Agentes da polícia colhe-
ram materiais no local para
passar por perícia e confir-
mar se o suspeito esteve na re-
gião e foi autor dos disparos.
No começo, eram mais de 50
policiais à procura do suspei-
to. Agora, não se sabe quantos
agentes estão na operação, que
contam com auxílio de cães fa-
rejadores e um helicóptero. 

Suspeito
Wanderson é acusado de

assassinar três pessoas. As
duas mulheres foram degola-
das e o homem baleado na ca-
beça. A única sobrevivente
foi a mulher do produtor ru-
ral. Ela foi baleada no ombro

e denunciou os crimes. De
acordo com a vítima, o sus-
peito teria bebido um copo de
refrigerante antes de balear o
marido dela. Após isso, ele
teria tentado estuprá-la, mas
ela conseguiu correr. Duran-
te a fuga, a moça foi atingida
por um tiro no ombro. 

O suspeito chegou no Es-
tado para trabalhar como ca-
seiro. Com familiares no mu-
nicípio de Alexânia, ele foi
contratado para trabalhar
em uma fazenda em Corum-
bá há 30 dias. Ele mudou-se
com Rariane e a enteada. A
mulher teve um relaciona-
mento de cinco meses com o
caseiro. Nos domingos, o ca-
seiro tirava folga do serviço
e costumava ir para casa dos
parentes da namorada, em
Corumbá. (Daniell Alves, es-
pecial para O Hoje)

Wanderson já responde na Justiça
por tentativa de homicídio 

Goiás registrou
mais de 28 mil
casos de violência
contra a mulher 
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Aprovado PL que torna crime
remarcação de chassi de reboque

A Câmara dos Deputados aprovou o Pro-
jeto de lei 5385/19, de autoria do deputado
Paulo Ganime (Novo-RJ), que estende a pena
por remarcação ou adulteração do número de
chassi de veículos aos casos de mudanças em
reboques e semirreboques. A matéria será en-
viada ao Senado. A atual pena de reclusão de
3 a 6 anos será aplicada também àquele que
estiver envolvido com veículos, reboques e se-
mirreboques com placa de identificação ou
qualquer sinal identificador adulterado ou re-
marcado. isso valerá para quem comprar, re-
ceber, transportar, conduzir, ocultar, manter
em depośito, desmontar, montar, remontar,
vender, expor à venda ou de qualquer forma
utilizar veículo, reboque ou semirreboque
adulterado. Segundo o substitutivo do relator,
deputado Hugo leal (PSD-RJ), quem lidar com
equipamentos de adulteração ou falsificação
de chassi ou monobloco ou placa sem possuir

autorização para realizar o serviço será en-
quadrado na mesma pena. O projeto fixa pena
de reclusão de 4 a 8 anos para quem praticar
as condutas de negociar carros e reboques
adulterados ou equipamentos de adulteração
no exercício de atividade comercial ou in-
dustrial. Qualquer forma de comeŕcio irre-
gular ou clandestino, inclusive se exercido em
residen̂cia, será equiparada a atividade co-
mercial para fins de aplicação da pena. Ga-
nime explicou que o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) considerou não haver crime nesses
casos dos reboques por falta de previsão
legal. “A adulteração de placa e chassi de
veículos motorizados era crime, segundo
o nosso Código Penal, mas, quando havia
a ausência do motor, ou seja, no caso dos
semirreboques, não havia crime. isso
afeta muito o combate ao roubo de car-
ga”, afirmou o autor.

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

Jurídica

A Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária
(CRA) aprovou um projeto
que estabelece normas
para que os grandes su-
permercados possam doar
alimentos para entidades
beneficentes de assistência
social (Pl 2.874/2019). O
projeto prevê dedução do
imposto de Renda de Pes-

soas Jurídicas, variando
de acordo com as doa-
ções.  Nas doações de ali-
mentos ainda no prazo de
validade previsto na em-
balagem, e de alimentos
in natura em condições de
consumo seguro e na for-
ma das normas sanitárias
vigentes, o limite da dedu-
ção prevista será de 5%.

Doação de alimentos

CNMP e Direitos Humanos

Com o objetivo de co-
memorar o primeiro ani-
versário do projeto “Res-
peito e Diversidade”, em
meio às ações que remetem
ao Dia internacional dos
Direitos Humanos, o Con-
selho Nacional do Ministé-

rio Público (CNMP) reali-
zará, em 13 de dezembro, a
partir das 17h, cerimônia
de reconhecimento às boas
práticas das unidades do
Ministério Público, asso-
ciações e outras entidades
aderentes ao projeto.

2 TRF1 – Magistrado não
está impedido de atuar em
processo que tem como par-
te a instituição de ensino na
qual exerce magistério como
concursado.

2 Supremo Tribunal Fe-
deral -  Ministro barroso es-
tende até março de 2022 sus-
pensão de despejos e deso-
cupações na pandemia.

Em tramitação na As-
sembleia Legislativa de
Goiás, foi emendado em Ple-
nário o projeto de lei que
dispõe sobre a obrigatorie-
dade do uso de mangueiras
transparentes nas bombas
de combustíveis. A proposi-
tura, de autoria do deputa-
do Delegado Humberto Teó-
filo (PSL) e protocolada com
o número 7033/19, recebeu
emenda do líder do Governo,
Bruno Peixoto (MDB). Como
a matéria foi emendada, ela
retorna agora à CCJ.

PL torna
obrigatório
mangueiras
transparentes
nas bombas de
combustíveis

STJ anula condenação feita com
base em vídeos de outro crime

A Sexta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ),
por unanimidade, absolveu
dois homens condenados
por roubo, denunciados
após a vítima realizar o re-
conhecimento fotográfico
de ambos com base em ví-
deo de outro crime. Para o
colegiado, o procedimento
não respeitou as regras
do artigo 226 do Código de
Processo Penal (CPP) para a
confirmação do reconheci-
mento pessoal de suspeitos.
A relatora do habeas corpus,
ministra laurita Vaz, afir-
mou que as provas que fun-

damentaram a conclusão
das instâncias de origem
não são suficientes para jus-
tificar a condenação. Ela
lembrou que, inicialmente,
a vítima não reconheceu os
assaltantes, e só os apontou
– entre fotografias e outras
pessoas – depois de observar
as imagens do segundo rou-
bo. Dessa forma, segundo a
magistrada, o reconheci-
mento não observou as for-
malidades mínimas previs-
tas no artigo 226 do CPP. A
ministra destacou que não
foi indicada nenhuma outra
prova independente.



Em consequência do avan-
ço da vacinação contra Covid-
19 no brasil, os números de ca-
sos e de mortes pela doença re-
gistrados em Goiás vêm dimi-
nuindo diariamente. Como re-
sultado das consecutivas que-
das, no mês de novembro foi
registrada no estado a menor
quantidade de pessoas infec-
tadas com a doença e o menor
número de óbitos causados
pela Covid-19 neste ano.

A partir da análise dos nú-
meros disponibilizados pela
Secretaria de Estado da Saúde
(SES-GO), a reportagem do O
Hoje constatou que, no último
mês, foram registrados 30.774
novos casos. Até então, o me-
nor número correspondia ao
mês de outubro, quando foram
contabilizados 39.619 novos
casos. Ou seja, uma diminuição
de quase 9 mil na quantidade
de ocorrências.

O número de mortes tam-
bém caiu drasticamente, com o
mês de novembro registrando
297 óbitos por Covid-19 contra
701 em outubro. Anteriormen-
te, o mês com menos registros
de casos fatais era janeiro,
quando o número ainda era
maior que o dobro do registra-
do em novembro: foram 681
óbitos no primeiro mês de 2021.

