| ANO 18 | Nº 5.832 | GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2022 | R$ 2,50 | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004

OHOJE.COM

Rubens Junior / Rádio São Francisco de Anápolis

Insatisfeitos com resultado das eleições presidenciais de domingo (30), caminhoneiros e apoiadores de Bolsonaro interditam trechos de rodovias em Goiás

Manifestantes fazem
interdições ao longo de
6 trechos de rodovias
Thomas GauTier

Digitalizar é urgente
para aumentar
competitividade
Opinião 3

Daniella De BriTo

Veganismo: benefícios de
alimentação balanceada
Opinião 3

Contingência
para chuvas
é apresentada
Com o início do período chuvoso em Goiás, o governador
Caiado lançou a Operação Nordeste Solidário. É um plano de
contingência para evitar desastres e mitigar danos. Cidades 10

Um grupo de caminhoneiros e outros eleitores
do presidente Jair Bolsonaro (PL) fecharam ao
menos 17 trechos de rodovias estaduais, federais
e outras vias, como avenidas, em Goiás em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (30). As interdições começaram ainda na noite do segundo

turno em alguns Estados. Ao menos seis rodovias
federais foram fechadas parcialmente ou integralmente. Anápolis, Itumbiara e Luziânia tiveram todos os trechos fechados. Além dessas cidades, Catalão, Caiapônia, Jataí, Abadiânia e Jaraguá também registraram inícios de fechamentos ou bloqueios parciais nas pistas. Cidades 11

Daniel deve ser elo entre Ronaldo Caiado e Lula da Silva

Fontes palacianas dizem que o governador Ronaldo Caiado está tranquilo com o resultado das urnas, que deu
vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, tem boa circulação
em Brasília e pode fazer o papel de aproximar o governador goiano do chefe da União eleito no domingo. Política 2

Mercados respondem ao ﬁm das eleições
com bolsa em alta, juros e dólar em baixa

O rápido reconhecimento do resultado das eleições presidenciais de domingo
pelos principais líderes globais e domésticos reduziu o espaço para instabilidade. Ao fim da segunda-feira, mercados reagiram positivamente. Econômica 4

Contas públicas têm
superávit de R$ 10,7 bi

Projeção da inflação
varia de 5,6% para 5,61%

Economia 4

Economia 4

Fernanda Carvalho/Fotos Públicas

Subsídio para
casa própria
é ampliado

Fontes atestam que momento
não é “oportuno” por conta
da sequência de exonerações
promovidas pela prefeitura,
bem como a possibilidade de
troca do secretariado. Política 5

O dia seguinte à
eleição e o silêncio
de Jair Bolsonaro

Política 6

O governo concede subsídio
que pode chegar a R$ 42 mil
para ajudar na conquista da
casa própria. Cidades 11

Leia nas CoLunas
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Xadrez: Governos de Goiás,

DF e Assembleia Legislativa
preparam ‘decretão’

Política 2

Vila NoVa busca
vaga na semiﬁnal
da Copa Verde

No Onésio Brasileiro Alvarenga, o Colorado recebe o Real
Noroeste, do Espírito Santo, e
tenta avançar. Esportes 8

Não ida de Cruz
à Câmara teria
caráter político

Esplanada: PP e PL começaram

a se despedir do inquilino do
Palácio do Planalto

Política 6

Cade aumenta

restrição a cervejaria
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O Cade delimitou o alcance da medida
que proíbe contratos de exclusividade
com bares e restaurantes. Cidades 9

livraria: Carlos Damasceno
traz em ‘Revolução dos Improváveis’ exemplos de superação
Essência 14
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Tempo em Goiânia
s 24º C

t 17º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Governos de Goiás, DF e
Alego preparam ‘decretão’

É o primeiro compromisso oficial após a vitória nas urnas

Lula se reúne
com presidente

argentino Alberto

Fernández

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se
encontrou na última segunda-feira (31) com o presidente
da Argentina, Alberto Fernández. A reunião aconteceu
em um hotel próximo à Avenida Paulista, na região
central da capital. É o primeiro compromisso oficial de
Lula após a vitória nas urnas.
Fernández publicou um breve vídeo em sua conta no
Twitter em que aparece abraçando Lula. “Todo meu
amor, admiração e respeito, querido companheiro. Temos
um futuro que nos abraça e nos convoca”, escreveu o
presidente argentino na publicação.
No domingo (30), Fernández, assim como outros líderes
mundiais, cumprimentou Lula pela vitória no segundo
turno das eleições presidenciais. “Sua vitória abre um
novo tempo para a história da América Latina”, escreveu
também no Twitter. “Aqui tem um companheiro para
trabalhar e sonhar”, disse.
Em uma disputa acirrada, o ex-presidente, que já comandou o país por dois mandatos, entre 2003 e 2010, foi
eleito para exercer um terceiro mandato à frente da Presidência da República. Com 60,3 milhões de votos, Lula
obteve 50,9% dos votos válidos no segundo turno das
eleições, realizadas ontem. Ele derrotou o presidente Jair
Bolsonaro, que disputava a reeleição. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

Tornou-se uma tradição na gestão pública o governante eleito ou reeleito, editar um ‘decretão’
exonerando todos servidores que ocupam cargos
comissionados e com funções de chefias. Não só
no Executivo, mas também no Legislativo, o mês
de dezembro é de apreensão para esses servidores
temporários. Muitos buscam os ‘padrinhos’ políticos
ou o governante eleito para tentar manter-se no
cargo ou no emprego. Nos corredores do Palácio
do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal, o
assunto demissão está em todas repartições, não
só no Executivo, mas também na Câmara Legislativa, a “operação limpa gavetas” está a todo vapor.
Em Goiás, não é diferente. Assim como seu colega
do DF, governador reeleito Ibaneis Rocha (MDB),
mesmo discretamente, Ronaldo Caiado (UB) tem
sido pressionado por lideranças políticas e empresários para manter os
apadrinhados onde estão. Caiado já avisou
que precisa mexer na
estrutura administrativa, afinal, ele tem
que agasalhar aliados
que contribuíram na
sua reeleição no primeiro turno. Na Alego, a expectativa é
que os comissionados serão demitidos
no mesmo período
ou, mais tardar,
logo após a eleição da nova
Mesa Diretora
em fevereiro.

Busca pelo padrinho

Normalmente o tradicional ‘decretão’ ocorre entre
final de dezembro e início de janeiro. Caiado deve
seguir esse roteiro e, a partir de conversas com os
aliados, muitos dos exonerados voltam a fazer parte
da administração. O desafio para quem foi indicado
por prefeito ou deputado que perdeu a reeleição é
maior. No mesmo Diário Oficial costumam constar
as primeiras ações administrativas da nova gestão.

xadrez@ohoje.com.br

PSDB cada vez menor

“O PSDB S/A faliu.” Assim expressou
o deputado federal reeleito Aécio Neves
sobre o fato de seu partido ter conseguido eleger três governadores, mesmo
número de 2018: Eduardo Leite (RS),
Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel
(MS). No Senado, não elegeu ninguém
e perdeu Tasso Jereissati (CE) e José
Serra (SP). Na Câmara Federal foi pior:
só conquistou 13 cadeiras.

Tucanos depenados

Para especialistas do serpentário
político, só uma fusão com outras
legendas pode emplumar o depenado
PSDB. Por enquanto, o líder da legenda em Goiás está em ‘modo avião’
sobre o futuro.

Vai liderar?

Uma pergunta que passou a circular
em Brasília nesta segunda-feira (31) é:
depois que deixar a Presidência da República, Jair Bolsonaro vai continuar a
liderar os bolsonaristas e a direita ou
abandonar o barco? Para pessoas próximas ao presidente, ele está mais preocupado com o fim do foro privilegiado.

Lula, a incógnita

Ninguém até agora sabe ao certo
como será o modelo econômico que
o presidente eleito Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) vai adotar. Ele prometeu muito para a massa que mais
necessita da ação dos governos, mas
onde vai conseguir o dinheiro? O
déficit das contas públicas beira os
R$ 200 bilhões, portanto, os recursos
são escassos.

Não, obrigado!

O ex-secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, declinou do convite feito pelo prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
para assumir a Secretaria de Governo
do município. Rodney teria sido indicado pelos Republicanos de Brasília.
(Especial para O Hoje)

Daniel Vilela deve ser elo entre
Ronaldo Caiado e Lula da Silva
Reprodução Facebook

Além de boa circulação em Brasília,
emedebista pode refazer relacionamento
que Maguito Vilela teve com o petista
Francisco Costa
Fontes palacianas dizem que
o governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) está tranquilo
com o resultado das urnas que
deram vitória ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Além de ser bom articulador e
democrata, ele aposta na figura
de Daniel Vilela (MDB), seu vice
eleito, para fazer um elo de
Goiás com o petista. O presidente
do MDB em Goiás tem boa circulação em Brasília e é amigo
do deputado federal reeleito Baleia Rossi, presidente nacional
da legenda. Mas aposta de fontes
próximas a ele não são essas
questões: Maguito Vilela, pai de
Daniel, era próximo ao PT, especialmente de Lula e Dilma.
O ex-governador e prefeito
eleito de Goiânia atraiu um
boom de investimentos para
Aparecida de Goiânia quando
geriu a cidade por dois mandatos: 2009 a 2016. Nesses oito
anos de gestão ele passou pelos
governos Lula e Dilma - e Michel Temer (MDB) -, mantendo
sempre boa relação e, até, de
proximidade. Fontes ouvidas
pelo jornal O HOJE apostam
na reconstrução dessa relação
com Lula por parte de Daniel.
E esta se concretizando, Caiado

terá bons motivos para governar mais quatro anos com
tranquilidade.
De fato, o governador não
perdeu tempo em parabenizar
o ex-presidente Lula pela vitória.
Para o gestor estadual, que
apoiou oficialmente o presidente
Bolsonaro (PL) no segundo turno, "venceu o desejo soberano
do povo brasileiro".
“Venceu o desejo soberano
do povo brasileiro! Faço política
com respeito à democracia. Parabenizo o presidente Lula e,
como Governador de Goiás, continuarei trabalhando por parcerias para a melhoria da qualidade de vida dos goianos e
apoiando o Brasil a superar desafios”, escreveu no Twitter.
Quem também utilizou as
redes sociais para parabenizar
o petista foi o próprio Daniel.
Na publicação, entre outras coisas, o emedebista elogiou o primeiro discurso de Lula, que teve
tom conciliador.
"Parabéns ao presidente democraticamente eleito, Lula. Desejo sucesso no seu mandato. O
momento agora é de união pelo
Brasil. Me alegrou a fala inicial
do presidente eleito, acenando
para uma política de convergência em favor do País. É isso
que o Brasil espera." E conti-

Governador Ronaldo Caiado e vice-governador eleito, Daniel Vilela, parabenizaram Lula pela vitória
nuou: "Goiás é um estado pujante, de um povo preparado e
trabalhador, e vai seguir contribuindo decisivamente para
o desenvolvimento do Brasil."
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva venceu o segundo
turno das eleições presidenciais
no domingo com 50,9% dos votos. O petista derrotou o atual
presidente, Jair Bolsonaro (PL),
que teve 49,10% dos votos válidos. Foram 60,3 milhões de
eleitores contra 58,2 milhões.
No primeiro turno, Lula teve
48,43% dos votos válidos, ou
57.259.504 votos. Bolsonaro,

por sua vez, recebeu 51.072.345
votos, o que totaliza 43,20%
dos votos válidos.
Desde que a possibilidade
de reeleição foi criada, todos os
mandatários do País que tentaram tiveram sucesso. Bolsonaro
é o primeiro presidente a não
conseguir se reeleger.
Nascido em Garanhuns (PE),
Luiz Inácio Lula da Silva se mudou ainda criança para o estado
de São Paulo. No final dos anos
1970 e 1980, Lula liderou grandes greves de metalúrgicos da
região do ABC paulista. Junto a
outros sindicalistas, intelectuais

e militantes de movimentos sociais, fundou o Partido dos Trabalhadores (PT).
Foi eleito para o posto mais
alto do país em 2002, tendo sido
reeleito em 2006. Deixou a Presidência em 2010, sendo sucedido por sua então ministra da
Casa Civil, Dilma Rousseff, que
venceu as eleições com o seu
apoio. Aos 77 anos, Luiz Inácio
Lula da Silva vai a seu terceiro
mandato como presidente. O
vice em sua chapa é Geraldo
Alckmin (PSB) que foi seu adversário na disputa de 2006.
(Especial para O Hoje)
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Digitalizar logística é urgente
para aumentar competitividade
Thomas Gautier
As commodities se tornaram a grande estrela
da economia nacional. Há 25 anos, respondiam
por um quarto do total de exportações do País.
Hoje representam mais da metade. E podemos
alcançar ainda mais neste mercado.
Apesar de o Banco Mundial ter previsto que
o novo ciclo de valorização de energia e alimentos, por exemplo, dure pelo menos até o
fim de 2024, o Brasil é apenas o 13º em um ranking de 19 nações latino-americanas em melhores
condições de tirar proveito do ambiente global,
segundo a The Economist Intelligence Unit (EIU).
A evolução do setor de commodities tem sido
ampla no mundo. Impulsionado por fatores
como a pandemia e a Guerra na Ucrânia, que
envolve produtores relevantes de insumos, o
Índice de Preços dos Alimentos da
Organização das Nações Unidas
(FAO) alcançou sua máxima histórica em março. Apesar de vir registrando queda há cinco meses
consecutivos, ainda se mantém elevado. Para 2023, as chances de recessão global e desaceleração da
China têm despertado uma boa
dose de incerteza, diante da possibilidade de reduzir a demanda internacional e frear o desempenho
das matérias-primas.
Ainda assim, seja em ciclos de
alta ou baixa, há algumas lições de
casa para acelerar o desempenho
do Brasil. No campo agrícola, o
nível produção não será problema. O Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estima
que o País produzirá entre 20% e 30% a mais na
próxima década. Nossa competitividade, porém,
não pode depender desse indicador sozinho,
tampouco apenas de tecnologia para mitigar
efeitos das mudanças climáticas. A nação que
já foi chamada de “Arábia Saudita dos alimentos”
precisa investir em logística para fortalecer o
potencial das commodities.
Ao mesmo tempo em que se vem discutindo
a importância de diversificar e integrar modais
de transporte, como o marítimo e as ferrovias,
é essencial cuidar da logística rodoviária. As estradas são responsáveis por cerca de 60% do
transporte de cargas no País, equilíbrio que não
deve ser alterado tão cedo. Altamente estratégico,
o modal ainda conta com diversos processos
analógicos e ineficientes, que geram uma série
de prejuízos às cadeias produtivas. Tudo isso
impacta no valor dos insumos que o Brasil envia
para o mercado externo e nos alimentos à disposição dos brasileiros, nos supermercados.
Para dar certo e garantir competitividade ao
setor de commodities, a transformação digital
da logística precisa nos conduzir a uma revolução

nas estradas. E a boa notícia é que isso já vem
acontecendo, o que falta é intensificar os esforços.
Por meio de inteligência de dados, tem-se conseguido aumentar o suporte à segurança dos
caminhoneiros e das cargas, uma das principais
reclamações desses profissionais. Tem-se otimizado rotas e realizado um melhor planejamento
das entregas, evitando que os caminhões rodem
vazios e desperdicem combustível. Dessa forma,
os motoristas ganham tempo e se desgastam
menos em sua rotina no trânsito.
Com o digital já é possível que as empresas
controlem todas as etapas de sua própria logística, analisando onde dá para ser mais eficiente,
em vez de entregar a tarefa a parceiros terceirizados e ficar distante boa parte dos processos.
Um mercado diferente, que agrega valor e prioriza a qualidade do relacionamento. Saem de
cena a simples tarefa de levar e
trazer cargas, ganha destaque a excelência do serviço.
A tecnologia possibilita que as
organizações conheçam melhor o
perfil dos caminhoneiros contratados e esses motoristas tenham acesso
mais amplo às informações sobre
seus contratantes. O resultado é que
conseguem construir relações de
maior confiança e negociar os serviços de frete mais rapidamente.
Em uma era em que falamos tanto do propósito das organizações e
da qualidade de vida no trabalho,
esse debate precisa também chegar
às rodovias. A partir da redução
das ineficiências, a nova forma de fazer logística
garante melhor margem de ganhos para todos
os envolvidos na operação, mais bem-estar, satisfação e performance. A competitividade do
Brasil passa tanto pela estratégia quanto pela
criação de processos mais humanos, centrados
nas pessoas e dedicado a demandas urgentes.
Embora não exista D de Digital na sigla ESG,
a tecnologia impacta na construção de uma logística que mensura no detalhe ganhos e perdas
das companhias, audita as operações com precisão, garantindo maior transparência e chances
de se aperfeiçoar. Ajuda a medir impactos nas
comunidades e no meio ambiente.
Chegamos a um ponto em que o País não
tem escolha. Para impulsionar a competitividade em um mercado
em que já é líder e incrementar seu próprio
crescimento econômico, digitalizar a logística
com um olhar humano
e sustentável é o nosso
Thomas Gautier é CEO de
próximo passo. E ele já
plataforma de apoio a caestá sendo dado.
minhoneiros