Os números mostram ain-
da que o mês com mais mortes
foi abril, quando foram regis-

tradas lamentáveis 3.288 per-
das. Já o mês que registrou o
maior números de casos no Es-
tado foi março, com 88.402
pessoas infectadas. Confira
abaixo os registros de casos e
óbitos por Covid-19 em Goiás
neste ano, mês a mês:

Atualmente, de acordo com
o boletim publicado pela SES-
GO nesta quinta-feira (02/12),
somam-se, desde o início da
pandemia, 938.668 casos de

doença pelo coronavírus no
território goiano. Destes, há o
registro de 907.895 pessoas
recuperadas e 24.556 óbitos
confirmados. Em relação às
mortes, até o momento, a taxa
de letalidade está em 2,62%, e
390 óbitos suspeitos estão em
investigação.

Imunização
O levantamento realizado

pela SES-GO em relação à imu-

nização também apurou que,
referente à primeira dose, já
foram aplicadas 5.220.009 do-
ses das vacinas contra a Covid-
19 em todo o Estado. Em rela-
ção à segunda dose, ou dose
única, foram vacinadas
4.122.509 pessoas. Esses da-
dos são preliminares e coleta-
dos no site localiza SUS do Mi-
nistério da Saúde.

Estado de alerta
Desde que foi reportada à

Organização Mundial da Saú-
de (OMS) pela África do Sul, em
24 de novembro, a variante
Ômicron tem gerado discus-
sões sobre os impactos que po-
derá ter sobre a eficácia das va-
cinas. Até o momento, não há
registro de mortes causadas
pela nova cepa, mas ela pro-
voca preocupação em autori-
dades ao redor do mundo.

Por apresentar um número
maior de mutações, a Ômicron
pode ser mais transmissível do
que as variantes anteriores, o
que não significa, entretanto,
que será mais letal. Nesse con-
texto de incertezas, especialistas
orientam a manter os cuidados
que ajudam a impedir a disse-
minação do coronavírus, e des-
tacam a importância da vaci-
nação, que se mostra como a
medida mais eficaz de comba-
te à pandemia. (Giovana An-
drade, especial para O Hoje)

Novembro registra menor número de óbitos
COVID

Maiara Dal Bosco

O desemprego em Goiás
caiu de 13,5% para 10% nos
meses de julho, agosto e se-
tembro de 2021, quando com-
parado ao mesmo período do
ano passado. No trimestre an-
terior a taxa era de 12,4%. Os
dados foram divulgados nes-
ta semana pelo instituto bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (ibGE), na Pesquisa Na-
cional por Amostra Domiciliar
Contínua (PNAD Contínua).
Por outro lado, a taxa de in-
formalidade no período cres-
ceu, passando de 40,9% no se-
gundo trimestre para 41,3%
no terceiro trimestre, o que
representa 79 mil pessoas a
mais trabalhando informal-
mente. Ao todo, Goiás tem 1,4
milhão de pessoas em traba-
lhos informais.

Com relação ao desempre-
go, o ibGE aponta que, em nú-
meros absolutos, a população
desocupada em Goiás foi esti-
mada em 375 mil pessoas, com
queda de 80 mil em relação ao
trimestre anterior, ou seja, a
variação de -17,6%. Em relação
ao mesmo trimestre do ano
anterior, houve redução de
104 mil pessoas desocupadas,
ou seja, 21,7%. A pesquisa
averiguou que Goiás possuía
3,74 milhões de pessoas na
força de trabalho no terceiro
trimestre do ano corrente,
aumento de 2,2% em relação
ao trimestre anterior. Já a
taxa de desocupação é o per-

centual de pessoas desocupa-
das em relação às pessoas na
força de trabalho durante o
período analisado.

Para entender melhor o
cenário dos dados divulga-
dos, a reportagem conversou
com o Economista luiz Carlos
Ongaratto. Ele explica que,
quando falamos em índice de
desemprego, estamos falando
sobre a metodologia de cál-
culo desse indicador. “Se o de-

semprego diminui mas a in-
formalidade aumenta, signi-
fica que uma grande parte
das pessoas que estavam bus-
cando empregos formais, dei-
xou de fazê-lo”, afirma.  

De acordo com o especia-
lista, é comum pensarmos
que o índice de desemprego
reflete a porcentagem de pes-
soas desocupados, quando,
na verdade, diz sobre a por-
centagem da população que
está buscando emprego e não
consegue. “é comum perce-
bermos ainda que, em países
que têm crises por muitos
anos, o índice de desemprego
vai diminuir, o que não ocor-
re porque está havendo mais
emprego, mas sim porque as
pessoas estão desistindo de
buscar por empregos formais
e indo para a informalida-
de”, afirma o economista.

Segundo o ibGE, a taxa de
informalidade considera ca-
tegorias como: empregados
no setor privado sem cartei-
ra de trabalho assinada; em-
pregados domésticos sem car-
teira de trabalho assinada;
empregadores sem registro
no CNPJ; trabalhadores por
conta própria sem registro
no CNPJ e trabalhadores fa-
miliares auxiliares.

Rendimento Médio
Outro dado trazido pelo

ibGE aponta que o rendimen-
to médio dos goianos também
caiu e ficou abaixo da média
nacional. No terceiro trimestre
de 2021, a pesquisa estimou
que o Rendimento Médio Real
Habitual de Todos os Trabalhos
foi de R$ 2.363 no Estado. Esse
valor representa uma queda de
2,5% em relação ao segundo

trimestre, quando o valor era
de R$ 2.423, e de 4,9% em re-
lação ao terceiro trimestre de
2021, quando o montante era
de R$ 2.485. No país, o rendi-
mento médio foi de R$ 2.459.

Em relação aos grupa-
mentos de atividades no tra-
balho principal, a pesquisa
registrou aumento de 34,7%
de pessoas ocupadas no gru-
po alojamento e alimentação,
passando de 133 mil no se-
gundo trimestre para 179 mil
pessoas no terceiro trimes-
tre de 2021. Houve aumento
também no grupo agricultura,
pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura, saindo de
266 mil pessoas para 280 mil.
Os demais grupos apresenta-
ram estabilidade estatística
em relação ao segundo tri-
mestre do ano. (Especial
para O Hoje)

Rendimento médio
dos goianos
também caiu e
ficou abaixo da
média nacional,
aponta IBGE

Informalidade chega a 41,3%
e desemprego registra queda

Goiás registrou 9 mil

casos a menos por

Covid 19 com relação

ao mês de outubro

conforme números

da Secretaria de

Estado da Saúde

(SES-GO)
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População

desocupada em

Goiás foi estimada

em 375 mil pessoas,

diz pesquisa
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Apenas vacinados ou
recuperados de uma in-
fecção pelo coronavírus
Sars-Cov-2 deverão poder
frequentar lojas e eventos
culturais na Alemanha até
segunda ordem, segundo
decisão tomada nesta
quinta-feira (02/12) pelos
governos estaduais ale-
mães em conjunto com o
governo federal.

As novas e mais severas
medidas, já em vigor em al-
guns estados, deverão pas-
sar a valer em âmbito fe-
deral, independentemente
das taxas de incidência lo-
cais na Alemanha. O país
tenta controlar as altas de
infecções e de mortes por
covid-19, em meio à quar-
ta onda que atinge o terri-
tório atualmente.

Apenas supermercados
e o comércio de necessida-
des diárias deverão funcio-
nar também para não vaci-
nados. Os controles deverão
ser feitos pelos próprios es-
tabelecimentos.

Quais são as novas
regras na Alemanha?

As novas regras foram
negociadas pela chanceler
federal Angela Merkel e seu
substituto no cargo Olaf

Scholz, que deverá ser
apontado como novo chan-
celer na próxima semana,
juntamente com os gover-
nadores estaduais.

Além da aplicação da
medida conhecida como
2G ("geimpft oder gene-
sen" – "vacinado ou recu-
perado"), que permite a
entrada a certos locais
apenas de vacinados ou
recuperados da covid-19,
clubes e discotecas deve-
rão ser fechados se as ta-
xas de infecção pelo coro-
navírus forem demasiado
altas, segundo Merkel.