Estradas são
responsáveis
por cerca
de 60% do
transporte
de cargas

Veganismo: benefícios de
uma alimentação balanceada
Daniella de Brito
A primeira semana de novembro é celebrada
como a Semana Mundial do Veganismo, tendo o
1º dia do mês como o Dia Mundial do Veganismo.
Esta é uma data importante, porque
o número de pessoas que opta por
não comer nenhum produto que
seja de origem ou que foi testado
em animais vem crescendo no mundo e no Brasil. É necessário o acompanhamento de um profissional da
nutrição habilitado para quem faz
esta opção alimentar. O veganismo
não oferece riscos à saúde, desde
que acompanhado a pessoa conte
com o acompanhamento de um
profissional que saiba organizar
sua rotina alimentar e a distribuição
de nutrientes no cardápio.
Um exemplo é a vitamina B12.
Ela, em baixíssimas quantidades nos
vegetais, podendo causar anemia e outros problemas
de saúde. Neste caso específico, é preciso fazer suplementação por cápsulas, principalmente para as
crianças ou mulheres grávidas, cuja necessidade
de B12 é ainda maior do que a dos adultos.
Para a suplementação do organismo, na falta
do consumo de carne, podem ser utilizadas
outras opções. Temos alimentos ricos em proteína
de origem vegetal como castanhas, semente de
abóbora, girassol, linhaça, quinoa, amaranto,

cogumelos, algas e leguminosas, como o feijão.
Além dos vegetais que auxiliam na reposição de
vitaminas e minerais, como as folhas escuras e
sua associação com frutas ricas em vitamina C,
para auxiliar na melhor absorção do ferro.
Existem excelentes benefícios da
redução do consumo de carne, principalmente vermelha. Segundo ela,
algumas pessoas que têm gastrite,
úlcera, problemas digestivos e doenças intestinais se beneficiam em
cortar ou reduzir o consumo de
carne. Mas não devemos generalizar
já que o indivíduo é um ser único.
O ideal é nunca abusar de um tipo
de alimento e variar a alimentação
com outras fontes de proteína.
Mas os cuidados para quem deseja começar uma dieta vegetariana
ou vegana devem ser seguidos à risca. Se programe para consumir mais
leguminosas, verduras, castanhas e
sementes em uma rotina. Inicie o uso também
de cogumelos. E não
deixe de procurar um
profissional nutricionista para acompanhar
esse planejamento e
realizar exames bioquímicos para avaliar se
Daniella de Brito é docente
está tudo bem.
de curso de Nutrição

É necessária
a orientação
vinda de um
proﬁssional
da nutrição
habilitado

Presidente

Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

R$ 2,50

OPiniãO

n

3

CARTA DO LEITOR

Democracia é isso
Não estou feliz com o resultado das eleições.
Saí de casa motivada, pronta para cumprir meu
dever cívico de votar por um país melhor, livre
da corrupção e daquele rastro de roubalheira que
vimos durante o período de trabalho da Operação
Lava Jato. Sei que há muito ainda a ser investigado
sobre suspeitas de ilícitos que podem ter sido cometidos pelo atual governo, mas é preciso aguardar
que as instituições e a Justiça averiguem as denúncias feitas pela imprensa e orgãos fiscalizadores.
Ver o petista voltar ao poder em 1º de janeiro do
ano que vem não é uma cena que me agrada pessoalmente. Mas é preciso reconhecer a vitória de
Lula e respeitar a vontade da maioria da população
brasileira. Assim seremos uma nação de verdade.
Jordana Barbosa
Goiânia

CONTA PONTO

{

Obrigado a cada um que
nos ajudou a resgatar o
patriotismo, que orou,
rezou, foi para as ruas,
deu seu suor pelo País que
está dando certo e deu a
Bolsonaro a maior
votação de sua vida!”
Flávio Bolsonaro (PL), senador da República pelo Rio de Janeiro, às 15h49
desta segunda-feira (31), em sua
conta no Twitter, ao reconhecer a derrota do pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das
eleições. “Vamos erguer a cabeça e
não vamos desistir do nosso Brasil!
Deus no comando!” Flávio foi o primeiro integrante da família Bolsonaro
a se manifestar sobre o resultado da
votação de domingo (30). Até o fechamento desta edição, o senador foi o
único Bolsonaro a dizer algo sobre a
derrota do pai nas urnas. “Pai, estou
contigo pro que der e vier”, escreveu
Flávio às 17h31 de ontem.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a Polícia rodoviária Federal (PrF) afirmou,
nesta segunda-feira (31), que irá à Justiça
para liberar vias bloqueadas por caminhoneiros após derrota do presidente Jair Bolsonaro (Pl) nas eleições. lula (PT) foi eleito
com 50,9% dos votos válidos no pleito. a
manhã desta segunda foi marcada por protestos em ao menos 13 estados. a PrF decidiu, então, acionar a advocacia-Geral da
união (aGu), que representa órgãos de governo, para apresentar pedido à Justiça Federal. “o silêncio é pelo isolamento
político”, afirmou o leitor.
Flávia Cruvinel

M

@ohoje
a iniciativa conta com a participação de
influenciadores digitais. o produtor de
conteúdo Thiago akira visita os atrativos
de mambaí, do Parque estadual de Terra
ronca e de Formosa. akira já passou por
mambaí, onde conheceu a famosa Cachoeira do Funil. “o governo estadual
faz bem em incentivar o turismo no estado”, disse a leitora.
Marília (@mariliadesouzza22)

N

@jornalohoje
Caminhoneiros insatisfeitos com a vitória de
luiz inácio lula da silva (PT) na corrida presidencial já bloqueiam 63 pontos em rodovias de 11 estados mais o Distrito Federal. os
protestos começaram ainda na madrugada
desta segunda-feira (31). as informações são
da associação Brasileira de Condutores de
Veículos automotores (abrava). segundo a
Polícia rodoviária Federal (PrF), há bloqueios no rio Grande do sul, santa Catarina, Paraná, minas Gerais e rio de Janeiro,
mato Grosso, mato Grosso do sul, rondônia, Pará, Goiás, são Paulo e Distrito Federal. “Vândalos”, comentou o leitor.
Vinni (@Xvinnis)
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Em 12 meses, contas acumulam superávit de R$ 181,358 bilhões

Contas públicas
têm superávit de
R$ 10,7 bilhões
em setembro
As contas públicas fecharam o mês de setembro com
saldo positivo, resultado do aumento da arrecadação do
Tesouro Nacional. O setor público consolidado, formado
por União, estados, municípios e empresas estatais, registrou superávit primário de R$ 10,746 bilhões no mês
passado, ante superávit primário de R$ 12,933 bilhões
em setembro de 2021. Os dados foram divulgados ontem
(31) pelo Banco Central (BC). O superávit primário representa o resultado positivo das contas do setor público
(despesas menos receitas), desconsiderando o pagamento
dos juros da dívida pública.
Em 12 meses, encerrados em setembro, as contas
acumulam superávit primário de R$ 181,358 bilhões, o
que corresponde a 1,93% do Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e serviços produzidos no país).
No ano, de janeiro a setembro, há superávit de R$ 130,802
bilhões, ante resultado positivo de R$ 14,171 bilhões no
mesmo período do ano passado. Em 2021, as contas públicas fecharam o ano com superávit primário de R$
64,7 bilhões, 0,75% do PIB. Foi o primeiro ano de resultados
positivos nas contas do setor público, após 7 anos de
déficit. Em 2020, as contas públicas tiveram déficit primário recorde de R$ 702,950 bilhões, 9,41% do PIB, em
razão dos gastos com a pandemia da covid-19.
No mês passado, o Governo Central (Previdência,
Banco Central e Tesouro Nacional) apresentou superávit
primário de R$ 11,113 bilhões ante o superávit de R$
708 milhões em setembro de 2021. A receita líquida
cresceu 6,04% em termos reais, por volta de R$ 8,8 bilhões, puxada pelo recebimento de dividendos de empresas estatais, que pagaram à União pouco mais de
R$ 13 bilhões, sendo que a Petrobras pagou quase a
totalidade desse valor. Já as despesas tiveram redução
interanual de 1,1%. O BC destaca que em 2021 as despesas ainda estavam aumentadas em razão dos gastos
com a pandemia de covid-19.
O montante do superávit do Governo Central difere
do resultado divulgado no último dia 27 pelo Tesouro
Nacional, de superávit de R$ 10,954 bilhões em setembro,
porque, além de considerar os governos locais e as
estatais, o BC usa uma metodologia diferente, que leva
em conta a variação da dívida dos entes públicos.
Os governos estaduais tiveram superávit no mês passado, registrando R$ 3,253 bilhões, ante superávit de R$
7,265 bilhões em setembro de 2021. Já os governos municipais anotaram déficit de R$ 2,932 bilhões em setembro
deste ano. No mesmo mês de 2021, houve superávit de
R$ 3,174 bilhões para esses entes.
No total, os governo regionais (estaduais e municipais)
tiveram superávit de R$ 321 milhões em setembro de
2022 contra resultado positivo de R$ 10,439 bilhões no
mesmo mês de 2021. Segundo o BC, a queda no superávit
vem da queda na arrecadação desses entes, principalmente
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), que teve variação de quase 6,5% em termos
reais. Por outro lado, as transferências regulares do governo federal no âmbito do compartilhamento de impostos
e outras normas federativas cresceram, fruto natural do
aumento da arrecadação federal. Entretanto, elas não
foram capaz de compensar a redução das despesas próprias dos governos regionais.
Já as empresas estatais federais, estaduais e municipais,
excluídas as dos grupos Petrobras e Eletrobras, tiveram
déficit primário de R$ 688 milhões no mês passado.
Os gastos com juros ficaram em R$ 71,364 bilhões no
mês passado, contra R$ 35,628 bilhões em agosto e R$
54,952 bilhões em setembro de 2021. Nesse aumento, há
os efeitos das operações do Banco Central no mercado
de câmbio (swap cambial, que é a venda de dólares no
mercado futuro), que, nesse caso, contribuíram para a
piora da conta de juros no mês passado. (ABr)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
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Edital de Leilão Público nº 3101/0222 - 1° Leilão e nº 3102/0222 - 2° Leilão
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interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, de 18/11/2022 até 28/11/2022,
no primeiro leilão, e de 04/12/2022 até 13/12/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da
CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do Leiloeiro RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR,
no endereço Avenida Luís Viana Filho, 6462, Sala 509-A, Empresarial Wall Street, Patamares, Salvador/BA &(3WHOHIRQHV ¿[R H :KDW¶V$33 HDWHQGLPHQWRGHVHJXQGD
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presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Mercados respondem a eleições com
bolsa em alta, juros e dólar em baixa
O rápido reconhecimento do resultado
das eleições presidenciais de domingo, 30,
pelos principais líderes globais e domésticos,
incluindo aliados do desgoverno ainda instalado em Brasília, reduziu imensamente o
espaço para aventuras insanas. Escolhido
pela maioria, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva retoma o comando do País a
partir de janeiro de 2023 e, a despeito de
ameaças e movimentações nada republicanas no entorno e entre apoiadores do governo incumbente, o ambiente parece mais
desanuviado. Mesmo os mercados reagiram
positivamente, ao fim de uma segunda-feira
ainda marcada por ações aparentemente
isoladas de caminhoneiros e ruralistas contrafeitos com a alternância no poder.
“O ambiente (econômico) parece até muito mais desafiador lá fora do que aqui dentro”, resume o engenheiro civil, com pósgraduação em finanças pelo Insper, Lucas
D’Alcântara, um dos sócios fundadores da
family office Nau Capital. A despeito da
forte volatilidade observada para os preços
das ações das estatais, o Ibovespa (índice
que reúne as ações negociadas na B3) encerrou o dia com valorização de 1,31%,
numa virada em relação ao recuo de 0,85%
registrado no começo da tarde de ontem.
Os papéis da Petrobrás, refletindo especulações em relação ao próximo presidente
a ser escolhido pelo governo eleito, encerraram
o dia com perdas entre 7,04% e 8,47%. Para o
Banco do Brasil, ação ordinária chegou a cair
4,64%. Os resultados sugerem que, na média,
o restante das ações teria experimentado ele-

BALANÇO
t

2

Numa análise sobre o
comportamento da Bolsa desde a volta das eleições diretas,
em 1989, considerando os
seis meses anteriores e seus
meses posteriores à votação,
observa D’Alcântara, as ações
usualmente demonstraram
tendência altista no semestre
imediatamente após a conclusão das apurações. Ele
acredita que a tendência deve
prevalecer também desta vez,
considerando, entre outros
pontos, que a relação entre
preço e lucro e o valor das
ações corrigido pelo dólar
têm se mantido abaixo de
seus níveis históricos.
2 De volta aos números
do mercado ontem, a alta
relativa do Ibovespa veio
acompanhada ainda de queda de 2,55% no valor do dólar, que passou a girar ao
redor de R$ 5,16, e de redução nos juros futuros, aferidos pela chamada “taxa DI”
(depósito interfinanceiro),
que acompanha a taxa básica de juros (ou Selic). Nos
contratos com vencimento
em janeiro de 2026, a taxa
DI baixou de 11,68% para
pouco menos de 11,52%,
numa redução de 0,165 pontos de porcentagem.

vação até mais expressiva do que aquela
apropriada pelo índice geral da B3, lembrando
que Petrobrás e BB respondem por algo em
torno de 16,7% na composição do Ibovespa.
Na visão de D’Alcântara, a resposta de
“atores políticos locais e internacionais sacramenta o resultado das urnas” e reduz os
temores do mercado em relação a eventual
crise institucional. O discurso de Lula, já
como presidente eleito, da mesma forma,
ajudou a reduzir a volatilidade dos mercados,
por seu tom conciliador e dia união nacional,
mas também por deixar muito claro que a
preservação ambiental, avalia o gestor, deverá ocupar espaço central na agenda do
próximo governo. “Acredito que a reação
da bolsa reflete isso”, acrescenta ele.

Fundo ambiental

Num sinal na mesma direção, acrescenta
D’Alcântara, o ministro do meio ambiente da
Noruega, Espen Barth Eide, antecipou a decisão
daquele país de retomar o financiamento de
ações em defesa da floresta amazônica, interrompido desde 2019. Os recursos disponíveis somam em torno de 5,0 bilhões de coroas
norueguesas, algo próximo de R$ 2,5 bilhões.
Ainda na avaliação do sócio da Nau, o presidente eleito já demonstrou maior desenvoltura
para lidar com a agenda internacional do
que o atual ocupante do Palácio do Planalto.
De toda forma, D’Alcântara antecipa um período de nervosismo e volatilidade ao longo
dos próximos dias, pelo menos até que se
confirmem os nomes que vão compor a
equipe de transição do governo eleito.

2 Os juros nos contratos
mais curtos, com vencimento
em janeiro de 2024, recuaram
de 12,965% para 12,905% e
saíram de 11,815% para
11,690% para os vencimentos
de janeiro de 2025. Ainda sujeita a uma série de intercorrências, a começar sobre
quem assumirá o Banco Central (BC) a partir de janeiro,
os juros futuros vinham projetando o início do processo
de redução dos juros básicos
para meados do próximo ano,
de acordo com D’Alcântara.
2 Um ponto de incertezas
para o curto e médio prazos,
prossegue ele, está relacionado à maneira como se fará
a acomodação das despesas
adicionais já contratadas pelo
atual governo enquanto tentava se reeleger, qualquer
coisa próxima a R$ 86,0 bilhões, e a agenda de ampliação de gasto sociais já antecipada pelo governo eleito.
Os caminhos adiante sugerem uma redefinição da claudicante política de teto de
gastos, o que causa tremores
e incertezas nem sempre fundamentadas entre porta-vozes do mercado financeiro.
2 Criada em outubro de
2020 e associada à plataforma

da XP Investimentos, com
sede em São Paulo, escritório
em Belo Horizonte e atuação
em Goiânia, a Nau Capital
atua nas áreas de gestão financeira, corporate e em modalidades de investimento alternativo, “não encontradas
em outras plataformas financeiras”, descreve D’Alcântara.
Esta última área envolve um
trabalho de identificação de
oportunidades de investimentos no lado real da economia,
geralmente bancados por capital próprio ou por recursos
de fundos de mercado.
2 Envolvendo 90 a 100 famílias de alta renda – ou
“grupos econômicos”, na classificação da própria gestora
–, a Nau administra atualmente uma carteira de quase
R$ 3,0 bilhões e espera encerrar o ano com R$ 3,4 bilhões a R$ 3,5 bilhões em recursos sob sua assessoria financeira, o que significaria
um crescimento entre 13% e
quase 17% em relação à posição atual. A meta para 2023
contempla uma carteira próxima de R$ 5,0 bilhões, embutindo um avanço em torno
de 43% a 47% frente ao fechamento esperado para este
ano. (Especial para O Hoje)

Projeção da inflação para
2022 varia de 5,6% para 5,61%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), considerada a inflação
oficial do país, teve variação positiva de 5,6% para 5,61% para
este ano. É a primeira elevação
na projeção, após 17 semanas
de redução consecutiva.
A estimativa consta do Boletim Focus de ontem (31), pesquisa divulgada semanalmente
pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2023, a projeção da
inflação ficou em 4,94%. Para
2024 e 2025, as previsões são
de inflação em 3,50% e 3%,
respectivamente.
A estimativa para 2022 está
acima do teto da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de
3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior
é 2% e o superior 5%.
Em setembro, houve defla-

ção de 0,29%, o terceiro mês
seguido de queda no indicador.
Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,09% no ano e
7,17% em 12 meses, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida
em 13,75% ao ano pelo Comitê
de Política Monetária (Copom).
A taxa está no maior nível desde
janeiro de 2017, quando também
estava nesse patamar. (ABr)
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Adiamento da prestação de contas
de Rogério Cruz tem caráter político
Reprodução

Fontes atestam
que momento não
é “oportuno” por
conta da sequência
de exonerações
promovidas
pela prefeitura,
bem como a
possibilidade
de troca do
secretariado.
Câmara busca
nova data
Felipe Cardoso
O caloroso domingo de
eleição foi marcado também
por uma mudança de planos
por parte da Câmara Municipal de Goiânia. Acontece
que uma nota oficial divulgada pela assessoria da Casa
de Leis informou o adiamento, ainda sem nova data marcada, da prestação de contas
do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).
O documento justifica o
adiamento do encontro previsto para a última segunda-feira (31) à possível falta
de quórum “em razão do resultado das eleições”. O comunicado que deu publicidade ao cancelamento da
prestação de contas foi endossado pelo presidente da
Casa, Romário Policarpo (Patriota), e pelo presidente da
Comissão Mista, vereador
Cabo Senna (Patriota). O documento finaliza dizendo
que o encontro ocorrerá em
data “mais apropriada”.
Nos bastidores, porém, o
comentário é de que as eleições foram utilizadas como
cortina de fumaça. Segundo
fontes consultadas pelo O
HOJE, o adiamento ocorreu
em função do clima tenso entre Paço e Câmara, especialmente após a sequência de

Adiamento do encontro previsto para segunda-feira (31) teve alegação de possível falta de quórum “em razão do resultado das eleições”
exonerações promovidas pela
prefeitura de Goiânia, que afetou boa parte dos cargos comissionados indicados pelos
vereadores da capital.
Mas não só: também pela
suposta — e provável — troca
de auxiliares na prefeitura
em um futuro não muito distante. Ambos os fatores teriam
contribuído para o adiamento
do corpo a corpo entre o prefeito na casa dos vereadores.
Tem sido ventilado desde a
semana passada, vale lembrar, que Rogério Cruz trabalha para substituir boa parte do secretariado do primeiro
escalão. Caso a reconfiguração
aconteça, indicados e figuras
próximas aos vereadores tendem a perder espaço.
Conforme mostrado em primeira mão pela reportagem
do O HOJE, mais de 2 mil servidores foram demitidos pela
prefeitura de Goiânia na última
quarta-feira, 26. O assunto, desde então, se tornou alvo de
discussão nos corredores do

Paço, da Câmara e até da Assembleia Legislativa.
Fontes consultadas pelo
jornal O HOJE asseguram que
as demissões de agora estão
relacionadas ao desejo do prefeito em saber “quem é quem”
na prefeitura. Isso porque o
famoso ‘grupo de Brasília’ e
outros players políticos como
João Campos e Jeferson Rodrigues, presidentes do Republicanos em Goiás e Goiânia, respectivamente, eram
vistos como figuras importantes da gestão e, por isso, segundo as mesmas fontes, teriam indicado diversos nomes
para ocupação de cargos comissionados no município.
Acontece que esse grupo teria
perdido força e, consequentemente, se distanciado da
gestão encabeçada por Cruz.
“A vontade do Rogério é a
de simplesmente conhecer profundamente a composição da
prefeitura. Todos esses [do grupo], os membros do Republicanos e até os vereadores con-

tam com muitas indicações.
São nomes e cargos que ao
longo dos últimos anos fugiram
do controle do prefeito que,
agora, quer reverter isso”, explicou um dos consultados.
A demissão em massa resultou na exoneração e dispensa de cerca de 2,1 mil servidores de cargos variados. As
“liberações” constam no decreto nº 4.231. Pelo documento,
quase 700 servidores foram
dispensados e outros 1500 exonerados de suas funções. Dentre eles, secretários executivos,
assessores especiais, técnicos,
diretores, gerentes, jornalistas,
chefes de gabinete, subprocuradores e outros.
O HOJE também mostrou,
em reportagem assinada pelo
jornalista Yago Sales, que em
relação às exonerações dos
cargos apontados pelos vereadores, a ideia de demitir conjuntamente visa minimizar o
desgaste. Vale lembrar o atrito
gerado ante ao desligamento
e relocação de nomes indica-

dos por Aava Santiago (PSDB)
e Luciula do Recanto (PSD),
por exemplo.
Em nota encaminhada à
imprensa, a gestão Rogério
Cruz afirmou que “as exonerações referem-se à parte dos
servidores que ocupavam funções comissionadas, e integra
reorganização administrativa
que prevê remanejamento ou
retorno de alguns profissionais
aos cargos” e que “atualmente,
o município dispõe de cerca
de 35 mil servidores ativos,
cujas atuações ocorrem de forma integral”.
Ainda de acordo com a
nota, “nenhum ato legal da
Prefeitura de Goiânia fica
comprometido com a medida,
visto que não houve exoneração de titular de nenhuma
pasta, servidor legitimado
para praticar todos os atos
necessários. Ademais, os servidores efetivos continuam a
cumprir com suas competências regimentais”, finalizou.
(Especial para O Hoje)

o dia seguinte

Jair e Michelle deixam de se seguir no Instagram
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) e primeira-dama Michelle
Bolsonaro não se seguem mais
no Instagram, após a derrota
nas urnas no domingo (30),
que deu vitória o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Ainda não se sabe o motivo
que fez o casal presidencial
deixar de seguir um ao outro
na rede social na madrugada
desta segunda-feira (31). No
entanto, as fotos dos dois não
foram apagadas do perfil.
O marido não foi o único
a receber unfollow da primeira-dama. Michele também deixou de seguir o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), segundo filho do
chefe do Executivo.
A família Bolsonaro se
mantém isolada desde o fim
da apuração dos votos, que
registraram a derrota do atual
presidente.
O casal já foi alvo de críticas
diversas vezes, principalmente
por exposições de que estariam
envolvidos com esquema de
corrupção. Investigações mostram que entre 2011 e 2016,
cheques foram depositados

Marcelo Camargo / ABr

pelo ex-assessor do senador
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama com pagamentos
que totalizaram R$ 89 mil.
Outra situação envolvendo

o casal foi após a fala de Jair
Bolsonaro de que havia “pintado um clima” com adolescentes venezuelanas que encontrou durante um passeio
de moto no Distrito Federal.

Dias depois, o Chefe do Executivo gravou um vídeo, ao
lado da esposa, para desculpar
pela declaração.
Michelle colaborou politicamente em apoio ao marido

Michele também
deixou de seguir
o vereador
Carlos Bolsonaro
(Republicanos),
segundo ﬁlho
do chefe do
Executivo

durante as eleições deste ano
para diminuir a rejeição dos
votos dos femininos e atrair
mais votos de nordestinos e
evangélicos. (Rodrigo Melo,
especial para O Hoje)

6

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2022

POLÍTICA

Reprodução

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Centrão pula fora
“Não vamos desistir do nosso Brasil”, afirmou o senador

Flávio Bolsonaro
é o primeiro a se
manifestar após
vitória de Lula
O senador Flavio Bolsonaro (PL) foi o primeiro da
família Bolsonaro a se manifestar sobre a derrota do
presidente Jair Bolsonaro, também do PL, no segundo
turno das eleições presidenciais no último domingo
(30). No Twitter, Flavio agradeceu aos eleitores e disse
não irá desistir do Brasil.
“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor
pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior
votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos
desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, disse.
Desde o pleito do último domingo, Jair Bolsonaro se
manteve em silêncio e ainda não reconheceu publicamente a derrota nas urnas.
O governador eleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas
(Republicanos) — que agora figura como um dos principais nomes da frente bolsonarista — também se manifestou sobre o assunto nesta segunda.
Ao comentar a situação disse compreender o silêncio
do presidente. “Tenho certeza que ele fez o melhor
pelo Brasil, pegou crises muito duras”, disse Tarcísio
em entrevista ao SP1 no início da tarde. “Eu tenho
certeza que ele vai fazer o melhor possível até o final
do seu mandato”, disse.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições presidenciais no domingo com
50,9% dos votos. O petista derrotou o atual presidente,
Jair Bolsonaro (PL), que teve 49,10% dos votos válidos.
(Felipe Cardoso e Luan Monteiro, especial para O Hoje)

O Progressistas
e o PL, que
desfilaram
aliados do
Governo
pela Praça
dos Três
Poderes
por quatro
anos, começaram
a se despedir do atual inquilino do Palácio do Planalto sem constrangimento,
com sinais verbais emitidos por expoentes. Primeiro a cumprimentar o
presidente eleito Lula da Silva (PT), o
bolsonarista (por ora) Arthur Lira deu
indicativo de que pretende se sentar
com a bancada do PT pela sua reeleição
em fevereiro. Do Palácio, o chefe da
Casa Civil, Ciro Nogueira, nem esperou
um silencioso presidente Jair Bolsonaro
reconhecer a derrota, e já avisou que
vai tocar o grupo da transição para a
volta da administração do PT. E dono
do PL, partido ao qual Bolsonaro se
filiou para disputar a reeleição, avisou
a Lula que está esperando um sinal de
apoio para colocar à disposição sua
forte bancada de 99 deputados federais
eleitos. Seria questão de pouco tempo
o rompimento de Valdemar e Bolsonaro.
O presidente cobrou fidelidade do cacique, que elegeu uma bancada “valdemariana”, e não bolsonarista.

UniBiodiversidade

Um dos mais renomados cientistas
brasileiros, Carlos Nobre se aliou a ambientalistas que desejam fundar a Universidade da Amazônia, com um grande
e bem equipado centro de pesquisas da
rica biodiversidade. O campus seria no
coração do Amazonas. Lula da Silva, o
presidente eleito, pode topar a ideia.
Está nos planos da potencial futura ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Drible no STF

Com desenvoltura de um médico, Flávio
Gomes Camacho discursou semana passada
em audiência pública no STF em defesa de
faculdades que abrem cursos de medicina
por força de liminar. Encerrada a sessão,
descobriu-se que nunca vestiu um jaleco: é
engenheiro, sem qualquer entendimento com
o assunto, e que fundou dia 12 de setembro,
um mês antes da sessão, a “Sociedade Brasileira de Epidemiologia”.

Michelle ao Senado

As aparições da primeira-dama Michelle
Bolsonaro em agendas descoladas do marido
foram ensaio para 2026. E ela se saiu bem.
Com a derrota de Bolsonaro e livre das amarras da lei eleitoral, Michelle deve ser candidata
ao Senado pelo DF e pode fazer dobradinha
com Damares Alves daqui a quatro anos.
Resta saber se o bolsonarismo resiste até lá.

Abraço dos afogados

A autofagia da esquerda para criar uma
chapa viável ao Governo de São Paulo vitimou
o PT e o PSB. Enquanto se digladiavam para
decidir quem seria o candidato, Fernando
Haddad (PT) e Márcio França (PSB) não viram
o crescimento silencioso do ministro Tarcísio
de Freitas (Republicanos) entre prefeitos e
na ala tucana que não queria nenhum dos
dois da centro-esquerda no Palácio Bandeirantes. O PT rifou França (que ainda perdeu
o Senado), ex-governador que tinha mais
chances que Haddad.

32 milhões

O apoio do governador de Minas, Romeu
Zema (Novo), e a consolidação do voto no interior paulista ajudaram o presidente Bolsonaro,
mas não o suficiente para ser reeleito. Ele
obteve 7 milhões a mais de votos em relação
ao 1° turno. Lula conseguiu mais 3 milhões, o
que rendeu a vitória. Fica o desafio para o TSE
de descobrir quem são os 32 milhões de eleitores que, de novo, não foram às urnas. São
pessoas que já morreram? É a turma abaixo
dos 18 ou acima dos 65 anos que não tem obrigação de votar? (Especial para O Hoje)

O dia seguinte à eleição e
o silêncio de Jair Bolsonaro
Tomaz Silva / ABr

Até a noite de segunda-feira (31),
o presidente derrotado nas urnas
não disse uma palavra aos eleitores
Yago Sales
Jair Messias Bolsonaro (PL)
preferiu o silêncio após ter
perdido a eleição para o Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) por
uma diferença matematicamente pequena para uma campanha deste porte. Por pouco
mais de 2 milhões de votos,
Jair terá de deixar o Palácio
da Alvorada, onde o atual mandatário passou as horas seguintes à derrota.
Ao mesmo tempo, alguns
aliados, como o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), reconheceram a vitória
do petista, num aceno à paz
que há meses colocou em êxtase
os ânimos dos de verde-eamarelo e os de vermelho - cores da campanha de Bolsonaro
e Lula, respectivamente.
Até a noite desta segundafeira (31), poucos nomes do núcleo duro de Jair Bolsonaro haviam se manifestado. O senador
e filho do presidente, Flávio
Bolsonaro (PL-RJ), usou o twitter, quando agradeceu pela ajuda, oração, reza e para quem
“foi para as ruas, deu seu suor
pelo país que está dando certo”. Também lembrou que o
pai recebeu “a maior votação
de sua vida”. Num tom que
se diferencia do que é costu-

meiro nos bolsonaros pediu:
“Vamos erguer a cabeça e não
vamos desistir do nosso Brasil!
Deus no comando”.
Antes, a primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes
sociais. A intenção não foi para
comemorar o resultado do pleito, mas especificamente para
desmentir a informação de que
teria se separado do marido,
especulação que surgiu depois
que o perfil dela deixou de seguir a do marido, Jair Bolsonaro.
Enquanto o silêncio de Bolsonaro e a indiferença às tentativas de conversa com o corpo
ministerial e aliados, milhares
de caminhoneiros cruzaram
os braços e fecharam rodovias
em diversos estados brasileiros,
em protesto ao resultado que
deu ao petista um terceiro mandato. Além do feito, o pioneirismo na derrota de um presidente à reeleição causou contestação assim que Lula ultrapassou o candidato do Partido
Liberal pouco mais de uma horas após o início da contagem
dos votos. Nas redes e em lugares em que eleitores de Bolsonaro se juntaram, o coro era
o mesmo que vinha sendo ensaiado pelo grupo: de que o
sistema eleitoral fora fraudado.
O Ministério Público teve
de intervir para evitar que o