O fechamento dos lo-
cais deverá ser determi-
nado se a taxa de inci-
dência ultrapassar 350 no-
vas infecções por cem mil
habitantes nos sete dias
anteriores. Haverá restri-
ções a festas privadas em
localidades com incidên-
cias acima desse limite:
apenas 50 pessoas (vaci-
nadas e recuperadas) po-
derão se reunir em am-
bientes fechados. No ex-
terior, o máximo de pes-
soas reunidas será de 200.

Mais da metade das ci-
dades alemãs registra
atualmente incidências
acima de 350.

Alemanha anuncia
novas restrições
para não vacinados

CORONAVÍRUS

A Comissão Europeia
anunciou nesta quarta-fei-
ra (01/12) um plano interna-
cional de infraestrutura que
chamou de Global Gateway
(Portal Global, em tradução
livre). A iniciativa quer mo-
bilizar até 300 bilhões de
euros (R$ 1,9 trilhão) para
investir em projetos públicos
e privados de infraestrutura
mundo afora, sobretudo na
África, na Ásia e na América
latina. O plano, segundo o
Executivo europeu, é "de al-
cance global" e deverá ser
"adaptado às necessidades
e interesses estratégicos de
diferentes regiões".

Embora não esteja explícito
no projeto, o Global Gateway é
visto como um esforço do con-
tinente de rivalizar com am ini-
ciativa chinesa conhecida
como Nova Rota da Seda (One
belt, One Road), lançada em
2013 para financiar projetos de
infraestrutura em países em
desenvolvimento.

Tida como o maior projeto
de infraestrutura do planeta, a
iniciativa chinesa é alvo de
críticas nos EUA e na Europa
por supostamente elevar a de-
pendência de países economi-
camente mais fracos em rela-
ção à China.

"Valores democráticos"
Ao ser questionada se a

iniciativa faz frente à China, a
presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der leyen,
respondeu que se trata de
"uma clara alternativa a pro-
gramas existentes".

"Queremos transformar o
Global Gateway numa marca
confiável que se destaca devi-
do à alta qualidade, padrões es-
táveis e um alto nível de trans-
parência e boa governança",
afirmou Von der leyen. 

"Por meio da oferta de uma
ampliação positiva da infra-
estrutura mundo afora, o Glo-
bal Gateway pretende investir
na estabilidade e na coopera-
ção internacional. Além disso,
deve ser demonstrado que va-
lores democráticos trazem se-
gurança, justiça, sustentabili-
dade para os parceiros e van-
tagens duradouras para pes-
soas pelo mundo", diz o texto
que apresenta o programa.

O Global Gateway também
espera levar tecnologia e ex-
pertise europeias para países

em desenvolvimento.
Maria Demertzis, econo-

mista-chefe e vice-diretora do
think tank bruegel, sediado
em bruxelas e especializado
em pesquisa de política em
questões econômicas, alertou
que a Comissão Europeia não
deve fazer com que a iniciati-
va se concentre na competição
com a China. "[O projeto] não
precisa desencorajar investi-
mentos chineses", disse à DW.
"Espero muito que não tenha
como objetivo, ou seja perce-
bido, como uma tentativa de
afastar a China de uma forma
ou de outra. Ninguém ganha
com isso", avaliou.

Em seu site, a Comissão Eu-
ropeia mencionou o plano
build back better World, lan-
çado pelo G7 em sua reunião
em junho deste ano e pensado
como uma alternativa dos sete
países mais industrializados
do mundo à Nova Roda da
Seda chinesa. "iniciativas como
a build back better World e
Global Gateway se fortalecerão
mutuamente", diz o texto.

De onde virão 
os recursos?

Um documento com os
principais pontos do projeto
diz que a iniciativa quer mo-
bilizar os fundos entre 2021 e
2027, juntando "recursos da
União Europeia (UE), países-
membros, instituições finan-
ceiras europeias e instituições
financeiras de desenvolvi-
mento nacional".

Dos 300 bilhões de euros,
135 bilhões devem vir do Fun-
do Europeu para Desenvolvi-
mento Sustentável. Outros 150
milhões de euros devem vir de
diversos programas já exis-
tentes, instituições financeiras
da UE e programas de investi-
mentos dos países-membros. E
mais 18 bilhões de euros de-
vem ter como fonte o orça-
mento da UE para ajuda ao de-
senvolvimento.

De hidrogênio a 
internet rápida

Como exemplo concreto, a
Comissão Europeia mencio-
nou investimentos na produ-

ção de hidrogênio na África. A
UE apoiaria investimentos pri-
vados com 3,5 bilhões de eu-
ros. Em troca, os países bene-
ficiados teriam que se com-
prometer a exportar o hidro-
gênio livremente e sem bar-
reiras comerciais.

E é claro que bruxelas
também espera que empresas
europeias possam ser envol-
vidas na construção das usi-
nas e na distribuição do hi-
drogênio, de acordo com di-
plomatas que ajudaram a ela-
borar o Global Gateway.

Outro projeto beneficiado
poderia ser a instalação de ca-
bos submarinos para inter-
net rápida no Mar Negro. E na
Jordânia, a UE poderia finan-
ciar uma nova ponte para a
Cisjordânia. Ao mesmo tempo,
a UE também quer tentar es-
tabelecer padrões globais em
certos setores industriais atra-
vés de seu engajamento glo-
bal, como a China conseguiu
fazer, por exemplo, com o pa-
drão 5G na comunicação mó-
vel via internet.

Iniciativa Global
Gateway prevê
investir 300
bilhões de euros
em projetos de
infraestrutura
sobretudo na
África, na Ásia e na
América Latina

O novo plano global da UE
para fazer frente à China

Programa europeu é visto como alternativa à Nova Rota da Seda chinesa

Uma equipe de cientistas do
Reino Unido e dos Estados Uni-
dos afirmou ter descoberto o
mecanismo que faz com que a
vacina contra covid-19 da em-
presa AstraZeneca possa pro-
vocar o desenvolvimento de
coágulos sanguíneos em algu-
mas pessoas.

A equipe, que publicou seus
resultados no jornal america-
no Science Advances, detec-
tou que uma proteína no san-
gue é atraída por um compo-
nente-chave da vacina, o que
por sua vez gera uma reação
do sistema imunológico que,
em combinação com outros
fatores que ainda não foram
determinados, leva à chamada
trombocitopenia trombótica
imune (PTi).

A vacina da AstraZeneca
se mostrou eficaz contra a co-
vid-19 e ajudou a salvar mi-
lhares de vidas na pandemia,
mas acabou marcada, sobre-
tudo na Europa, pelo temor de
que gere coágulos sanguíneos,
o que levou vários países a res-
tringir o uso dela.

Adenovírus
A vacina Vaxzevria, desen-

volvida pela Universidade de
Oxford em parceria com a far-
macêutica AstraZeneca, tem
em sua composição um ade-
novírus (especificamente, um
vírus do resfriado comum de
chimpanzés).

Estudos anteriores desco-
briram que as pessoas que de-
senvolvem coágulos sanguí-
neos após receberem a vacina
da AstraZeneca desenvolvem
anticorpos incomuns, que ata-
cam a proteína conhecida
como fator plaquetário 4 das
plaquetas do sangue.

De acordo com a nova pes-
quisa, é justamente o adeno-
vírus, que atua como mensa-
geiro na vacina da AstraZene-
ca, que pode estar ligado ao de-
senvolvimento dos coágulos, já
que tudo indica que sua su-
perfície externa atrai a pro-
teína fator plaquetário 4 (PF4),
unindo-se a ela.

Em alguns raros casos, o
sistema imunológico gera en-
tão anticorpos para atacar a
proteína PF4 agregada ao ade-
novírus. À medida que esses
anticorpos também se ligam à
proteína, os coágulos se de-
senvolvem, indica a pesquisa.

Embora as vacinas sejam
injetadas no músculo, às vezes

elas podem vazar para a cor-
rente sanguínea, onde o pro-
cesso pode começar.

Casos raros
"A iTP ocorre apenas em

casos extremamente raros
porque uma cadeia complexa
de eventos deve ocorrer para
desencadear esse efeito cola-
teral", disse um dos autores,
Alan Parker, da Universidade
de Cardiff.

"Nossos dados confirmam
que o fator plaquetário 4 pode
se ligar aos adenovírus, uma
etapa importante no desenca-
deamento do mecanismo sub-
jacente na iTP. O estabeleci-
mento de todo o mecanismo
pode ajudar a prevenir e tratar
essa condição", acrescentou.

A formação de coágulos
em uma minoria de pacien-
tes levou muitos governos a
limitar o uso da vacina da
AstraZeneca, que, entretan-
to, é a mais barata e fácil de
transportar.

Cientistas detectam como vacina
da AstraZeneca gera coágulos

REINO UNIDO

Adenovírus usado na vacina se combina com proteína do sangue 
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Elysia Cardoso

Ruínas que se misturam à
paisagem de um passado
eternizado são as do Antigo
Arraial de Ouro Fino, locali-
zadas na região da cidade de
Goiás (GO). Elas revelam ca-
pítulos da história do terri-
tório goiano, com memórias
contidas hoje nos sítios ar-
queológicos de um povoado
que desapareceu, restando
apenas recordações e as his-
tórias contadas das famílias
que ali moravam.

Fundado por bartolomeu
bueno da Silva Filho, em
1727, em meados do século
XViii, o Antigo Arraial de
Ouro Fino registrado na can-
ção Chico Mineiro, de Tonico
e Tinoco, foi uma localização
importante na época da bus-
ca pelo ouro no rio Uru e cór-
rego de praia. O local já con-
tou com dezenas de constru-
ções no seu perímetro urba-
no, mas ao passar dos anos
entrou em processo de aban-
dono e arruinamento.

Dado o valor histórico e
de modo a preservar essas
ruínas, a partir de agora elas
receberão obras conduzidas
pelo instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(iphan), por meio da supe-
rintendência em Goiás, em
atividades que vêm promo-
ver o seu escoramento es-
trutural e a consolidação
como atrativo turístico.  No
total, serão investidos R$ 330
mil na intervenção, recurso
proveniente de medida com-
pensatória de ajustamento
de conduta relacionada ao li-
cenciamento ambiental.

O termo de compromisso
assinado no dia 25 de no-
vembro, com empresa do
ramo imobiliário, prevê uma
série de atividades para a
preservação das ruínas. As
ações visam estabilizar e es-
corar as estruturas desagre-
gadas, executar injeção de
argamassa para consolida-
ção das alvenarias, reparar

pontos de infiltração e rea-
lizar tratamentos com fins
de evitar novos registros de
umidade. Além disso, as ruí-
nas irão receber cobertura
provisória, uma vez que se
encontram expostas às in-
tempéries, e prospecções ar-
quitetônicas para determi-
nação de técnicas construti-
vas. Ao final, a empresa de-

verá apresentar o relatório
de avaliação técnica.

O arqueólogo do iphan-
GO, Danilo Curado, explica
que ruínas são originadas a
partir do processo de dete-
rioração e abandono de uma
construção. “As [ruínas] do
Antigo Arraial de Ouro Fino
são consideradas no campo
da arqueologia uma repre-
sentação materializada da
história, são vestígios de um
passado. Com certeza cabe
ao iphan oferecer o devido
tratamento a essas ruínas,
de modo a preservar as nos-
sas raízes. Após a interven-
ção, elas vão se tornar pon-
to de visitação”.

A empresa tem até 15 dias
para apresentar ao iphan-
GO o projeto executivo con-
tendo as atividades relacio-
nadas. As ações estão previs-
tas para serem finalizadas
em até três meses, após o iní-
cio dos trabalhos em campo.  

Ruínas do Antigo Arraial de Ouro Fino vão receber obras de estabilização

Essência

Uma memória eternizada

Fotos: Tatiane Vieira

As Ruínas do Antigo Ar-
raial de Ouro Fino, após as
ações de preservação, irão
compor os 300 quilômetros
do Caminho de Cora Coralina,
trilha que atravessa as cida-
des históricas de Corumbá
de Goiás, Pirenópolis, São
Francisco de Goiás, Jaraguá e
a cidade de Goiás, além de
abranger também os municí-
pios de Cocalzinho de Goiás,
itaguari e itaberaí.

O caminho que homena-
geia a poetisa Cora Coralina é
composto por cidades históri-
cas e paisagens que tem como
objetivo interligar os municí-
pios, povoados, fazendas e
atrativos, passando por antigos
caminhos, numa rota turística
para caminhantes e ciclistas.

“As Ruínas do Antigo Ar-
raial de Ouro Fino são parte da

nossa história e o iphan vai pre-
servar para que elas perpe-
tuem por gerações. Vamos sal-
vaguardar a nossa cultura, a
memória, e com isso beneficiar
também o turismo nas regiões”,
explica o superintendente do
iphan-GO, Allyson Cabral.

Essa é a primeira ação rea-
lizada nas Ruínas do Antigo Ar-
raial de Ouro Fino e outros
projetos já estão a caminho. “O
iphan já vislumbra uma outra
intervenção no local, quando
será adicionada uma cober-
tura total e permanente nas
ruínas, cercamento definiti-
vo, placas de sinalização e pas-
sarelas que vão integrá-las de-
finitivamente ao caminho de
Cora Coralina. São ruínas que
jamais serão esquecidas”, en-
fatiza o superintendente. (Es-
pecial para O Hoje) 

Rota Turística
Após a intervenção,

as ruínas irão

integrar o caminho

de Cora Coralina,

transformando-as

em ponto de

visitação
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Malhação - sonhos 
Cobra e Jade decidem se

abrigar na casa abandonada.
Pedro lamenta com Karina so-
bre seu futuro na música. duca
afirma a Gael que Cobra lutou
de verdade. Germano descon-
fia de Lobão e questiona Nat
sobre seu suposto namorado.
Karina aceita a sugestão de
delma para melhorar o ânimo
de Pedro e liga para vicki. Qui-
téria se preocupa com Cobra.
os capangas de Heideguer
procuram por Jade e Cobra.

nos Tempos do imperador 
samuel disfarça e afirma a

tonico que não conhecia am-
brósio nem Jorge. Isabel pede
que Gastão lhe dê um filho.
samuel fica aflito ao mentir
para Pedro. vitória tem a ideia
de fazer uma noite só de mu-
lheres para salvar o cassino.
Gastão parte para a guerra.
Batista questiona Lota sobre o
pai de Bernardinho. Zayla des-
confia da proximidade entre
dolores e Nélio.  Pedro é se-
questrado.

Coração indomável 
madalena diz a Liz que al-

varo 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
para a Ilha dourada. eles dis-
cutem e doris diz ao Gover-
nador que maria alessandra
foi amante dele. Liz vê alvaro
chegar com maricruz e, com
ciúmes, reclama. Bartolomeu
diz a otávio que eles precisam
ter um encontro fora de casa.

Prova de amor 
a aranha cabeluda está em

cima da cama de diana. ela
acorda, vê a aranha e grita. Júlio
vai para perto da cozinha e vê
outra aranha. Crianças chegam
no posto de gasolina e correm
até o orelhão. Pregão fica de
olho nas crianças. telefone toca
na casa de Joana. Joãozinho
atende. dudu fala com Joãozi-
nho que está num posto de ga-
solina. Joana fala com Nininha.
dudu dá endereço do posto de
gasolina para Joana. 

um Lugar ao sol 
Lara afirma a Noca que des-

cobrirá o que realmente acon-
teceu com os irmãos gêmeos.
rebeca fica desconcertada ao
saber por Bela que Felipe vai se
mudar pra Paris. Cecília abre
um embrulho que Felipe dei-
xou para rebeca. elenice des-
cobre que alípio usa uma tor-
nozeleira eletrônica. Cecília se
embriaga e Bela a leva para o
hospital. Cecília acusa rebeca
de ter seduzido Felipe. elenice
e alípio ficam juntos. 
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Poesia para 
as crianças
Maria Clara Machado e O Tablado
ganham homenagem com a remontagem
do espetáculo ‘Quem Matou o Leão?’