A expectativa era de
que Jair Bolsonaro
se pronunciaria
reconhecendo a
vitória do petista

motim de caminhoneiros contra o resultado - já aprovado
por todas as autoridades que
se manifestam - declarado
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir dos dados
colhidos nos 27 estados bra-

sileiros e o Distrito Federal,
que, concomitantemente, deram a vitória a Lula.
Imediatamente ao resultado, líderes mundiais cumprimentaram Lula da Silva por
meio de redes sociais, o que
se tornou ainda mais promissor durante a segunda-feira,
com ligações e até visita do
presidente argentino Alberto
Fernández. A autoridade do
país vizinho - que passa por
uma das maiores crises da
América Latina - foi a São Paulo
e foi recebido por Lula com
um amistoso abraço.
Por ligação, tanto Joe Biden
como Emmanuel Macron desejam boa-sorte ao presidente

eleito e parabenizaram-no pela
vitória, já sinalizando negociações que, sob Bolsonaro, se
tornaram impossíveis por conta da indigestão ideológica.
A expectativa, até o início
da noite de segunda, era de
que Jair Bolsonaro se pronunciaria reconhecendo a vitória
do petista, mas sem cumprimentá-lo, como é de praxe unanimemente por parte dos derrotados. A imprensa nacional
apurou, inclusive, que Bolsonaro deverá, quando deixar o
cargo, se distanciar da política,
embora, com a votação, já tenha se consolidado como um
grande aglutinador de votos.
(Especial para O Hoje)
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Feliz pelo rEtorNo
Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Sidimar não
esconde felicidade
por retornar aos
gramados antes
do previsto
Breno Modesto
Na última quinta-feira (27),
o Goiás acabou sendo eliminado da Copa Verde. Logo em
sua estreia na competição regional, o Esmeraldino foi derrotado, nos pênaltis, pelo Real
Noroeste, do Espírito Santo.
Apesar de ter conquistado um
resultado ruim dentro de campo, a partida contra os capixabas marcou o retorno do zagueiro Sidimar aos gramados.
Sidimar estava fora dos gramados desde o início do mês
de junho. À época, o defensor
sentiu um desconforto durante
o aquecimento da partida contra o Fortaleza, válida pela 10ª
rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após realização
de exames, foi constatada uma
lesão no tendão de Aquiles.
A previsão era para que
Sidimar voltasse apenas na
próxima temporada. No entanto, em menos de cinco meses, ele já voltou a treinar e a
atuar. De acordo com o próprio jogador, a volta é motivo
de muita felicidade. Segundo
ele, a dedicação e o empenho
foram pilares fundamentais
para que seu retorno acontecesse antes do previsto.
“Estou muito feliz pelo meu
retorno. Foram longos quase
cinco meses. Creio que o trabalho, a dedicação e o empenho que eu tive foram importantes para que o meu retorno

O zagueiro, que
estava lesionado,
voltou aos gramados
na semana passada
contra o Real
Noroeste

segunda diVisão

acontecesse antes do previsto.
Então, estou muito feliz. Agradeço a Deus. O pessoal (do departamento médico do Goiás)
optou pela minha volta já na
Copa Verde, para que eu fosse
pegando ritmo de jogo, que
nós acabamos perdendo quando ficamos parados. Mas fico
feliz pelo retorno e por ter desempenhado meu melhor futebol”, disse Sidimar.
Para Sidimir, o fundamental para voltar a atuar bem
é reconquistar a confiança
que ele tinha adquirido em
seus primeiros meses atuando pelo clube alviverde. Na
visão do zagueiro, sua atua-

ção na Copa Verde foi uma
prova de que ele está pronto
para voltar a desempenhar
seu papel em campo.
“Eu acho que sim. O atleta
profissional depende do ritmo
de jogo para adquirir confiança ao longo da temporada.
Então, eu creio que é muito
importante ter esse ritmo de
jogo. Fico feliz por ter voltado
mais rápido do que eu esperava. Essa partida da Copa
Verde já me mostrou que estou apto, que estou pronto
para voltar a desempenhar o
meu papel dentro de campo”,
analisou o defensor.
Por fim, Sidimar cita que,

atLético-go

Alan Deyvid/Atlético-GO

Última rodada tem acesso
do Goiânia e rebaixamento
do Itumbiara no Goiano
Chegou ao fim a edição de 2022 da Divisão
de Acesso do Campeonato Goiano. No último
sábado (29), foram disputados os quatro jogos
da última rodada da
competição estadual. Em
disputa, ainda havia
uma vaga na primeira
divisão e outra na terceira. Ambas da próxima temporada.
Na parte de cima da
tabela, quem acabou
conquistando o acesso
à primeira divisão foi o
Goiânia. O Galo Carijó,
que iniciou a rodada na
terceira colocação, derrotou o Cerrado, que já
entrou em campo rebaixado, por 3 a 0, no Estádio Olímpico. Emerson
Silva, duas vezes, e Patrick fizeram os gols do
triunfo alvinegro.
A vaga na elite ficou
com o Goiânia porque,
no Jonas Duarte, em
Anápolis, a Anapolina,
que começou como
vice-líder e que dependia apenas de si, ficou
no empate com o Inhumas, já campeão. Depois de sair atrás do
placar, a Rubra buscou
o empate, mas não conseguiu a virada. Desta
forma, o 1 a 1 fez com
que a Xata perdesse sua
posição no G2 e ficasse
sem o acesso.
Na parte de baixo, as
duas partidas tiveram

emoção do começo ao
fim. Na mais movimentada delas, a Evangélica,
que começou a rodada
dentro da zona de rebaixamento, derrotou o
Aparecida, de virada,
por 5 a 4. O time de Guapó precisou virar o placar em duas oportunidades para confirmar
sua manutenção na Segundona. No Anníbal
Batista de Toledo, China,
com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, foi o responsável por
manter a ASEEV na Divisão de Acesso.
Em Bom Jesus de
Goiás, o último jogo da
tarde também teve reviravolta. Ameaçados,
Itumbiara e Jaraguá entraram em campo fora
da zona de rebaixamento. Logo no início do
primeiro tempo, o Tricolor marcou com João
Vítor. A vitória momentânea empurrava o Gavião da Serra para o Z2.
No entanto, com um gol
de Márcio Jonatan, na
marca de 29 minutos
do segundo tempo, o
clube do Vale do São Patrício se salvou e mandou o Gigante para a
Terceirona. O rebaixamento é o segundo consecutivo do Itumbiara,
que disputou a primeira
divisão no ano passado.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

caso Jair Ventura precise dele
para as últimas rodadas do
Campeonato Brasileiro, ele estará à disposição do comandante esmeraldino.
“Tive duas conversas com
o Jair Ventura. Ele também
quis que minha volta acontecesse na Copa Verde, até para
que eu pegasse ritmo de jogo.
Nessas duas conversas, ele disse que esperava que eu atuasse
bem e que, depois, veria o que
nós faríamos. Estou à disposição. Se tudo der certo, espero
ajudar meus companheiros
nas últimas rodadas do Brasileirão”, finalizou Sidimar. (Especial para O Hoje)

Para o argentino Churín, as boas atuações recentes podem salvar o Atlético do rebaixamento à Série B

Churín acredita em permanência caso

Dragão mantenha nível de atuações
Restando quatro jogos para
o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense segue lutando, desesperadamente, pela sua permanência na elite do futebol brasileiro. Com 33 pontos conquistados até aqui, o RubroNegro ocupa, atualmente, a
décima oitava colocação na tabela de classificação do torneio,
com um ponto a menos que o
Cuiabá, primeiro clube fora da
zona de rebaixamento.
Na próxima rodada, o time
comandado pelo técnico interino Eduardo Souza enfrentará
o Santos, no Estádio Antônio
Accioly. Para o atacante Churín,
se o Dragão continuar jogando
e competindo da mesma maneira como nas últimas partidas, existe uma grande chance
de que a equipe atleticana permaneça na primeira divisão.
“Acho que a última vez
que eu falei foi contra o In-

ternacional. E vou falar a
mesma coisa. Temos o mesmo
compromisso (de manter o
Atlético Goianiense na Série
A). O time está trabalhando
da mesma maneira, com a
mesma confiança e a mesma
fé de que vamos sair desta
situação. E essa é a nossa maneira de competir. Contra o
São Paulo, nós fizemos um
grande jogo. Acho que foi o
melhor desta sequência recente. Infelizmente, não conseguimos os três pontos. Mas
estamos trabalhando, estamos
competindo. E, se seguirmos
assim, temos chances de conquistar nosso objetivo no final
da temporada. Mas, agora, temos que pensar apenas no
Santos. Não estamos pensando no futuro e nem no passado. O que aconteceu, já era.
E o que está por vir, agora, é
o Santos. Estamos focados
apenas nisso”, disse Churín

Segundo o argentino, em
momentos como esse, é necessário tirar um pouco da pressão. Repetindo o “mantra” rubro-negro, Churín cita que o
pensamento é única e exclusivamente no próximo adversário, que, agora, é o Santos,
na quarta-feira (2).
“Temos que tirar um pouco
dessa pressão. Talvez, eu seja
repetitivo nas respostas, mas
temos que continuar trabalhando da maneira que estamos trabalhando. Temos que
pensar em um jogo de cada
vez. Não estamos pensando
em quantos pontos temos que
fazer. Estamos focados apenas
na próxima batalha, que é o
Santos. Para nós, o Santos é
tudo. Temos que conquistar
os três pontos. Nós sabemos
da nossa situação, mas o foco
é só no Santos”, finalizou Churín. (Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Para o técnico Allan Aal, a tendência é de que o jogo contra o Real Noroeste seja difícil para o Colorado

NoitE de Copa

Breno Modesto
Enquanto aguarda pela última rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, que
será disputada apenas no próximo domingo (6), o Vila Nova
segue focado em outra competição. A Copa Verde. E, nesta
terça-feira (1º), o time comandado pelo técnico Allan Aal
entra em campo para a disputa do jogo único contra o
Real Noroeste, que eliminou
o Goiás nas oitavas, válido
pelas quartas de final do torneio regional.
Por ter tido um tempo
maior de trabalho e de preparação do que teve para o confronto contra o Operário-MT,
nas oitavas, o comandante colorado diz que suas expectativas, em termos do rendimento
de seus atletas, é maior do que
foi contra os mato-grossenses.
Além disso, Allan Aal afirmou
que o Tigre tem dado à Copa
Verde a devida importância
que a competição merece.
“Eu acho que, em termos
de rendimento, a expectativa
é maior do que foi na última

Pelas quartas de final da Copa Verde, Vila
Nova recebe o Real Noroeste, no OBA
partida. Até porque, tivemos
mais tempo para recuperar
os atletas, não só fisicamente,
mas, também, na parte mental, para conseguirmos ter forças para nos mobilizar. Então,
a expectativa é maior. Trabalhamos todos esses dias pensando nessa partida. Estamos
dando a importância devida
à competição, mesmo a competição não dando a devida
importância ao Vila Nova.
Caso a gente passe, vamos jogar, seguidamente, num sá-

bado (pela Copa Verde) e num
domingo (pela Série B). Isso é
uma coisa que só acontece no
futebol brasileiro. Poderiam
ter um pouco mais de discernimento. Mas são situações
que fogem a nós e que lamentamos”, disse Allan Aal.
Quanto ao seu adversário,
que, além de ter eliminado o
Esmeraldino, foi, também, o
algoz do Anápolis, na Série D
do Campeonato Brasileiro, Allan Aal comentou que espera
por dificuldade. Para ele, os

capixabas devem levar mais
dificuldade ao Colorado do que
o Operário-MT.
“Nós sabemos que nosso
próximo adversário fez uma
campanha muito boa na Série
D e manteve uma base. O Real
Noroeste é uma equipe estruturada, que vem procurando
crescer no cenário nacional.
Acredito que vai ser um jogo
muito mais difícil do que foi o
último. Então, estamos preparados para isso. Estamos trabalhando em relação ao ad-

FICHA TéCniCa
Vila Nova x Real Noroeste
Data: 1º de novembro de 2022. Horário: 19h30. Local: estádio onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia
(Go). Árbitro: alisson sidnei Furtado (To). Assistentes: Fábio Pereira (To) e natal da silva ramos Junior (To)
Vila Nova: Tony; alex silva, alisson Cassiano, Jordan e Willian Formiga; ralf, arthur rezende e matheuzinho; Dentinho, neto Pessoa e Kaio nunes.
Técnico: allan aal

Real Noroeste: Weide; Gabriel, Jhonathan, igor
ribeiro e Djavan; Ítalo, mateus norton e alex Pixote; Warlei, Toni Galego e Kiko.
Técnico: Duzinho

versário. Respeitamos o Real
Noroeste, sabendo da dificuldade. Mas, ao mesmo tempo,
projetamos um jogo onde podemos ter um rendimento
maior e melhor, para buscar
a vitória, que é o que nos interesssa”, finalizou Allan Aal.

Histórico

A partida desta terça-feira
(1º) será a primeira da história
entre Vila Nova e Real Noroeste. No entanto, será a 33ª vez
que o Colorado enfrentará uma
equipe capixaba. Até aqui, o
histórico registra um amplo
domínio vilanovense. Foram
27 vitórias do Colorado contra
apenas uma de um clube do
Espírito Santos. Além disso, há
quatro empates.
O duelo mais recente do
Tigre contra um time capixaba aconteceu no ano passado.
Pelas oitavas de final da Copa
Verde do ano passado, o Vila
Nova derrotou o Rio Branco
de Venda Nova por 3 a 0. Na
ocasião, Pedro Júnior, duas
vezes, e Guilherme Pires, marcaram para o Colorado. (Especial para O Hoje)
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Fernanda Carvalho/Fotos Públicas

CIDADES

A determinação que seguia até o fim da Copa do Mundo do Catar foi prorrogada e os contratos exclusivos poderão continuar vigentes

Cade amplia prazo para restrição
de marcas de cervejas em bares
Estabelecimentos movimentam mais de R$ 55 milhões por mês e empregam 8 mil pessoas
Divulgação

Alexandre Paes
O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade),
em uma nova decisão, delimitou o alcance geográfico da
medida preventiva que proíbe
a Ambev de fazer ou renovar
contratos de exclusividade
com bares, restaurantes e casas de espetáculos. No entanto,
a autarquia ampliou o prazo
da proibição para até o fim
da investigação e não mais
para o período da Copa do
Mundo do Catar, como havia
determinado anteriormente.
O Cade também definiu que
eventos não entram mais na
limitação de exclusividade.
Uma investigação sobre
acordos de exclusividade em
pontos de venda tem movimentado o setor cervejeiro
brasileiro. O processo foi iniciado em março, quando o
Grupo Heineken apresentou
acusação contra a Ambev junto ao Cade e prossegue, com
a autarquia tendo solicitado
posicionamentos das duas
empresas, assim como dos
concorrentes Grupo Petrópolis e Estrella Galicia, sobre as
suas estratégias no mercado.
A existência de contratos
de exclusividade é conhecida
na relação entre a indústria
de bebidas e os bares. Eles costumam envolver o pagamento
de luvas, a oferta de descontos
de acordo com os produtos ad-

quiridos, além da disponibilização de mesas, cadeiras e
freezers com as marcas estampadas. Mas há questionamentos sobre sua validade, pois a
exclusividade reduz as opções
de compras do consumidor,
algo mais difícil de acontecer
no varejo, diminuindo drasticamente a concorrência.

O SindBares aﬁrmou
que a decisão não
afetará a
comercialização das
cervejas nos bares
de Goiânia

Preparação para Copa
do Mundo | SindBares

De acordo com o Sindicato
de Bares e Restaurantes de
Goiânia (Sindbares), dos cerca
de 20 mil bares, 460 são asso-

ciados e movimentam cerca
de R$ 55 milhões por mês,
empregando 8 mil pessoas.
O presidente do Sindbares,
Danillo Piry, destaca que a
medida do Cade não deve afetar o giro econômico dos bares
e restaurantes da capital neste
fim de ano. “Essa decisão não
afeta diretamente o nosso setor. Muitos bares e restaurantes já possuíam contratos de
exclusividade com determinadas cervejarias, e durante
os dias de jogos da copa do
mundo, e muitos estarão atendendo os clientes seguindo

ações pontuais”, relatou.
Danillo destaca que os estabelecimentos que já possuírem contratos ou que aderirem novos acordos não sofrerão com a ‘proibição’ das determinadas cervejarias elencadas pelo Cade. “Essa copa
do mundo tem características
peculiares, justamente por estar acontecendo próximo às
festividades do fim de ano.
Muitos empresários estão fazendo seus investimentos e
preparando estoques para conseguir suprir as demandas da
clientela. As expectativas são
ótimas e esperamos conseguir
um bom retorno econômico.
No geral quase ninguém segue
sendo afetado, a não ser o
setor de eventos”, pontuou o
presidente do Sindbares.
Além disso, o sindicato destaca ainda que o setor tem
grandes oportunidades de retomada dos empregos com
carteira assinada, e até mesmo
os freelancers para os dias de
ocorrência dos jogos do Brasil.
“Estamos mega aquecidos e
preparados, e as contratações
estão acontecendo a todo tempo, proximamente por esse
ser um período de retomada
dos bares, nesse tempo pós
pandemia que vivenciamos.
Basta procurar os estabelecimentos para saber onde há
vagas e conseguir reingressar
no mercado de trabalho no
setor dos bares e restaurantes.