Lanna Oliveira

Professora, diretora, atriz
e dramaturga, Maria Clara
Machado é a grande ideali-
zadora d’O Tablado, um es-
paço artístico teatral, no qual
ela esteve à frente por cinco
décadas. Para celebrar os
100 anos de seu nascimento
e 70 anos da fundação do
grupo de teatro, o Teatro
Unimed disponibiliza em
seu streaming até o dia 16 de
janeiro uma nova monta-
gem de um dos seus clássicos
pouco encenados. Com di-
reção de Susana Ribeiro e
Sérgio Dias Maciel e realiza-
ção da Dueto Produções, a
peça infantil ‘Quem Matou o
leão?’ é apresentada em qua-
tro episódios.

Maria Clara Machado de-
dicou sua vida ao teatro e ja-
mais subestimou a inteli-
gência singular da infância.
Suas peças, com estilos di-
versos, sempre contam his-
tórias divertidas e amorosas,
apresentando conteúdo poé-
tico e humanístico para as
crianças. Ela escreveu e en-
cenou dezenas de peças in-
fantis de sucesso, deixando
um legado precioso para as
artes cênicas do País. Para
ela, nascida em belo Hori-
zonte, em 1921, parte de sua
família foi formada quando,
em 1951, fundou com al-
guns amigos o Grupo de Tea-
tro Amador O Tablado.

Seu reconhecimento na-
cional e internacional veio
como dramaturga infantil.
Crianças do mundo inteiro
conhecem o fantasminha
Pluft, aquele que tinha
medo de gente, e a bruxi-
nha  ngela, aquela que era
boa. Hoje O Tablado é con-
siderado Patrimônio Cul-
tural do Rio de Janeiro e se
firmou, sobretudo, como
uma escola de teatro, ber-
ço de inúmeros talentos,
como Hamilton Vaz Perei-
ra, louise Cardoso, Malu
Mader, Mauricio Mattar,
Marcelo Serrado, Marcel-
lo Novaes, Drica Moraes,
Claudia Abreu, Enrique
Diaz, entre muitos outros.

O espetáculo ‘Quem Ma-
tou o leão?’ fecha a pro-
gramação 2021 do projeto
Teatro Unimed Em Casa,
que estreou em 2020 com
luis Miranda, em ‘Madame
Sheila’. “O teatro é um am-
biente mágico e atempo-
ral, que sempre nos pre-
senteia com cenas emocio-
nantes. A Central Nacional
Unimed está honrada em
colaborar com um espetá-
culo que apresenta um re-
trato cultural importante
por meio da história de
Maria Clara Machado, uma
das principais escritoras
da história do brasil”, afir-
ma luiz Paulo Tostes Coim-
bra, presidente da Central
Nacional Unimed.

A produção ainda conta
com a direção de Susana
Ribeiro, ela que tem um lon-
go currículo nas artes cêni-
cas. Ela já foi indicada para
o Prêmio Reverência de me-
lhor direção, melhor atriz
coadjuvante em Gramado,
ganhou os prêmios APTR,
Cesgranrio e Shell de melhor
direção. Também diretor de
‘Quem Matou o leão?’, Sér-
gio Dias Maciel participou
de inúmeras montagens de
teatro. Em cinema, partici-
pou de filmes como ‘Reis e
Ratos’, ‘O Cinema Falado’,
entre outros. Em televisão,
fez ‘Malhação’, ‘Vidas brai-
leiras’, ‘Gabriela’, entre ou-
tras novelas.

A trilha sonora de ‘Quem
Matou o leão?’, concebida
pelo produtor musical João
brasil e pelos diretores Su-
sana Ribeiro e Sérgio Dias
Maciel, é um espetáculo à
parte. Entre as composi-
ções, estão as obras de John
Morris (como People in Hall
e Step by Step), Gigliola Cin-
quetti (Dio Come Ti Amo),
Sidney Miller (O Circo), As-
tor Piazzolla (Oblivion), en-
tre outros. Uma ótima pro-
gramação para as férias
da criançada, o espetácu-
lo está disponível no site
teatrounimed.com.br gra-
tuitamente. (Lanna Oli-
veira é estagiária do jor-
nal O Hoje)

O espetáculo pode ser visto gratuitamente até o dia 16 de janeiro A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 
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As dores e as delí-
cias de ser mãe, em re-
latos sensíveis e bem-
humorados, estão pre-
sentes em ‘Com amor,
mamãe’, lançamento
da escritora e mãe de
gêmeos Analu leite. As
212 páginas da obra são
compostas por cartas
escritas por Maria Cla-
ra, protagonista da his-
tória, para a filha, des-
de o nascimento da pe-
quena até sair de casa.

A autora baiana se
inspirou na vivência
pessoal e de amigas
próximas para tornar
visível a maternidade
como ela é. Sobretudo
as experiências da pro-
tagonista, e também
da escritora, em um
grupo de apoio: a Tur-
ma do Peito, uma rede
de mães que se conhe-
ceram na gestação e
compartilham confis-
sões, dilemas conju-
gais, risadas, aprendi-
zados e recomeços.

A aproximação do
real dentro da ficção é
o que abre espaço para
a identificação das
mães e filhas leitoras
com as personagens
apresentadas por Ana-
lu. “As mães suportam
grande carga física e
mental, tornando-se ex-
traordinárias a cada
dia na luta que é en-
tregar para o mundo os
melhores seres huma-
nos possíveis”, exalta
a autora.

‘Com amor, mamãe’
apresenta às leitoras
realidades distintas,
mas que unem mulhe-
res e mostram como a
maternidade pode ser
multifacetada, maravi-
lhosa e difícil, tudo ao
mesmo tempo.

A autora
Analu leite é gra-

duada em Direito pela
Universiade Estadual de
Santa Cruz e Mestre em
Direito Processual Cons-
titucional pela Univer-
sidad Nacional lomas
de Zamora (Argentna).
Servidora Pública do Po-
der Judiciário da bahia
desde 2008, atuando
como assessora de ma-
gistrado desde 2010.

A maternidade 
como ela é: as dores e 
delícias de ser mãe
Escritora e mãe de gêmeos, Analu Leite se inspira em experiência
pessoal e de amigas para compor ficção sobre maternar

Analu Leite se inspirou na vivência pessoal e de amigas próximas
para tornar visível a maternidade como ela é



Nesta última quinta-feira
(2), estudantes das escolas
públicas de Planaltina (DF) ti-
veram um dia com uma pro-
gramação de visitas patrimo-
niais. A atividade faz parte do
processo dos inventários par-
ticipativos de Planaltina, rea-
lizado em parceria com o nú-
cleo de Educação Patrimo-
nial do Departamento de Coo-
peração e Fomento (DECOF)
do instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacio-
nal (iphan), a Secretaria de Es-
tado de Educação e Secretaria
de Estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa, ambas do Dis-
trito Federal. O objetivo da
realização dos inventários é
proporcionar a criação do
terceiro volume da ‘Coleção
Patrimônio para Jovens’.

Pedra Fundamental, Mor-
ro da Capelinha, Vale do
Amanhecer, Complexo Cul-
tural, Parque Sucupira e o
Centro Histórico foram os
espaços visitados, durante a
manhã, por 23 estudantes
do Centro de Ensino Funda-
mental 03. No período da
tarde, estiveram presentes
40 estudantes da Escola Clas-
se 01. Eles fizeram visita
guiada no Complexo Cultural

de Planaltina, com contação
de histórias sobre a cidade,
protagonizada por uma das
professoras participantes do
projeto. Esses espaços foram
escolhidos pelos próprios es-
tudantes, durante ativida-
des pedagógicas feitas no úl-
timo semestre letivo.