Cervejarias se manifestam novamente
Diante da decisão do Cade
de indeferir a concessão de
medida preventiva solicitada,
o Grupo Heineken apresentou
novo recurso. A empresa alegou, mais uma vez, que a Ambev detém posição dominante
no mercado, destacando que
os PDVs premium são chave
para a competição. Além disso,
defendeu que há evidências
suficientes de que a exclusividade praticada pela concorrente fecha parcela substantiva
dos PDVs premium, em conduta que gera efeitos anticompetitivos importantes.
O Grupo Heineken ainda

apontou que a demora do Cade
para uma decisão pode levar
a Ambev a ampliar as suas estratégias de exclusividade, assim como provocar o "arrefecimento da capacidade dos concorrentes da Representada em
acompanhar ou ter capacidade
de competir contra o abuso de
posição dominante e poder econômico na concessão de vantagens financeiras ao setor de
bares e restaurantes"
Ao aceitar o recurso do Grupo Heineken para continuar
avaliando a denúncia, o Cade
fez cinco pedidos às cervejarias
envolvidas, indicando interesse

em aprofundar o seu entendimento sobre os impactos dos
contratos de exclusividade.
“Seguimos colaborando
com o Cade e confiantes de
que, ao final do processo, o
órgão tomará a melhor decisão
para o mercado e para os consumidores. Nesse cenário,
como já manifestamos ao
Cade, estamos dispostos a deixar de celebrar acordos de exclusividade de vendas de produto no canal frio, caso a autoridade decida nesse sentido
em relação à nossa maior concorrente e líder de mercado”,
divulgou o Grupo Heineken.

A Superintendência Geral
do Cade irá verificar a atuação nos lugares e, a partir
daí, poderá liberar novos contratos a partir de janeiro de
2023. No processo, já foram
ouvidas a Estrella Galícia e o
Grupo Petrópolis, dono da
Itaipava. Ainda serão ouvidos
pontos de venda.
Em nota, a Ambev afirmou
que segue com o "compromisso de manter um ambiente concorrencial justo, respeitando a legislação concorrencial brasileira e as práticas
de mercado". A empresa
acrescentou que acompanha

o julgamento e aguarda acesso à decisão por escrito.
As duas são as maiores cervejarias do país, com quase
80% do mercado. O conselheiro
Gustavo Augusto, relator do
processo, delimitou a medida
preventiva para regiões onde
a Ambev tem mais de 20% de
participação de mercado.
Em outros locais com percentuais relevantes foi mantida a suspensão de assinatura de novos contratos ou a
renovação até o fim de 2022
para verificar se o índice de
fechamento supera 20%. (Especial para O Hoje)
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Nordeste goiano tem plano de
contingência para período de chuvas
No ano passado,
além de 1 mil
famílias ilhadas,
algumas ficaram
desabrigadas
por terem casas
alagadas
Vinícius Marques
O Governo de Goiás apresentou um plano de contingência para municípios da
região Nordeste do Estado
para prevenir danos provocados pela chuva. No ano passado, além de 1 mil famílias
ilhadas, algumas ficaram desabrigadas por terem casas
alagadas. Também por causa
das chuvas e estragos, motoristas precisaram fazer desvios de até 300 km.
As medidas envolvem
áreas como infraestrutura,
social e saúde para evitar desastres naturais, reduzir possíveis danos e garantir a segurança de toda a população
dos municípios que correm
riscos em meio ao período
chuvoso que se aproxima.
O plano de ação é baseado
em levantamentos da Defesa
Civil e do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás
(Cimehgo). Existe previsão
de que chova, em um único
mês, até 500 milímetros em
algumas regiões, cenário semelhante ao ocorrido entre
dezembro de 2021 e janeiro
de 2022, quando 24 cidades
decretaram situação de
emergência.
A quantidade de chuvas
prevista para este ano pode
causar o isolamento de municípios, com desabastecimento
de alimentos e insumos; contaminação de água potável;
perdas na lavoura e pecuária,
e galgamento de barragens.
Com base na experiência adquirida, a Operação Nordeste
Solidário já está em ação, inclusive com envio de donativos

O plano de ação
é baseado em
levantamentos da
Defesa Civil e do
Centro de
Informações
Meteorológicas e
Hidrológicas do
Estado de Goiás
(Cimehgo)

diversos para os municípios.
O estoque será feito em parceria com as prefeituras. Também haverá o deslocamento
de equipes especializadas em
busca e salvamento.

14 municípios

Neste ano, o plano de contingência abrange 14 municípios classificados com alto
grau de risco, a maioria no
Nordeste. São eles: Cavalcan-

te, Nova Roma, Alto Paraíso,
São João D`Aliança, Água Fria
de Goiás, Niquelândia, Mimoso de Goiás, Formosa, Uruaçu,
Hidrolina, São Luiz do Norte,
Pilar de Goiás, Teresina de
Goiás e Itapaci. Os estudos
indicam, ainda, que cerca de
19 mil pessoas podem ser afetadas direta ou indiretamente
com os efeitos das fortes chuvas. Por isso, a cartilha elaborada pelo Estado prevê suporte integral e imediato.
O trabalho será executado
em parceria por 17 pastas da
administração estadual, entre
elas Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG),
Saneago, Agência Goiana de
Habitação (Agehab), Agência
Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater) e secretarias de Desenvolvimento
Social; Saúde; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Educação; e Esporte e Lazer.

Última temporada

Durante o pico do mais recente período chuvoso que
atingiu o Estado, entre dezembro de 2021 e janeiro de
2022, cerca de 20 mil pessoas
sofreram com os estragos causados pelas chuvas.
No fim do ano passado, a
região da Chapada dos Veadeiros foi muito afetada pelas
chuvas, chegando a deixar
mais de mil famílias ilhadas
na região de Cavalcante. Bares
e casas na região turística ficaram submersos, pontes e
estradas também foram levadas com a força das águas
durante as enchentes.
As prefeituras de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás
decretaram calamidade pública. Comunidades quilombolas ficaram com as casas e
lavouras debaixo d’água. Em
Cavalcante, uma cratera se
abriu na GO-118 e levou parte
de uma estrada que leva à
ponte sobre o Rio Alma. Além
das duas cidades, o município
de Teresina de Goiás registrou

destruição depois das chuvas.
Preocupado com a situação, o governador Ronaldo
Caiado passou a virada do
ano e permaneceu uma semana visitando as cidades
mais afetadas e se reunindo
com membros da força-tarefa
montada para contornar os
danos nas regiões Nordeste,
Norte e Noroeste.
A operação chegou ao fim
com o investimento de R$
36,6 milhões na recuperação
de pontes e rodovias danificadas pelas chuvas; além
de 116 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Na área
social, foram entregues mais
de 32 mil cestas básicas, 200
filtros de água, 1,2 mil cobertores e 2 mil pacotes de
Mix do Bem. Houve, ainda,
a destinação de R$ 5 milhões
em Crédito Social, a distribuição de 1.732 cartões do
Aluguel Social e reforço nas
ações de imunização e de
combate ao Aedes aegypti.
(Especial para O Hoje)

aVaLiação

Agrodefesa ﬁscaliza sementes vendidas em Goiás
Com a chegada do período
de chuvas, a Agência Goiana
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), por meio da Gerência
de Fiscalização Vegetal (Gefisv)
e da Gerência de Laboratório
de Análises de Sementes (LabSem), tem executado uma vasta avaliação de sementes de
forrageiras para pastagens e
de grandes culturas como soja,
milho e feijão.
O trabalho tem como objetivo orientar os pecuaristas e
produtores de grãos quanto à
aquisição de sementes de qualidade, para o estabelecimento
de suas lavouras ou pastagens.
Segundo o presidente da
Agência, José Essado, neste período chuvoso ocorre a semeadura da nova safra de verão e
a formação de pastagens, o
que exige sementes de boa
qualidade e a Agrodefesa prioriza essas avaliações.
“O uso de sementes de baixa
qualidade ou fora dos padrões
adequados pode ocasionar
grandes prejuízos aos produtores, pela necessidade de nova
semeadura, com desperdício

O trabalho tem
como objetivo
orientar os
pecuaristas e
produtores de grãos
quanto à aquisição
de sementes de
qualidade para o
estabelecimento de
suas lavouras ou
pastagens

de tempo e insumos, o que
eleva os custos”, disse Essado.
As sementes analisadas são
coletadas em lojas comerciais
e em propriedades rurais e,
em seguida, encaminhadas
para análise laboratorial. Os
produtores que desejarem ava-

liar a qualidade das sementes
já adquiridas podem entrar
em contato diretamente com
as Unidades Locais da Agrodefesa para agendamento da
visita dos fiscais visando a coleta das amostras.
De acordo com o gerente

de Fiscalização Vegetal, Márcio Antônio de Oliveira e Silva,
as amostras são retiradas em
duplicata, ou seja, duas caixinhas de cada lote. Uma delas
é encaminhada para análise
no Laboratório Oficial de Análise de Sementes (Laso/Lab-

sem) e a outra, devidamente
identificada e lacrada pelo
fiscal da Agrodefesa, fica em
poder do produtor ou do
Laso/LabSem para realização
de contraprova, se for necessário. (Ana Bárbara Quêtto,
especial para O Hoje)
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As rodovias federais de Anápolis, Itumbiara e Luziânia tiveram trechos fechados por manifestantes. Catalão, Caiapônia, Jataí, Abadiânia e Jaraguá também foram fechadas

Manifestantes bloqueiam 17 vias
após a derrota de Bolsonaro
Sabrina Vilela
Caminhoneiros e aliados
do presidente Jair Bolsonaro
fecharam 17 vias em Goiás
em protesto à vitória de Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) nas
eleições do último domingo
(30). Os fechamentos começaram ainda na noite do domingo em alguns estados. Ao
menos seis rodovias federais
foram fechadas parcialmente
ou integralmente. Anápolis,
Itumbiara e Luziânia tiveram
todos os trechos fechados.
Além dessas cidades, Catalão,
Caiapônia, Jataí, Abadiânia e
Jaraguá também registraram
inícios de fechamentos ou fechamentos parciais
Rodovias estaduais como a
GO-206, trecho que liga Quirinópolis e Gouvelândia, a GO080 em Goianésia e a GO-060
também foram bloqueadas. A
Praça dos Expedicionários, no
Jardim Guanabara, também
foi ocupado, mas os manifestantes deixaram o local.
O governador Ronaldo
Caiado informou, no meio da
tarde, que as forças de segurança do estado buscavam
diálogo com os manifestantes
para a liberação de ambulâncias e cargas perecíveis em
rodovias bloqueadas.
“Eu já tomei as devidas

Corporação monitora ao menos 70 pontos de
bloqueios em rodovias federais em 11 Estados
providências e todas as estradas já estão autorizando
passagens de todos os carros,
caminhonetes, ambulâncias
e, ao mesmo tempo, todo o
produto perecível também,
de área de atendimento de
hospitais, tudo está sendo autorizado a passagem”, comentou o governador.
Em nota, o Governo de
Goiás disse que equipes do
Batalhão Rodoviário da Polícia Militar acompanham as
manifestações e seguem em
negociação com os manifestantes para que deixem as
mobilizações.
Segundo informações de alguns anapolinos, quem faz uso
da principal avenida de Anápolis, a Avenida Brasil, não enfrentou dificuldades para trabalhar e nem estudar na parte
da manhã. Mas, quem precisou
se deslocar para a região Sul
da cidade, na entrada do Gaia,
teve mais dificuldade para chegar no horário de serviço.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou sobre
a cidade do entorno e a
Triunfo Concebra, concessionária que administra os ou-

tros trechos, a das demais.
A Triunfo Concebra confirma manifestação popular
em dois trechos na BR-060,
km 101, em Anápolis, e na
BR-153, km 703, em Itumbiara. Os dois locais estão com
pistas totalmente interditadas.
Equipes da Triunfo Concebra
e da PRF nos locais.
Os bloqueios são na BR153/GO, km 703 com congestionamento de 7 quilômetros
sentido sul e 8 quilômetros
sentido norte; BR-060/GO,
km 102 – Congestionamento
de 8,5 quilômetros em ambos os sentidos.
A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que Jataí
também passou por interdição na BR-364, Km 196.

70 interdições no País

A PRF monitora ao menos
70 pontos de bloqueios em rodovias federais em 11 estados
e no Distrito Federal na manhã
desta segunda-feira. Desde a
noite de domingo, trechos das
estradas passaram a ser bloqueados por grupos de caminhoneiros apoiadores de Jair
Bolsonaro , que protestavam

sobre o resultado da eleição.
Segundo a corporação, havia pontos de bloqueio ou
aglomeração nos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás, São Paulo e
Distrito Federal.
Por meio de nota à imprensa, a PRF aponta que já acionou
a Advocacia-Geral da União
(AGU) para garantir, via liminar, a livre circulação nos trechos. “A PRF encontra-se em
todos os locais identificados
com efetivo mobilizado nos
pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo
livre nas rodovias federais,
viabilizando-se o escoamento
da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos,
além de seguir monitorando
os locais com alta probabilidade de interdição”, diz.
No Rio de Janeiro, havia
três pontos de manifestações
de caminhoneiros com bloqueio parcial ou total da rodovia. Em Campos, na BR101, houve interdição por
volta de duas horas, mas a

PRF liberou o trecho. Em Barra Mansa, na BR-116, a pista
estava totalmente interditada
e havia cerca de cem manifestantes no local. Em Angra
dos Reis, na BR-101, o bloqueio chegou a ser liberado,
mas a aglomeração voltou a
interditar a pista. No Rio
Grande do Sul, eram 11 pontos de bloqueios pela manhã.

Lula é eleito

Lula venceu o pleito de 2022
após disputa acirrada com o
atual presidente, Jair Messias
Bolsonaro. Lula venceu com
50,9% enquanto Bolsonaro ficou com 49,1%. Em números
absolutos, 60.345.999 brasileiros votaram no petista e
58.206.354 no presidente atual.
As manifestações expressam o sentimento que Lula
sente ao fazer seu discurso
em que fala que está metade
preocupado e metade feliz,
visto que terá o compromisso
de unificar a nação brasileira
que nunca teve uma disputa
tão apertada.
Este é o terceiro mandato
de Lula, ele foi presidente entre
1.º de janeiro de 2003 e 1.º de
janeiro de 2011 e eleito novamente neste domingo,30, mas
só assume a presidência em
1.º de janeiro de 2023. (Especial para O Hoje)

até R$ 42 miL

Subsídio para casa própria em Goiás é ampliado
O Governo de Goiás, por
meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), concede subsídio que pode chegar a R$ 42
mil para ajudar na conquista
da casa própria. Os recursos
são do Programa Pra Ter Onde
Morar, na modalidade Crédito
Parceria, voltada para famílias
com renda até três salários mínimos, que não têm moradia
própria e nunca foram beneficiadas em programa habitacional, com no mínimo dois integrantes no núcleo familiar (mãe
e filho, marido e mulher etc.) e
cadastro de financiamento
aprovado pela Caixa (tem que
ter nome limpo).
“Para ter acesso ao benefício,
o interessado deve entrar em
contato direto com uma das
construtoras parceiras da Agehab, fazer a simulação do financiamento e ver se atende
aos requisitos da lei”, esclarece
o presidente da Agência, Pedro
Sales. “São famílias que têm
condições de pagar um financiamento, desde que subsidiado.
O valor pode ser usado na entrada ou na redução das parcelas, viabilizando o negócio
para o trabalhador que tem di-

ficuldade para juntar o dinheiro
da entrada, por exemplo”, afirma ao explicar que o perfil do
beneficiário do Crédito Parceria
é diferente do perfil do beneficiário das casas a custo zero.
Jéssica Marques Flor, mãe
do Gabriel, vai pagar parcela
no valor de R$440 por mês no
imóvel que comprou em Valparaíso de Goiás. “No início,
custei a acreditar que tinha
conseguido morar onde queria,
uma localização muito boa, poder dar um lugar bom para o
meu filho crescer”, revelou a
nova moradora do Condomínio
Varandas Select, que se emocionou enquanto falava.

Como funciona

O Crédito Parceria é um
subsídio estadual concedido
na forma de crédito outorgado
de ICMS. A parceria neste Programa é feita entre a Agehab
e o beneficiário apresentado
pela construtora, mediante
cadastro aprovado pela Agência. Este beneficiário é o destinatário do subsídio estadual,
que é transferido para a construtora do empreendimento,
para ser permutado por ma-

passo a passo
como ter acesso ao
crédito Parceria
1. entre em contato diretamente
com o empreendimento parceiro;
2. Faça uma simulação de financiamento;

O Crédito é um subsídio estadual concedido na forma de outorga
teriais de construção.
O subsídio estadual tem
como finalidades: auxiliar o
acesso ao financiamento da
moradia própria, ampliando
a capacidade de pagamento
do beneficiário; promover redução no valor do financiamento do beneficiário; promover a quitação de parte do
valor de compra da unidade
habitacional e viabilizar ao
beneficiário a aquisição de
sua casa própria. O valor pode
ser somado ainda aos recursos
do Programa Casa Verde e
Amarela, apesar da avaliação
dos requisitos ser feita separadamente de acordo com as
regras de cada subsídio.

Para selecionar as construtoras parceiras, a Agehab
abriu um chamamento público no início deste ano
criando regras inovadoras de
contratação. Para receber os
recursos do Crédito Parceria,
a empreiteira tem obrigação
contratual de construir casas
a custo zero para o beneficiário como contrapartida. O
modelo revelou-se um sucesso em Goiás, impulsionando
o mercado de construção civil
voltado para dois públicos
que mais precisam da ajuda
do Estado para ter acesso à
habitação: das faixas 1 e 2,
com renda até um salário e
até três salários mínimos.

3. Quem atender requisitos tem
direito a até r$ 42 mil em recursos estaduais;
4. Pode somar com recursos federais do Programa casa Verde e
amarela;
5. subsídio pode ser usado na entrada ou para reduzir valor do
financiamento.

reQuisitos
2 renda até 3 salários mínimos;
2 Não ter imóvel e nunca ter sido
beneficiado em programa habitacional;
2 Núcleo familiar com pelo menos
dois integrantes;
2 cadastro aprovado pela caixa
para financiamento do saldo
devedor.
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Ucrânia amanhece com ataques
de mais de 50 mísseis russos
Após a onda
ofensiva nesta
segunda-feira,
prefeito de Kiev
solicitou que os
cidadãos
estoquem
suprimentos;
a força aérea
ucraniana
informou que
interceptou 44
dos 50 mísseis
de cruzeiro russos
Várias explosões foram ouvidas na segunda-feira (31)
na capital ucraniana, e as autoridades do país confirmaram ataques de mísseis russos em diferentes cidades. Os
ataques ocorrem depois de
Moscou ter acusado Kiev de
atacar sua frota no Mar Negro e ter suspendido o acordo
que permite o carregamento
de cereais ucranianos.
“Mísseis russos atingiram
infraestruturas críticas ucranianas. A Rússia continua a
combater contra os civis e não
no campo de batalha”, afirmou
o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro
Kuleba. Várias áreas da Ucrânia estão sem energia e água.
Além de Kiev, foram atingidas as cidades de Kharkiv,
Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Lviv. Os moradores
das regiões atacadas foram
aconselhados a permanecer

Pessoas checam seus telefones enquanto se abrigam dentro de uma estação de metrô durante um bombardeio em Kiev, na Ucrânia
em abrigos.No início deste
mês, a Rússia lançou o maior
ataque desde a invasão da
Ucrânia, em 24 de fevereiro,
a Kiev e outras cidades ucranianas, numa resposta ao ataque de uma ponte na Crimeia.
Para Dmytro Kuleba, “a
Rússia não pode justificar esses ataques como resposta.
Moscou faz isso porque ainda
tem mísseis e vontade de matar ucranianos”.
O porta-voz da Força Aérea
da Ucrânia disse que a “Rússia
tinha utilizado seus bombardeios para realizar ataques

em massa”.
“A Rússia não está interessada em conversações de
paz, nem na segurança alimentar. O único objetivo de
Putin é a morte e a destruição”, acrescentou Kuleba.
O presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, acusou
a Rússia de “fazer chantagem
com a fome no mundo”, ao
retirar-se do acordo de exportação de alimentos negociado pelas Nações Unidas e
pela Turquia.A Rússia e a
Ucrânia estão entre os maiores exportadores mundiais

de cereais, e o bloqueio russo
aos cereais ucranianos causou
uma crise alimentar mundial
no início do ano.
O Kremlin acusa Kiev de
atacar sua frota no Mar Negro, em um ponto na Crimeia.
A Ucrânia não confirmou nem
negou esse ataque.
Entre os navios retidos está
um que transporta dezenas
de milhares de toneladas de
trigo, fretado pelo Programa
Alimentar Mundial das Nações Unidas para resposta de
emergência a países do Nordeste africano, como a Somá-

lia, Etiópia, Eritreia e Djibuti.
Segundo o Ministério ucraniano das Infraestruturas,
“um total de 218 embarcações
estavam efetivamente bloqueadas”.
Nesse domingo, nenhum
navio zarpou. As Nações Unidas informaram que foi feito
acordo com a Turquia e a
Ucrânia para que hoje pelo
menos 16 embarcações (12
partindo e quatro entrando),
carregadas com cereais, possam navegar no Mar Negro.
Até agora não houve resposta
da Rússia. (ABr)
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Após tragédia em Seul,
autoridades alegam “falta de
diretrizes” para multidões

Número de mortes em desabamento de ponte na Índia chega a 132

Sobe número de mortos
em queda de ponte na Índia
Pelo menos 132 pessoas
morreram no desmoronamento de uma ponte suspensa no estado de Gujarat, na
costa oeste da Índia, informou
na segunda-feira (31), em
novo balanço, o secretário do
Interior. “Mais de 200 pessoas
trabalharam durante toda a
noite no resgate e salvamento”, operações que continuam,
afirmou Harsh Sanghavi, em
entrevista. Pelo menos 19 pessoas estão hospitalizadas,
acrescentou o governante.
O balanço oficial anterior
indicava de 120 mortos, a maioria afogada no Rio Machchhu,
sobre o qual se erguia a ponte,
na cidade de Morbi.
O chefe de polícia de Morbi, P. Dekavadiya, disse à
agência de notícias FrancePresse que mais de 130 pes-

soas foram resgatadas do rio.
As autoridades indianas
estimaram que 500 pessoas,
incluindo crianças, estavam
na ponte e na proximidade
cumprindo rituais religiosos,
quando os cabos que suportavam a estrutura cederam.
A ponte, com 233 metros
de comprimento, data da época colonial britânica e tinha
sido reaberta ao público há
cinco dias, depois de sete meses de obras, sem que tenha
sido emitido certificado de segurança pelas autoridades, disse o prefeito de Morbi, Sandeepsinh Jhala. “Foi aberta investigação criminal e começou
hoje uma apuração conduzida
pelo inspetor-geral da polícia”,
tendo sido criada “uma comissão de alto nível para os trabalhos”, disse Harsh Sanghavi.

Mergulhadores, embarcações
e dezenas de soldados foram
mobilizados para as operações
de busca e salvamento.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que se
encontrava no estado de Gujarat quando ocorreu o acidente, já manifestou apoio
para a concretização das operações de socorro.
“Estou profundamente sentido pela tragédia de Morbi.
Já falei com o chefe de governo de Gujarat sobre o acidente. As operações de socorro e
resgate estão sendo feitas,
além de toda a assistência necessária às vítimas”, escreveu
Modi na rede social Twitter.
Os acidentes em infraestruturas antigas e mal conservadas são frequentes na Índia,
sobretudo em pontes. (ABr)

As autoridades sul-coreanas disseram nesta segunda-feira (31) que não têm
diretrizes para lidar com as
enormes multidões que se
reuniram para as festividades de Halloween em Seul,
enquanto famílias no país
e em todo o mundo lamentam as 154 vítimas da multidão de sábado à noite.
A confusão ocorreu em
estreitas vielas iluminadas
por neon do popular bairro
de vida noturna de Itaewon,
onde testemunhas descreveram ser incapazes de se mover
ou respirar enquanto milhares de foliões estavam ombro
a ombro em uma rua de não
mais de 4 metros de largura.
Famílias frenéticas passaram grande parte do domingo se reunindo em cen-

FORÇA AÉREA BRASILEIRA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

tros de informação onde as
autoridades compilavam detalhes dos mortos e feridos,
e contatando necrotérios e
hospitais em uma tentativa
desesperada de localizar parentes desaparecidos.
Com todas as vítimas
agora identificadas, o pânico se transformou em tristeza nacional enquanto o
país enfrenta um de seus
piores desastres de todos
os tempos – e pais no exterior fazem arranjos para
seus filhos falecidos em
uma terra estrangeira.
O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, sua esposa, Kim Keon-hee, e altos
funcionários, incluindo o
primeiro-ministro e o prefeito de Seul, juntaram-se
aos enlutados.

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 003/BAAN/2022
Tomada de Preços nº 003/BAAN/2022. Objeto: E scolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa de engenharia especializada para
a execução da Obra de Ponto de Ancoragem no Solo para Teste de Motor do
F-39, localizada na cidade de Anápolis-GO, no que se refere ao fornecimento
dos materiais e à execução dos serviços de instalação e demais serviços. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 01/11/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Br 414 Km 04 - Zona Rural - Anápolis - Goiás, - Anápolis/
GO ou https://www.gov.br/compras/edital/120624-2-00003-2022. Entrega
das Propostas: 17/11/2022 às 09h30. Endereço: Br 414 Km 04 - Zona Rural
Anápolis - Goiás, - Anápolis/GO.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel. Int.
Ordenador de Despesas
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Sabores, cores e misturas vibrantes
Lanna Oliveira
É redundante dizer que a gastronomia é a melhor forma de conhecer uma
cultura. Por meio dela, entendemos as
nuances de um povo e como a construção
de uma sociedade se deu. Exemplo memorável e uma das mais tradicionais
da Europa é a gastronomia espanhola,
marcada por sabores, cores e misturas
vibrantes. Considerado um dos países
mais saudáveis, a culinária exerce papel
importante. Baseada na dieta mediterrânea, ela é sinônimo de saúde, longevidade e até classificada como Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco.
A Espanha é famosa quando o assunto é o paladar. Conhecida por uma
variedade de pratos salgados e sobremesas, é fato que a gastronomia espanhola tem muito a oferecer. Banhada pelo Atlântico e Mediterrâneo, a
dieta do País é rica em frutos do mar.
No interior, vegetais e carnes são valorizados em receitas de caldos, sopas,
guisados e cozidos. Ingredientes que
foram combinadas ao arroz, frutas,
nozes, açafrão, canela e noz-moscada.
Tudo resultado também, além da localização geográfica, dos povos que
se estabeleceram na Península Ibérica.
Em uma viagem ao País, o visitante
se depara com tantas delícias que fica
até difícil saber qual escolher. Mas se
você tem preferência por um certo
tipo de prato ou não sabe bem o que
vai encontrar por lá, o Essência já te
avisa as delícias que você pode esperar.

Os espanhóis gostam de se reunir à
mesa para celebrar a arte de comer bem.
O cardápio saboroso e marcante é prova
da gastronomia apaixonante
O azeite de oliva extra-virgem, a grande
estrela da dieta mediterrânea, é um
ícone da cozinha espanhola. Cada espanhol consome, em média, 12 litros
de azeite por ano. Outro destaque é o
jamón ibérico, o famoso Pata Negra,
melhor presunto curado do mundo,
ingrediente luxuoso e exclusivo.
Os queijos também agradam os paladares mais exigentes, com destaque
para o Manchego, de Castela-Mancha
(sim, a terra de Dom Quixote!). A receita
mais popular da Espanha leva outra
especialidade da casa: o arroz bomba,
uma das melhores variedades de arroz
do mundo, chamado de ‘Rei dos Arrozes
de Paella’. Pescados e frutos do mar
são outra paixão dos espanhóis, que
esperam sempre tudo muito fresco.
Além dos peixes fritos, grelhados ou
assados, há farta oferta de mariscos,
como os vongoles, camarão, lagosta,
lula, polvo e mais.
Outros produtos regionais do País
também encantam como: fabes, o feijão
branco das Astúrias; batata da Galiza;
conservas de anchovas da Cantábria;
azeitonas de Jaén; aspargos de Navarra;
pimenta Piquillo de Lodosa; e berinjelas
de Almagro. Além, é claro, dos vinhos,

sendo o Rioja o mais emblemático, e
os licores Pacharán de Navarra e Orujo
de Galicia. Tudo parece ser dos deuses,
e em Goiânia já possui restaurantes
que oferecem essa experiência gastronômica. Entre eles está a nova unidade
do Bendita Madre Padaria e Gastronomia, no Setor Oeste.
Um espaço de gastronomia espanhola com toque artesanal, no restaurante você encontra pratos como Coca
Espanhola, um prato típico da região
da Catalunha, que é basicamente uma
massa fina de pão com alguns tipos de
coberturas que podem ser salgadas,
como o sabor gorgonzola e cogumelos;
ou doces, como a combinação brie,
mel e amêndoas. Além do cardápio típico, você pode se deleitar com combinações de sobremesas e cafés, ou durante um happy hour se refrescar com
um espumante acompanhado por deliciosas combinações de saladas.

O que não pode faltar na mesa

Paella, gazpacho, jamón ibérico e
variadas tapas: a comida espanhola é
colorida e diversificada, pensada tanto
para grandes refeições como para ser
degustada em pequenas porções. Entre

tapas

as muitas receitas conhecidas tanto na
Espanha como no exterior estão a paella, um prato feito à base de arroz e
bastante carne; o gazpacho, uma sopa
fria de tomate e muito bem temperada;
e o jamón ibérico. Para acompanhar,
as Patatas Bravas, batatas fritas grossas
servidas com molho picante ou alioli.
Outro prato popular é o Cocido Madrileño, feito com linguiça, frango, batata, grão-de-bico, repolho e outros vegetais. Um clássico do dia a dia é a Tortilla de Patata, uma espécie de omelete
espanhol que leva, também, batatas, e
pode ser incrementada com linguiça
ou chorizo, um típico embutido de porco. A sobremesa também não é dispensada, sendo as mais populares os
torrones (turrón), um doce de amêndoas com mel; e os churros fritos, geralmente servidos com uma xícara de
chocolate para mergulhá-los.
Para beber, os vinhos dominam a
cena, sejam apreciados puro, sobretudo
os aclamados rótulos, ou como base
para outras bebidas. Entre elas, a sangria de vinho tinto; o vermute madrilenho, feito com ervas e especiarias; e
o refrescante tinto de verano, que leva
refrigerante, gelo e limão. Outra opção
para espantar o calor é a orchata, bebida não-alcoólica servida gelada e
feita com chufas, um tubérculo tradicional da região valenciana. E, claro,
não podemos esquecer da Sidra, uma
bebida fermentada de maçã apreciado
principalmente na região das Astúrias.
(Especial para O Hoje)

paella

iNgredieNtes
Pão italiano
Queijo brie
Presunto de Parma
azeite
alecrim
modo de PreParo
coloque as fatias do presunto de
parma em uma assadeira antiaderente e leve ao forno pré aquecido
a 180ºc por aproximadamente 15 minutos. retire e reserve. corte o pão italiano em fatias de aproximadamente um dedo, disponha em uma assadeira, regue com um fio de
azeite e coloque fatias do queijo brie por cima. Leve para o forno a 200ºc até o queijo
derreter, aproximadamente 10 minutos. retire, pegue o presunto de parma que já estará frio e, portanto bem crocante e quebre pequenos pedaços, jogando por cima das
bruschettas prontas. Para finalizar, coloque um ramo de alecrim enquanto a torradinha
ainda está quente, ele irá aromatizar seu prato deixando-o ainda mais incrível.

iNgredieNtes
1/4 xícara (chá) de azeite de oliva
1/4 unidade de pimentão vermelho em tiras
2 dentes de alho
2 unidades de tomate
1 colher (chá) de açafrão
1 pacote de mix de frutos do mar
1 xícara (chá) de arroz
sal a gosto
Pimenta-do-reino em grãos
moída a gosto
modo de PreParo
Numa panela ou paelleira, aqueça o azeite e frite o alho e o pimentão. refogue o mix de frutos do mar e coloque os tomates, refogue mais um pouco. Junte o açafrão e ponha o arroz,
misture bem. Quando já estiver um pouco mais refogado, coloque a água (2 - 3 xícaras).
tempere com sal e pimenta a gosto. deixe cozinhar por cerca de 20 minutos e aproveite!