“Com a educação patri-
monial feita com crianças e
adolescentes, criamos as ba-
ses para a valorização do
nosso patrimônio cultural.
São esses meninos e meninas
que, no futuro, poderão con-
tar a história de seus ante-
passados, de sua cidade e
dos bens culturais de nosso

território. Planaltina reúne
de forma única, no DF, tra-
dição e modernidade, o an-
tigo e o novo. Conhecer seu
passado é um modo de se fa-
zer com que a cidade viva
seu futuro”, comenta o su-
perintendente do iphan/DF,
Saulo Santos Diniz.

Inventário participativo
inventário participativo é

uma ferramenta de pesquisa,
sistematização e divulgação
de referências culturais. Sen-
do uma ferramenta de acesso
livre e público, seu diferencial
está no fato de que a seleção
patrimonial pode ser feita de

forma autônoma pela socie-
dade. Sua premissa é de que
o patrimônio cultural é uma
forma de se relacionar com o
espaço, com a memória, com
a identidade, com o futuro, e
pode, portanto, ser objeto de
debate em qualquer grupo
de pessoas.

Coleção
A ‘Coleção Patrimônio

para Jovens’ reúne publica-
ções de educação patrimonial
voltadas ao público infanto-
juvenil. Em 2018, a Superin-
tendência do iphan no DF
lançou a primeira delas: At-
hos Colorindo brasília. Em
2020, foi lançada Ceilândia,
minha quebrada é maior que
o mundo, obra feita com a da
aplicação da ferramenta dos
inventários participativos. O
objetivo da Coleção é falar so-
bre o patrimônio cultural de
regiões administrativas do
Distrito Federal, a partir de
referências indicadas, traba-
lhadas e debatidas por mo-
radores (as) desses espaços.
São crianças, adolescentes e
professores que escolhem
quais os bens culturais mais
representativos de sua co-
munidade.
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Raízes sertaneja
Paraná, milionário e

Chrystian apresentam o
show ‘raízes’ hoje (3) e sá-
bado (4) em Goiânia. o pro-
jeto, que foi criado pelo pro-
dutor alessandro Cerrano
para ativar memórias afeti-
vas do público sertanejo,
ocorre no espaço memo-
ratto. os ingressos podem
ser adquiridos por delivery
no Whatsapp (62) 9986-
6816 ou presencialmente
na Lottus Barbearia Clube,
Coronel's Barber shop e
adega Goyazes. Quando:
sexta-feira (3) e sábado (4).
onde: av. Francisco de melo,
Nº 1360, setor vila rosa –
Goiânia. Horário: 22h.

Balé e orquestra
a escola do Futuro (eFG)

em artes Basileu França, apre-
senta o ‘Lago dos Cisnes’ hoje
(3) e também nos dias 4 e 5 de
dezembro às 20h, no Palácio
da música do Centro Cultural
oscar Niemeyer. o espetá-
culo é interpretado pelo Balé
do teatro escola Basileu Fran-
ça e a orquestra sinfônica Jo-
vem de Goiás, com a partici-

pação especial de dois baila-
rinos renomados. a entrada é
gratuita, basta garantir o in-
gresso com antecedência por
meio deste link: linktr.ee/ba-
sileufranca. Quando: até 5 de
dezembro. onde: av. dep. Ja-
mel Cecílio, Km 01, Chácaras
alto da Glória – Goiânia. Ho-
rário: 20h.

Mostra musical
o quarto dia da 20° edi-

ção do Canto da Primavera -
mostra Nacional de música
de Pirenópolis é marcado
pelo sincretismo musical com
diferentes gêneros. Nesta

sexta-feira (3), a programa-
ção do evento tem apresen-
tação de diego stucchi, Ga-
briel Cabeça, mc murcego e
Heaven’s Guardian junto da
orquestra sinfônica. Quan-
do: sexta-feira (3). onde: rua
direita, Nº 1/9, Centro – Pi-
renópolis. Horário: 18h.

Música e gastronomia
o metropolitan mall pre-

parou uma programação
regada a muita música boa
para celebrar o fim de ano.
o primeiro show ocorre
nesta sexta-feira (3), quan-
do a cantora Grace Carvalho

sobe ao palco montado no
polo gastronômico. ela se
apresenta a partir das 19h,
com um repertório que pas-
sa pela mPB, bossa nova,
samba e também passeia
pelo forró, rock e reggae. a
entrada é franca. Quando:
sexta-feira (3). onde: av.
dep. Jamel Cecílio, Nº 2.690,
setor Jardim Goiás – Goiâ-
nia. Horário: 19h.

Mostra de arquitetura
a mostra Kzulo de arqui-

tetura, decoração, design
e Paisagismo apresenta nes-
ta sexta-feira (3) o pocket
show da dupla victor Jr. e
Gabriel. o evento oferece
21 ambientes que fazem ho-
menagem a diversos artistas
do cenário musical, além de
falar sobre a cultura desse
segmento, o sertanejo, tão
presente no estado. alguns
artistas como eder e emer-
son, alessandro Costa, Gio-
vani, marcelo martins, Felipe
marra e Gui marques já pas-
saram pelo palco do Bar
Leandro & Leonardo. Quan-
do: sexta-feira (3). onde: av.
t-3, Nº2016, setor Bueno –
Goiânia. Horário: 19h30.

Paraná se apresenta ao lado de Milionário e 
Chrystian o show ‘Raízes’ hoje (3) e sábado (4)
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Larissa Manoela e Maisa ma-
nifestam sofrimento após
morte de atriz de 'Carrossel'

a morte da atriz Noemi
Gerbelli continua repercutin-
do entre o elenco da novela
'Carrossel', um dos trabalhos
mais famosos do currículo
da veterana. Na tarde desta
quinta-feira (2), maisa e La-
rissa manoela, duas das mais
conhecidas atrizes do folhe-
tim infantil, manifestaram pe-
sar pela partida da atriz.a
atriz Noemi Gerbelli morreu
vítima de uma embolia pul-
monar. Quem confirmou a
informação foi o sBt, emis-
sora onde ela brilhou como
intérprete da diretora olívia,
em 'Carrossel'. (matheus
Queiroz, Purepeople) 

Jojo Todynho palpita sobre
‘a Fazenda 13’ e revela tor-
cida por Rico Melquiades

Jojo todynho também
aproveita seu tempo livre para

ficar de olho nos barracos de
'a Fazenda 13'. em sua conta
no twitter, a cantora, que ven-
ceu a última edição do reality,
revelou que já tem seu prefe-

rido para levar o prêmio de r$
1,5 milhão. “rico, estou pron-
ta para passar o chapéu para
você. mc disney tinha que es-
tar na minha edição, junto

com a caninana queria ver os
demais crescer para cima de
mim”, escreveu ela, citando mc
Gui e dayane mello. (Giovan-
na Prisco, ofuxico)

Fátima Bernardes fala de
preconceito por namorar
homem mais novo

Fátima abriu o coração so-
bre o próprio relacionamento
com o deputado federal túlio
Gadelha. atualmente, Fátima
tem 59 anos e túlio, 34. "te-
nho relacionamento com ho-
mem mais jovem. Pelo fato de
eu ser uma pessoa conhecida
e ter um carinho enorme [do
público], eu sei que não é isso
que acontece com a maioria
das mulheres. a rebeca está lá
para mostrar isso, o olhar tor-
to… Isso, por mais que não
chegue tão forte [até mim],
ainda chega. eu sei que para
as mulheres que não têm essa
visibilidade, é difícil", conta.
(Flávia Ávila, ofuxico)