Crema Catalana
iNgredieNtes

modo de PreParo

1 litro de leite

Junte o leite, a canela e a casca de limão numa panela e leve ao fogo
baixo para aquecer. Quando começar a ferver, desligue o fogo. retire o pau de canela e a casca do limão e descarte. reserve o leite.
coloque o açúcar e as gemas na tigela da batedeira. Bata em velocidade alta até obter um creme branco e fofo. adicione o leite
morno aos poucos, sem parar de mexer o creme. depois de terminar a adição de todo o leite, transfira o creme para uma panela.
Leve o creme para cozinhar em banho-maria. Leve as panelas encaixadas ao fogo baixo e deixe o creme cozinhar por 1 hora, ou até

6 gemas
2 xícaras (chá) de açúcar
1 canela em rama
casca de ½ limão
açúcar para caramelizar

que ele fique bem espesso. mexa o creme de vez em quando. em
seguida, tire o creme do fogo e distribua em ramequins (tigelas)
individuais. deixe esfriar um pouco e leve à geladeira por no mínimo 1 hora. No momento de servir, retire o creme da geladeira e
polvilhe um pouco de açúcar sobre o creme. coloque uma colher
de sopa na chama do fogão para aquecer bem. encoste as costas
da colher na superfície do creme para caramelizar o açúcar. caso
precise, repita esta operação até caramelizar toda a superfície, mas
não deixe queimar demais o açúcar. um maçarico de cozinha também pode ser usado para queimar o açúcar. sirva imediatamente.
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O fracasso ensina
Carlos Damasceno aponta em ‘Revolução dos Improváveis’
exemplos de sumidades que superaram adversidades

Fisioterapia veterinária teve origem no tratamento de
equinos e evoluiu para atender animais de pequeno porte

Fisioterapia
veterinária
Paralisias, ruptura de ligamentos,
artrites e artroses são algumas das
patologias que acometem cães e gatos
e podem ser amenizadas com o método
Elysia Cardoso
A área da saúde responsável por estudar, avaliar, diagnosticar e tratar
lesões é conhecida como
Fisioterapia. Apesar do que
muitos possam pensar, os
tratamentos fisioterapêuticos não são destinados
apenas para tratar humanos. Animais de estimação
também recebem cuidados
por meio da Fisioterapia
Veterinária, método que
consiste na aplicação de
conhecimento e técnicas,
visando proporcionar saúde e bem-estar aos pets.
O professor do curso
de Medicina Veterinária
da Faculdade Anhanguera,
médico veterinário, Thiago
Bastos, detalha o que é e
para que servem os procedimentos. “A fisioterapia
veterinária é uma das ferramentas mais eficientes
no auxílio clínico, não só
na prevenção de lesões do
aparelho locomotor, como
na recuperação funcional
e de lesões, principalmente, no resgate da qualidade
de vida do animal acometido”, pontua.
O doutor em ciência animal destaca que é importante
que o tutor esteja atento a
quaisquer sinais de problemas de saúde nos pets, como
alguma complicação ortopé-

dica em função de traumas,
acidentes ou em razão da
velhice ou excesso de peso.
“A fisioterapia pode até
mesmo substituir a necessidade de intervenções cirúrgicas, evitando futuros
sofrimentos e adequando
o pet em um condicionamento físico ideal. É importante conversar com o
médico veterinário para
uma avaliação das opções
de tratamento. Dessa forma
o pet poderá ter uma vida
feliz e saudável”, aconselha
o especialista.
O docente relata que a
prática da Fisioterapia Veterinária teve origem no
tratamento de equinos e
evoluiu para atender animais de pequeno porte. Alguns procedimentos fazem
parte da rotina de cuidados
com os animais, como a eletroterapia (uso de correntes
elétricas para alívio da dor
e fortalecer a musculatura);
cinesioterapia (alongamentos e exercícios terapêuticos,
que são aplicados na reabilitação, principalmente
em animais com problemas
ortopédicos e neurológicos)
e laserterapia (usada para
alívio da dor, em afecções
agudas ou crônicas). Outras
aplicações incluem acupuntura, hidroterapia, ultrassom e massoterapia. (Especial para O Hoje)

diCas

O que teria acontecido se Albert Einstein tivesse desistido
da ciência por causa
das notas baixas? Se
Walt Disney jogasse
tudo para o alto, porque foi apontado
como 'não criativo'?
E imagina ser demitido da própria empresa que criou como
foi com Steve Jobs?
Sem contar Michel
Jordan, que foi vetado
do time da escola. E
se todas essas sumidades tivessem sucumbido ao fracasso?
Este é o questionamento do líder em capacitação de pessoas
e escritor Carlos Damasceno no livro 'Revolução dos Improváveis',
lançamento da Editora Vida.
Para o especialista em Gestão Estratégica de Negócios
e bacharel em Direito, esses
e também outros nomes não
eram privilegiados, sequer
detinham habilidades excepcionais. “Eles não tiveram
uma estrada pronta e segura
construída pelo legado de um
familiar; pelo contrário, foram gerados na jornada de
uma vida desafiadora”. Porém, de acordo com Damasceno, decidiram avançar em
vez de paralisar diante das
adversidades e da condição

prováveis', p. 40)
Carlos Damasceno
responde à pergunta
que assombra a maioria da população:
“será que é possível
contrariar a lógica e
dar a volta por cima,
mesmo sem ser a
aposta de ninguém?”
Em 'Revolução dos Improváveis', o autor
mostra um caminho
repleto de possibilidades para que o leitor
possa se fortalecer
mental e emocionalmente, se posicionar
corretamente diante
das dificuldades e sair,
definitivamente, da
zona de conforto.
social que se encontravam.
As histórias que acabo de
mencionar são de pessoas
que foram geradas no anonimato, depois de serem rejeitadas. Quando temos uma
raiz de rejeição, percebemos
as atitudes das pessoas e as
situações de forma distorcida.
A dor da rejeição vai além
do racional; naquele momento, não conseguimos identificar a verdade e sucumbimos. Por isso, confronte as
palavras de derrota que foram lançadas sobre você com
pensamentos repletos das
verdades. ('Revolução dos Im-

Sobre o autor

Carlos Damasceno, líder
especialista em capacitar
pessoas, é pastor sênior e
fundador da Power Church.
Casado com Danny e pai da
Mel, é pós-graduado em Teologia Bíblica e Sistemática
pela Universidade Mackenzie-SP, bacharel em Direito
e especialista em Gestão Estratégica de Negócios, Empreendedorismo 'To Small
Business', na Babson College, nos EUA. Damasceno
mora em Belo Horizonte e
é autor do livro ‘Vida Poderosa’, por Editora Vida. (Especial para O Hoje)

Carlos
Damasceno,
líder
especialista
em capacitar
pessoas é pósgraduado em
Teologia Bíblica
e Sistemática

aLgumas das coNdições de saúde
Que são tratadas Na FisioteraPia VeteriNária
2 Problemas de coluna: hérnias
e dores, desconfortos na região;

2 condicionamento físico para
animais de exposição e competição;

2 Paralisias;

2 Programa de emagrecimento
e bem-estar, para redução
do excesso de peso;

2 ruptura de ligamentos;
2 artrites e artroses;

2 atrofias e contraturas musculares.

RESUMO De noVelas
t
amor sem igual
leandro avisa à Poderosa
que conseguiu marcar o encontro com ramiro. o gerente
do hotel faz retrato falado de
Bernardo. o capanga de Tobias
chantageia ramiro. Peppe é
incentivado pelos amigos. Poderosa chora ao lembrar de
sua mãe. Poderosa conta para
miguel sobre o encontro que
terá com o pai. ela se despede
de miguel, que fica arrasado.
Pedro descobre que Poderosa
é irmã de Fernanda. Diante
de ramiro, Poderosa se revela.Poderosa ofende ramiro e
revela a verdade para Donatella. Furacão pensa na amiga.

Mar do sertão
Candoca não comenta com
Pajeú quem pode ser o responsável pela doença. Tertulinho não encontra adamastor
na casa de Timbó. Jessilaine
tenta disfarçar o incômodo ao
ver a empolgação de Candoca
com o projeto do hospital. latifa
se insinua para Zahym. Deodora garante a Tertulinho que
descobrirá o que maruan esconde. adamastor conversa
com Padre Zezo. latifa questiona maruan sobre seus sentimentos por ela. Tertulinho
ameaça Vanclei para encontrar
adamastor. Deodora questiona
maruan sobre seu segredo.

Cara e Coragem
Clarice explica sua história
para marcela e Paulo. Jonathan conta para Ítalo que Clarice o viu com anita. Pat e
moa decidem ir até a empresa
de segurança de Ítalo. Duarte
pede para trabalhar na loja
do tio de Jéssica. enzo vê hugo
com márcia e fica enciumado.
alfredo se desentende com
moa por causa dos filhos. anita despista o segurança que
Ítalo deixou com ela. Jéssica
se desespera ao descobrir que
Clarice não morreu. regina
vibra com a notícia de que
Clarice não pode assumir a
presidência da sG.

Poliana Moça
Celeste conta a Brenda que
andré a levou para conhecer
um lugar bonito; raquel escuta
e fica incomodada. otto questiona luísa sobre poder usar
sua internet e um pequeno
espaço da sua casa para continuar as investigações. Pinóquio se encontra com mario,
Gael, Benício, lorena e Kessya
na luc4Tech e eles evitam o
boneco por certo medo. lorena provoca Pinóquio achando
que não tem sentimentos, mas
o boneco começa a chorar lágrimas de óleo. “YuPeChlo”
fala para Durval e Claudia que
lorena é um androide.

Travessia
oto se oferece para levar
Brisa a são luís e ela aceita.
stenio desconfia de que Guerra tenha pedido informações
para helô sobre o caso de Brisa e alerta moretti. ari confessa a Gil que está gostando
de sua nova vida. Karina diz a
Brisa que oto está apaixonado
pela amiga. espeto comenta
com Joel que desconfia de que
nunes venderá seu bar. Dante
manda Gil avisar a ari que, se
o ex-aluno não devolver Tonho
para mandacaru, contará a
Guerra sobre o envolvimento
do arquiteto na campanha
contra a construtora.
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AGENDA CulTural
t
Brasilidades
Terça-feira (1º), véspera
de feriado, o lowbrow lab
arte & Boteco traz para o
público Fernandinho Quarteto, com repertório repleto
de pop, r&B e brasilidades
da nova geração da música.
o show começa às 22h30,
mas a casa abre às 19h, com
a visitação gratuita da mostra ancestralidade Dourada,
dos artistas plásticos Ju e
João. Todas as obras são feitas em tape art. Quando:
terça-feira (1). onde: rua
115, quadra F43a, lote 214,
nº 1.684, setor sul - Goiânia.
horário: 19h.
Pista de Patinação no Gelo
Como novidade para
quem aprecia diversão, o
Flamboyant shopping recebe
a Pista de Patinação no Gelo,
da happy on ice. a pista de
gelo tem aproximadamente
100 metros quadrados e está
instalada no atrium. a atração é um sucesso entre os
visitantes que gostam de

Hoje (1º), o Lowbrow Lab Arte & Boteco traz para o público Fernandinho
Quarteto, com repertório repleto de pop, R&B e brasilidades
Mostra literária
o itaú Cultural disponibiliza em: (livrosdeartista.itaucultural.org.br), a exposição
virtual ‘livros de artista na
Coleção’, reunindo parte da
produção desse estilo de obra
que tem o livro como suporte.
Com curadoria de Felipe scovino e dos núcleos de artes
Visuais e acervo do itaú Cultural, a mostra usa recursos
imersivos e interativos em
23 trabalhos de 16 artistas,

Ética e felicidade
nesta terça-feira (1), marcelo Tas conversa com o economista e palestrante eduardo Giannetti no Provoca. eles
falam sobre ética e felicidade,
a importância de achar soluções e não somente criticar,
a relação entre renda per capita e felicidade, entre outros
assuntos. Vai ao ar na TV
Cultura, a partir das 22h.
eduardo Giannetti foi vencedor duas vezes do prêmio
Jabuti e, em 2004, conquistou
o prêmio economista do ano,
pela ordem dos economistas
de são Paulo. Quando: terça-feira (1). onde: TV Cultura.
horário: 22h.

Governo abre inscrições para a
5ª Conferência da Igualdade Racial
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social
(Seds), em conjunto com o
Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito (CEDHIRCOP) está com
inscrições abertas para a V
Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial
(Conepir). O evento será realizado em Goiânia, no dia
21 de novembro, das 8h às
17h, em formato híbrido
(presencial e on-line).
Com o objetivo de avaliar
a Política de Igualdade Racial
no Estado e propor diretrizes,
visando a efetivação dos direitos, a conferência tem
como tema o 'Enfrentamento
ao racismo e às outras formas correlatas de discrimi-

Aberto à população, evento discutirá e elaborará propostas para
políticas públicas afirmativas de enfrentamento ao racismo
nação étnico-raciais e de intolerância religiosa; política
de Estado e responsabilidade
de todos nós'. Serão debatidas
formas de conscientização e
prevenção do racismo, acesso
à justiça, denúncias, políticas
públicas afirmativas, liber-

dade religiosa, impacto da
pandemia sobre a população
negra, povos e comunidades
tradicionais, políticas públicas para os povos ciganos e
de terreiro, dentre outros.
O evento contará com a
participação do titular da

Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial,
secretário Paulo Roberto, de
representantes de secretarias municipais com atuação
nas áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, segurança, direitos humanos, habitação e urbanismo, dentre outras ligadas à
promoção da igualdade racial. Também participarão
movimentos sociais e órgãos
como Ministério Público, Defensoria Pública e universidades. O grupo irá dialogar
para a construção de propostas para ações, programas, projetos e políticas públicas, de acordo com os eixos temáticos a serem estabelecidos. Ao final, serão elaboradas as propostas para
aprovação em plenária.

isolada em ‘a Fazenda
2022’, Deolane fatura valor
milionário com vitória de
Lula nas eleições 2022
Confinada em ‘a Fazenda
2022’ e sem fazer ideia da
atual situação do país, Deolane Bezerra estava discutin-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
a lua Crescente em aquário
pede renovações no desenvolvimento de um projeto ou na relação com um grupo de pessoas.
Continue os passos e amadureça
suas ideias. é exatamente dessa
forma que você poderá gerar
um movimento interessante.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
lua Crescente pede atenção
com as cobranças que você vem
passando. Você transita um período delicado, no qual figuras
de autoridades, pais e sogros podem exigir mais de você ou transitam uma fase difícil. Dê atenção
especial às suas decisões.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
a lua Crescente em aquário
pede atenção com documentos
e conhecimentos. é preciso avaliar
os passos levando em consideração a ética e tudo o que está
ao seu alcance. é uma fase na
qual você se sentirá mais exigido
no seu trabalho e nos estudos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
a lua Crescente fala da necessidade de amadurecer uma
ideia e de assumir posicionamentos em relação a um investimento. o foco fica em dívidas, heranças, partilhas, pensão, aposentadoria e qualquer movimento
de bens compartilhados.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a lua Crescente em aquário
deixa em destaque a relação com
uma pessoa. essa troca pode estar exigindo mais de você. a pessoa tocada terá que amadurecer
uma decisão, o que pode deixar
os sentimentos e desejos mais
expostos nesta semana.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
a lua Crescente em aquário
está trazendo mudanças e novas
possibilidades para o seu trabalho. Caso você não trabalhe, é
preciso avaliar a sua rotina e os
seus hábitos, porque o céu indica
que mudanças e renovações são
inevitáveis e necessárias.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a lua Crescente em aquário
traz a necessidade de cortar relação com pessoas que não torcem para o seu crescimento.
isso também inclui namoro e
romances que não evoluíram.
Tome as decisões levando em
consideração o seu bem-estar.