CELEBRIDADES

Anitta esteve presente
na última quarta-feira, 1
de dezembro, no evento
beneficente do CORE
(Community Organized
Relief Effort), fundação
sem fins lucrativos que
foi criada por Sean Penn.
Durante o evento, foi rea-
lizado um leilão e Anitta
ofereceu uma “experiên-
cia no Carnaval” ao lado
dela. A proposta foi com-
prada por 110 mil dóla-
res, ou seja, quase 630
mil reais! isso que eu

chamo de investir no Car-
naval. Além disso, a po-
derosa soltou a voz e su-
biu no palco como a
grande atração da noite,
cantando Me gusta, Gils
from Rio, Faking love e
Downtown. (Ofuxico)

Anitta leiloa Carnaval ao seu
lado por preço milionário

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                            1

Hoje o dia pode trazer uma lentidão,
uma preguiça, tudo está meio arrasta-
do e você está bem conectado com esse
dia, então é importante que escutar o
seu coração e seguir a sua intuição
porque você pode ter um dia cheio de
impasses, questões que vão e voltam e
não se resolvem. Pode ter discussões.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                             2

dia que você precisa sair de todo
o tipo de necessidade de construir, de
ganhar dinheiro, de comprar. É um
dia que você precisa se retirar do ex-
cesso de trabalho, de materialismo.
Quanto menos você sentir a neces-
sidade de possuir o controle das si-
tuações ou das pessoas, mais você es-
tará no processo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                             3

Hoje o dia favorece muito as suas
reflexões, pensamentos. Cuidado com
paranoias e medos que podem estar
vindo à tona. Perceba os seus proces-
sos mentais e veja se você não está se
auto sabotando, acreditando que não
consegue. Cuidado com os pensa-
mentos obsessivos.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                            4

Hoje o dia traz muitos desejos,
muitas questões que você precisa
realmente parar para pensar se precisa
de tudo isso. tenha cuidado com o
mau uso do seu dinheiro. você pode
estar com carências muito grandes e
acabar descontando em um caminho
de ilusões, de necessidades extremas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                              5

Hoje o dia traz muitos desejos,
muitas questões que você precisa
realmente parar para pensar se precisa
de tudo isso. tenha cuidado com o
mau uso do seu dinheiro. você pode
estar com carências muito grandes e
acabar descontando em um caminho
de ilusões, de necessidades extremas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                            6

dia com excesso de trabalho, can-
saço. você precisa parar e olhar para
o que é essencial, principalmente aqui
no dia de hoje, que é a sua saúde. al-
gumas coisas não estão fluindo ou não
estão te trazendo vitalidade. Cuidado
com a necessidade de produzir, de en-
tregar, de fazer as coisas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                           7

dia que você pode se sentir meio
derrotado. algumas coisas podem
não estar dando muito certo, princi-
palmente o trabalho, mas também al-
gumas relações familiares, então
busque refletir para que você tenha
novos argumentos, novas ideias. al-
gumas coisas precisam se acalmar
dentro de você. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

dia que favorece muito as suas re-
lações. você pode e deve se conectar
com as pessoas que você gosta, abrir
o seu coração. Novas parcerias po-
dem estar acontecendo na sua vida ou
simplesmente conversas bem profun-
das e transformadoras acontecendo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

dia com bastante agito e movi-
mento. você pode até sentir falta de fi-
car em casa, quietinho, não fazendo
nada. você pode se surpreender com
situações novas acontecendo na sua
vida, mas todas são positivas, princi-
palmente se você tiver fluidez e um
senso de desapego para que as coisas
aconteçam.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

dia que favorece as suas emoções.
você pode estar amoroso, interessado
em se conectar com as pessoas e entre-
gar segurança, conforto e carinho à elas.
É um dia que tem bastante situações pra-
zerosas ao lado de pessoas que você ama
e isso fará toda a diferença. No trabalho
as coisas também fluem.

AQUÁRIO  
(21/1 - 19/2)                              ;

Hoje o dia traz a necessidade de
vocês finalizarem coisas que preci-
sam ser finalizadas, seja trabalho ou al-
guma situação que você está enro-
lando para resolver. Coragem e con-
fiança para ir até o fim nas situações
ou pegar uma situação que está sen-
do procrastinada e resolver.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                            <

Hoje o dia pode trazer alguma dis-
puta, alguma contradição ou briga. dia
que tem algumas faíscas. sua indivi-
dualidade está muito forte e pode
ser bem desafiador para você se rela-
cionar. É importante você ter calma e
apostar no diálogo para que as coisas
não saiam do seu controle.

Um dos locais visitados pelos estudantes na manhã 
desta última quinta-feira (2) foi a Pedra Fundamental

Ação de valorização do
Patrimônio Cultural é realizada

Everson Cordeiro
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Lanna Oliveira

O cinema sempre foi um
meio de dar uma perspectiva
artística para assuntos diver-
sos e com isso alcançar pes-
soas de diferentes realidades.
E foi assim, com esse propó-
sito que Matheus Petrovich,
diretor e roteirista apresenta
o filme ‘Um Tanto Mais’. Par-
tindo de um jantar entre pai e
filho, a produção traz no en-
redo o desenrolar de um con-
flito familiar. Pai e filho, vivi-
dos por Marcos breda e An-
driu Freitas respectivamen-
te, tentam se reconectar após
sete anos distantes. O filme
está disponível no canal do
YouTube da Pirata Filmes.

Relações familiares nem
sempre são fáceis e são co-
muns a todos, é nisso que o di-
retor e roteirista Matheus Pe-
trovich aposta como fator de
identificação no filme ‘Um
Tanto Mais’. “é uma trama
que envolve um drama fami-
liar, acompanha a relação de
um pai e um filho e sua tenta-
tiva de se reconectarem. À
mesa de jantar, além das boas
lembranças, eles retomam má-
goas, cobranças e um tanto
mais de coisas que precisavam
ser ditas”, ressalta Andriu,
ator e produtor do filme.

Segundo o diretor Matheus
Petrovich, a trama consegue ao

mesmo tempo ser muito pes-
soal, mas também chega a di-
ferentes pessoas que vivem
dramas na família. “Classifico
a trama como auto ficcional,
pois ao mesmo tempo que con-
ta um pouco de minha expe-
riência, verdade e ficção se
misturam nessa história que é
um tanto de todos nós. Ouso di-
zer que vai ser fácil para o pú-
blico se conectar com a história
do filme, pois nosso maior ob-
jetivo foi partir de um lugar de
empatia e verdade”, diz. 

Petrovich continua dizendo
que através do conflito entre
pai e filho que se vê no filme é

possível perceber que o teor
das conversas que eles têm, a
falta que sentem, as cobranças
que fazem, são muito comuns
em relações nas mais diversas
estruturas familiares. “Tenta-
mos evidenciar ali coisas que
acontecem e palavras que são
ditas frequentemente nesses
ambientes familiares, mas acho
que a alma está nas coisas que
não conseguimos dizer, com
isso acho que muitos vão se
identificar”, explica o diretor.

O ator Marcos breda, que in-
terpreta o pai na produção, fala
da construção do personagem e
de como chegou em um lugar

muito pessoal de sua vida. “Foi,
de certa maneira, um reencon-
tro interno com meu saudoso
pai. Uma experiência intensa e
gratificante. Siro breda fica-
ria orgulhoso desse filme,
creio”, diz breda. Já Andriu
destaca a força dos persona-
gens e como é passada na his-
tória. “é um drama, mas sem
vitimização de nenhuma das
personagens, mostra a reali-
dade de muitas famílias e prin-
cipalmente que não existe um
culpado, existem lados dife-
rentes da história e que sempre
é válido o diálogo”, finaliza.

O filme trata com delica-

deza a eterna incerteza do ou-
tro, seja qual for o tipo da re-
lação. Representado por pai e
filho, o intuito é mostrar que é
possível mudar o final das
histórias de desencontros. Em
algum momento da vida nos
perdemos e nos reencontra-
mos. A vida é um verdadeiro
alto e baixo de sentimentos e
emoções, externar pode mu-
dar tudo. Seja com o pai ou
com o filho, seja em uma mesa
de jantar ou em um bar, só o
que interessa são as boas his-
tórias e os finais felizes. (Lan-
na Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Após sete anos
afastados, pai e
filho vivem a
emoção do
reencontro e do
perdão no filme
‘Um Tanto Mais’

Os atores Marcos Breda e Andriu Freitas encaram o papel de pai e filho e vivem o drama familiar dos personagens

Encontro e desencontros

tCINEMA

esTReias

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

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

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

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

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

eM CaRTaZ
Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: afterlife, 2021,
eua). duração: 2h04min. dire-
ção: Jason reitman. elenco: Car-
rie Coon, Finn Wolfhard, mcken-
na Grace. Gênero: aventura,
ação, comédia. Cinemark Flam-
boyant: 12h40, 15h, 15h40, 18h,
18h35, 21h, 21h30, 22h. Cine-
mark Passeio das Águas: 14h50,
15h55, 17h45, 18h, 18h55,

19h05, 20h55, 21h, 21h55, 22h.
Kinoplex Goiânia: 15h, 17h40.
Cineflix aparecida: 14h05,
16h40, 19h15, 21h50. Cineflix
Buriti: 16h40, 18h50, 21h20.

Noite Passada em Soho (Last
Night in soho, 2021, eua). dura-
ção: 1h57min. direção: edgar
Wright. elenco: thomasin
mcKenzie, anya taylor-Joy, matt
smith (XI). Gênero: suspense,
terror. Cinemark Passeio das
Águas: 16h40. Kinoplex Goiânia:
21h20. Cineflix aparecida: 21h45. 

Chernobyl - O Filme (Kogda
padali aisty, 2021, russia). du-
ração: 2h16min. direção: danila
Kozlovsky. elenco: danila Koz-
lovsky, oksana akinshina, Filipp
avdeyev. Gênero: drama, his-
tórico, ação. Cinemark Passeio
das Águas: 13h30. 

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

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

A Família Addams 2 - Pé
na Estrada (the addams
Family 2, 2021, eua). dura-
ção: 1h33min. direção:
Greg tiernan, Conrad ver-
non. eLenco: oscar Isaac,
Charlize theron, Chloë Gra-
ce moretz. Gênero: anima-
ção, família, comédia. Ci-
nemark Flamboyant: 12h50,
15h10. Cinemark Passeio
das Águas: 12h30, 13h30.
Kinoplex Goiânia: 17h. 

Venom - Tempo de Carnifi-
cina (venom: Let there Be
Carnage, 2021, eua). dura-
ção: 1h30min. direção: andy
serkis. elenco: tom Hardy,
stephen Graham, Woody Har-
relson. Gêneo: ação, fantasia.
Cinemark Flamboyant: 17h30,
22h10. Cinemark Passeio das
Águas: 13h10, 21h. 

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



Almeida Mariano

Apesar do termo Metaverso
carregar consigo um ar de ga-
mes, ficção e temas geeks,
como o livro de ficção científi-
ca o qual foi usado de referên-
cia pela primeira vez, “Snow
Crash”, de 1992, tudo indica
que será cada vez mais conhe-
cido pelo mercado financeiro. 

Este tipo de tecnologia em
que as pessoas realizam uma
imersão ao mundo virtual,
por meio de avatares, conse-
guindo jogar, trabalhar e
construir coisas em universos
digitais paralelos, chama a
atenção cada vez mais de
grandes empresas.

Para Cathie Wood, funda-
dora e CEO da Ark invest, o
metaverso pode ser uma
oportunidade de multitri-
lhões de dólares, e essa tec-
nologia deve impactar todas
as economias no futuro.

“é uma grande ideia que
provavelmente se infiltrará,
assim como a tecnologia, de
qualquer maneira, em todos
os setores de maneiras que
nem podemos imaginar ago-
ra”, afirmou Cathie, que acre-
dita que o metaverso pode se
transformar em um mercado
trilionário.

Gigantes da economia glo-
bal já adentram a essa nova
tendência tecnológica. Recen-
temente, Mark Zuckerberg,

CEO do Facebook, a maior rede
social de todos os tempos, e
atual dono de aplicativos como
instagram e WhatsApp, anun-
ciou que o nome de sua em-
presa mudaria, passando a se
chamar Meta. Além da trilio-
nária Microsoft, que já anun-
ciou a chegada de avatares 3D
no Teams em 2022.

A novidade, que vem sendo
descrita como “ o novo capítu-
lo da internet’’ não atrai apenas
as empresas de tecnologia, mas
companhias de diversos ra-
mos, como Adidas, Nike, Nvi-

dia, Disney e entre outras em-
presas que já enxergam no
metaverso uma oportunidade
gigantesca para os negócios. 

“Nike, Adidas, louis Vuitton,
Rolex e tantas marcas de luxo
terão, no metaverso, uma fun-
ção similar à que desempe-
nharam nos últimos 50 anos,
com apenas uma diferença
fundamental: nunca foi tão ba-
rato produzir um objeto de os-
tentação”, diz o analista Ri-
chard Camargo.

De acordo com o business
insider, as interações do me-

taverso mais conhecidas são jo-
gos, até o momento. Fortnite e
Roblox são os que mais se des-
tacam. No entanto, Cathie
Wood acredita que a tecnologia
deve se expandir para outros
fins voltados para a indústria,
por exemplo.

“O metaverso é oportuni-
dade de vários trilhões”, afirma
Tim Sweeney, CEO da Epic Ga-
mes. A Epic Games é dona de
um dos jogos mais populares
do mundo, o Fortnite, que evo-
luiu de um simples game para
uma plataforma de socializa-
ção, que promove até mesmo
shows de músicos famosos.
Em uma das iniciativas de co-
nexão do mundo real com o
virtual, o Fortnite organizou
apresentações de Travis Scott,
Ariana Grande e Steve Aoki
para os usuários assistirem de
forma online. 

Por meio dessa nova tecno-
logia, também será possível rea-
lizar negociações de bens vir-
tuais. é o que já promete a Nian-
tic labs, empresa de software da
companhia japonesa Nintendo,
desenvolvedora do Pokemon
Go, que anunciou parceria com
a Fold para bônus em cashback
de bitcoin no game.

Principalmente após a co-
vid-19, e as experiências vivi-
das ao participar de intera-
ções através das famosas, cons-
tantes e recentes videochama-
das, se deu ainda mais a imer-
são de relações via mundo vir-
tual. Hoje, uma reunião cor-

porativa, a participação em
um evento ou até um encontro
pessoal conectados por meio do
universo digital se tornaram
algo comum.  O metaverso pro-
mete conseguir fazer isso e
muito mais, como conhecer
um escritório ou imóvel, visitas
de negócios, ir à shows, balada
com os amigos, e fazer diversas
outras coisas, sem sair de casa.

Coisas como essa serão pos-
síveis para o metaverso, um
novo universo de realidade
virtual, internet 3D, onde as
pessoas vão interagir entre si
por meio dos já conhecidos
avatares digitais. A proposta
deste mundo é desenvolvida a
partir de diversas tecnologias,
como realidade aumentada,
redes sociais, criptomoedas etc.
E tendo isso em vista, empresas
já trabalham para tornar a
nova tecnologia uma realidade
também nos negócios.

Barreiras no Brasil
Para metaverso se tornar

uma realidade no brasil, a in-
ternet 5G deverá fazer parte
do cotidiano. O que é um de-
safio para as companhias na-
cionais ligadas à tecnologia,
como desenvolvedoras de soft-
ware e as empresas de tele-
comunicações. Mais distante
ainda para o investidor, que
hoje precisa ter uma carteira
de investimentos ‘dolariza’
para se aproximar das opor-
tunidades da nova tendência.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

A novidade já atrai
gigantes da econo-
mia global de di-
versos ramos 

Metaverso: tecnologia deve se
transformar em mercado trilionário 

A tecnologia
permite que as
pessoas possam
jogar, trabalhar e
construir coisas em
mundos virtuais