8

CELEBRIDADES
Mulher de erasmo Carlos
fica furiosa após boato de
morte do cantor
Fernanda Passos, esposa
de erasmo Carlos, ficou indignada com boatos que
surgiram na internet de que
o músico teria morrido neste
domingo (30). a pedagoga
usou as redes sociais para
informar o estado de saúde
do músico e desabafar sobre
os boatos, desmentidos pela
assessoria do artista. em
uma sequência de stories
no instagram, Fernanda disse: "erasmo está bem!". a
esposa do músico explicou
sobre pessoas cruéis que inventaram o boato. "nesses
últimos anos, o que conheci
de gente mal intencionada,
cruel e irresponsável não
está escrito. Tudo que havia
para ser dito foi pela assessoria de imprensa e boletim
médico. Ficar procurando a
família em busca de notícias
ruins é tenebroso, até porque não há nada além do
que já foi informado. esse
tipo de nota sem apuração
é desprezível", disse. (lara
nascimento, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
como Julio Plaza e augusto
de Campos, rosângela rennó, Brígida Baltar, Waltercio
Caldas, aline motta, nuno
ramos, marilá Dardot e artur
Barrio – este, autor de ‘Caderno livro e uma extensão
no tempo’, que deram início
a esta coleção, em 1999.
onde: livrosdeartista.itaucultural.org.br.

aventura e é acompanhada
por monitores, que repassam algumas dicas para os
aventureiros de primeira viagem. os usuários utilizam
equipamentos de proteção
individual e devem seguir os
protocolos de segurança estabelecidos no regulamento
disponível no local. Quando:
terça-feira (1º). onde: av.
Dep. Jamel Cecílio, nº 3300,
setor Jardim Goiás – Goiânia.
horário: 10h às 22h.

n

Relação de Sheila Mello com tenista
Feijão chega ao fim e artista faz
desabafo após término
Sheila Mello entrou para
o time das solteiras e está
na pista! A exdançarina do
É o Tchan contou que o namoro com o
tenista João
Souza, o Feijão, chegou ao fim. No
Instagram, a atriz atribuiu
o seu sumiço na rede social nos últimos dias ao
término da relação."Fiquei quietinha esses dias
cuidando de mim, do meu
coração. Meu namoro acabou. Todo relacionamento
carrega um aprendizado,
e assim será. Ficarei com
do sua punição com Pelé na
manhã deste domingo (30)
enquanto o País se preparava
para votar para eleger o presidente. Com a vitória de lula
e a derrota de Bolsonaro,
Deolane faturou um valor
quase parecido com o prêmio
do vencedor do reality show
da record. Com a derrota
de Bolsonaro, Deolane venceu uma aposta no valor de
r$ 1 milhão. solange Bezer-

o bom da experiência",
disse nos Stories do Instagram. O relacionamento
de Sheila e João começou
em janeiro de 2020. A artista foi casada por oito
anos com Fernando Scherer, o Xuxa. Eles se separaram em 2018 e são pais
de Brenda, de 9 anos. (Patrícia Dias, Purepeople)
ra, mãe da advogada, já está
cobrando a dívida da filha.
"alô, meu apostador. a mamãe tá na ‘Fazenda’, mas a
outra mamãe sol tá aqui pra
cobrar a dívida, hein! Foi
apostado um milhão de reais
com a doutora Deo, você
não esqueceu não, né? se
não vou lhe marcar aqui no
meu instagram, hein!", disse
solange.(lara nascimento,
Purepeople)

Michelle se pronuncia sobre unfollow de Jair Bolsonaro e bastidores da polêmica vazam
michelle Bolsonaro quebrou o silêncio e se manifestou sobre a troca de unfollow
com o marido, Jair Bolsonaro,
após a derrota nas eleições
presidenciais deste domingo
(30). a primeira-dama afastou
a possibilidade de separação."Conforme o Jair explicou
em várias lives, quem administra essa rede não é ele.
eu e meu esposo seguimos
firmes, unidos, crendo em
Deus e crendo no melhor
para o Brasil. estaremos sempre juntos, nos amando, 'na
alegria e na tristeza...'. Que
Deus abençoe a nossa amada nação", escreveu michelle.
mesmo com os esclarecimentos, michelle e Jair ainda não
voltaram a se seguir no instagram. Primeira-dama também não explicou o motivo
que a fez retribuir o unfollow
no perfil do marido. segundo
o colunista Guilherme amado, do metrópoles, foi Carlos
Bolsonaro, com quem michelle não nutre uma boa
relação, quem deu unfollow
na madrasta através do perfil
do pai. ainda de acordo com
a publicação, a primeiradama reclamou com o marido, mas Jair "lavou as mãos",
o que levou a esposa a fazer
a mesma coisa. (matheus
Queiroz, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a lua Crescente em aquário
está trazendo uma definição em
família ou envolvendo um imóvel.
Você está em uma fase de tomada de decisões importantíssimas
para o seu desenvolvimento em
família. avalie as possibilidades.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
a lua Crescente em aquário
fala da necessidade de observar
a relação com algumas pessoas
e também de se expressar com
o objetivo de resolver questões.
amplie o seu campo de visão e
mude a sua forma de interagir
com algumas pessoas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a lua Crescente fala de responsabilidades financeiras e traz
para você uma avaliação mais
realista a respeito das possibilidades. uma nova ideia de projeto
podem trazer questionamentos.
Tudo caminhará bem, você está
no caminho certo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje é um dia importante,
porque a lua Crescente afeta o
seu signo e o deixa em destaque.
Você passou por muitas situações e a vida o desafia a fazer o
que tem que ser feito. o amadurecimento é um fato e a vida
o ajuda a progredir e crescer.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
a lua Crescente traz a necessidade de tomar uma decisão
em silêncio. Tudo bem realizar
tudo com cautela e preservação,
porém isso não elimina o fato
de que muitas situações estão
acontecendo e que chegou o
momento de agir.

16
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Um novo ciclo

Cantora e compositora Isabella
Taviani lança seu novo single:
‘Repito’. Autoral, a música chega
às plataformas após dois anos
sem lançamentos da cantora
Elysia Cardoso
Uma artista em constante
transformação, Isabella Taviani não se define em poucas
palavras. Prestes a completar
20 anos de carreira fonográfica, marca que atingirá em
2023, a cantora e compositora
de 53 anos, recém-mãe de gêmeos, passou por um período
de reflexão e reconstrução
nos dois anos de pandemia.
Madura, experiente e com
ainda mais vontade de produzir coisas novas, Isabella
lança o single: ‘Repito’, que
chega às plataformas digitais
no dia 21 de outubro.
“Para além da pandemia,
senti que era o momento em
que precisava me abrir para
novas possibilidades artísticas. Acho que mudanças são
muito importantes para um
artista. É preciso se arriscar
e se desafiar a todo instante.
Eu sinto isso em ciclos na minha trajetória. E este é um
novo ciclo chegando”, comenta a cantora.
O momento chega com o
lançamento de uma canção
de amor inédita, de atmosfera
leve e que abraça um novo
caminho musical para Isabella. “Uma canção de amor envolvida numa sonoridade re-

trô que retrata uma modernidade. Apesar de uma letra
que fala sobre uma união impossível de acontecer, toda a
ambiência do arranjo nos traz
leveza e um sorriso nos lábios”, afirma.
Autoral, a música chega
como um presente aos fãs, ávidos por novos lançamentos da
artista desde janeiro de 2020,
quando lançou seu último álbum, ‘A máquina do tempo’,
poucos meses antes do lockdown causado pela pandemia
da Covid-19. Com a paralisação,
a estreia da turnê precisou ser
adiada por dois anos.
‘Repito’ inaugura uma nova
fase na carreira de Isabella
Taviani, artista que desde 2012
grava e produz seus álbuns e
singles de forma independente
e é responsável por sucessos
como ‘A canção que faltava’
(trilha sonora da novela ‘Flor
Do Caribe’), ‘Presente-Passado’
(trilha sonora da novela ‘Viver
a Vida’), ‘Digitais’, ‘Diga sim
pra mim’, entre outras. O single é o primeiro de uma série
de lançamentos que a cantora
fará até 2023, enquanto prepara a turnê especial de celebração destes 20 anos de carreira fonográfica.
Com referências internacionais como o duo Carpen-

Jonatas Casaba

‘Repito’ abraça um novo caminho musical para a artista, que celebrará 20 anos de carreira fonográfica em 2023
ters, Carly Simon, James Taylor e Barbra Streisand, e nacionais como Simone, Bethânia, Adriana Calcanhoto e Elis
Regina, a cantora carioca, filha de mãe pianista e neta
de avô cantor de ópera, sempre soube que queria ser artista. A estreia não veio tão

cedo - em 2003, com o álbum
homônimo ‘Isabella Taviani’,
lançado pela Green Songs mas com ela uma convicção
de estar na direção certa.
Apaixonada pela vida, pelos
filhos gêmeos fruto da união
com sua companheira Myllena,
por esporte (mais especifica-

mente pelo clube de futebol
Botafogo), Isabella revela que
“o amor em todas as suas facetas” é sua grande inspiração.
Letrista visceral e muitas vezes
confessional, a artista está sempre explorando novos caminhos e possibilidades, como faz
agora. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReia
Adão Negro (Black adam, 2022,
eua). Duração: Black adam. Direção: Jaume Collet-serra. elenco: Dwayne Johnson, aldis hodge, Pierce Brosnan. Gênero:
ação, fantasia, aventura. nascido no egito antigo, alter ego
de Teth-adam e filho do faraó
ramsés ii, adão negro foi consumido por poderes mágicos
e transformado em um feiticeiro. Grande inimigo de shazam! nas hQs, apesar dele acreditar em seu potencial e, inclusive, oferecê-lo como um guerreiro do bem, adão negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. o anti-herói
em busca de redenção ou um
herói que se tornou vilão? Cinemark Flamboyant: 13h20,
13h45, 14h10, 14h40, 15h10,
16h10, 16h35, 16h30, 17h,
17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h20,
19h25, 19h50, 20h20, 20h50,
21h20, 21h50, 22h15. Cinemark
Passeio das Águas: 13h20,
13h50, 14h20, 15h30, 16h10,
16h40, 17h10, 17h40, 18h20,
19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h10,
21h50, 22h20. Kinoplex Goiânia:
13h30, 13h45, 15h10, 15h35,
16h05, 16h20, 17h10, 17h45,
18h10, 18h40, 18h55, 20h,
20h20, 20h45, 21h15, 21h30.
Cineflix aparecida: 14h15,
15h30, 16h50, 19h, 19h10,
19h25, 21h30, 21h45, 22h. Cineflix Buriti: 14h40, 15h15,
16h30, 17h10, 17h45, 19h,
19h40, 20h15, 21h, 21h30.
eM CaRTaZ
A Mulher Rei (The Woman
King, 2022, eua). Duração: 2h
15min. Direção: Gina PrinceBythewood. elenco: Viola Davis, Thuso mbedu, lashana
lynch. Gênero: histórico, drama, ação. a mulher rei acompanha nanisca que foi uma
comandante do exército do
reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África

‘Adão Negro’ é o filme
solo do anti-herói,
baseado no personagem
em quadrinhos Black
Adam, da DC Comics

nos séculos XVii e XiX. Durante
o período, o grupo militar era
composto apenas por mulheres que, juntas, combateram
os colonizadores franceses,
tribos rivais e todos aqueles
que tentaram escravizar seu
povo e destruir suas terras.
Cinemark Flamboyant: 14h10,
15h50, 21h35. Cinemark Passeio das Águas: 13h40, 15h50,
21h30. Kinoplex Goiânia: 21h.
Cineflix Buriti: 16h20, 19h10.
Halloween Ends (halloween
ends, 2022, eua). Duração: 1h
51min. Direção: David Gordon
Green. elenco: Jamie lee Curtis,
andi matichak, Will Patton. Gênero: Terror. Quatro anos após
os eventos de ‘halloween Kills:
o Terror Continua’ (2021), laurie agora vive com sua neta allyson e está terminando seu livro de memórias. michael
myers nunca mais foi visto. Depois de permitir que a sombra
de michael pairasse ao longo
de sua existência por décadas,
ela finalmente decidiu se libertar do medo e da raiva e se
voltar para a vida. mas quando
um jovem, Corey Cunningham,
é acusado de ter assassinado
um menino de quem cuidava,
uma onda de terror e violência
pairam sobre a cidade, forçando laurie a se juntar com outras pessoas para combater o
mal. Cinemark Flamboyant:
13h10, 15h50, 18h50. Cinemark
Passeio das Águas: 13h15,
18h50. Kinoplex Goiânia: 13h15.

Cineflix aparecida: 17h, 21h50.
Cineflix Buriti: 17h, 19h20.
Purgatório (Czysciec, 2022, Polônia). Duração: 1h 30min. Direção: michał Kondrat. elenco:
małgorzata Kożuchowska, Philippe Tłokiński, ida nowakowska. Gênero: Documentário. Desde o início dos tempos, as pessoas se perguntam o que as
espera após a morte. embora
ninguém tenha conseguido
desvendar este mistério, muitas
pessoas, ao longo dos tempos,
puderam ver além – como Fulla
horak, santa Faustina Kowalska
ou são Padre Pio – místicos.
Com depoimentos de alguns
dos mais reconhecidos teólogos e cientistas da área, ‘Purgatório’ é uma corajosa e impactante produção que nos faz
refletir profundamente, através
da fé e ciência, sobre o estado
da consciência humana quando
o corpo morre. Cinemark Flamboyant: 18h50, 19h40.
As Aventuras de Tadeo 3 (Tadeo Jones 3: la Tabla esmeralda, 2022, espanha). Duração:
1h 25min. Direção: enrique
Gato. elenco: Óscar Barberán,
luis Posada, michelle Jenner,
anuska alborg. Gênero: animação. neste novo capítulo,
Tadeo mostra que seu maior
sonho é ser aceito por seus
colegas arqueólogos, mas seu
comportamento naturalmente
desastrado o atrapalha quando,
acidentalmente, ele destrói um

sarcófago raro e, como consequência, lança um feitiço que
coloca em risco a vida de seus
amigos. Cinemark Flamboyant:
14h, 16h20, 16h55, 17h10. Cinemark Passeio das Águas:
13h10, 15h20. Kinoplex Goiânia:
14h. Cineflix aparecida: 14h50.
Cineflix Buriti: 16h45.
Caça Implacável (last seen
alive, 2022, eua). Duração: 1h
36min. Direção: Brian Goodman. elenco: Gerard Butler,
Jaimie alexander, russell
hornsby. Gênero: suspense,
ação. Will e lisa spann, estão
dirigindo para a casa dos pais
de lisa, pois ela pediu um tempo separados. antes de chegar
à casa, eles param para abastecer e lisa é parada por um
homem desconhecido. Will não
consegue encontrá-la e começa a entrar em pânico. ele liga
para o departamento de polícia
local, mas sai a sua procura
sozinho. Kinoplex Goiânia: 13h.
Cineflix aparecida: 16h50. Cineflix Buriti: 21h50.
Sorria (smile, 2022, eua). Duração: 1h 55min. Direção: Parker
Finn. elenco: sosie Bacon, Jessie
T. usher, Kyle Gallner. Gênero:
Terror, suspense. Tudo na vida
da Dra. rose Cotter muda, após
uma paciente morrer de forma
brutal em sua frente. a partir
daí, ela começa a experimentar
ocorrências assustadoras que
ela não consegue explicar, mas
que de alguma forma, se rela-

cionam com a morte que ela
presenciou. Para entender o
fenômeno a Dra. irá atrás de
respostas, mesmo que o mal
também já esteja perseguindo-a. Cinemark Flamboyant:
14h15, 14h30, 19h15, 22h05.
Cinemark Passeio das Águas:
19h15, 21h55. Kinoplex Goiânia:
16h, 18h25. Cineflix aparecida:
14h35, 19h20. Cineflix Buriti:
18h40, 21h40.
Órfã 2: A Origem (orphan:
First Kill, 2022, eua). Duração:
1h 39min. Direção: William
Brent Bell. elenco: isabelle
Fuhrman, Julia stiles, rossif
sutherland. Gênero: Terror, suspense. leena Klammer/esther
albright está de volta para nos
mostrar sua mente perversa e
instável. nesta prequela ao filme original de 2009, depois
de orquestrar uma brilhante
fuga de uma clínica psiquiátrica
da estônia, esther viaja para
os estados unidos se passando
pela filha desaparecida de uma
família rica que procura uma
menina por quatro anos. após
ser acolhida pela nova família,
luxo e uma psicóloga, ‘esther’
começa a mostrar suas reais
intenções com o pai e a mãe
‘biológicos’. Cinemark Passeio
das Águas: 16h50.
Amsterdam (amsterdam,
2022, eua). Duração: 2h 15min.
Direção: David o. russell. elenco: Christian Bale, margot robbie, John David Washington.
Gênero: suspense, drama, policial. ambientado na década
de 1930 o filme conta a história
de uma grande amizade e um
assassinato que pode ameaçar
a vida dos protagonistas e abalar toda uma sociedade. a trama policial segue três amigos
íntimos: dois soldados e uma
enfermeira, que fizeram um
pacto no passado, de sempre
se protegerem enquanto trio,
não importa o que aconteça.
Kinoplex Goiânia: 14h20.
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Negócios
Indústria
brasileira é
considerada
uma das mais
competitivas
do mundo em
sustentabilidade
e emissões
de gases do
efeito estufa

Indústria apresentará soluções
para crise climática durante COP27
CNI participará de
Conferência da ONU
no Egito para mostrar como setor tem
contribuído para
que Brasil avance
rumo a economia
de baixo carbono
Maria Gabriela Pimenta
A economia sustentável
busca reduzir as emissões dos
gases do efeito estufa (GEE) e
ampliar a produção e consumo de energias limpas para
atingir ganhos de eficiência
energética e produtiva. É essencial para alavancar o desenvolvimento sustentável do
País e tornar as empresas
mais competitivas no mercado
nacional e internacional.
O setor industrial brasileiro tem atuado com grande
protagonismo para acelerar
a implementação de estratégias, programas e tecnologias
que contribuem para que o
Brasil avance nas metas estabelecidas no Acordo de Paris. A indústria brasileira é
considerada uma das mais
competitivas do mundo quando se fala em sustentabilidade
e emissões de GEE.

Estratégia de baixo
carbono é baseada
em quatro pilares

A estratégia da indústria
rumo a economia de baixo
carbono é baseada em quatro
pilares estabelecidos pela CNI:
transição energética, mercado
de carbono, economia circular
e conservação florestal.
No Brasil, a transição energética já se encontra em posição de vanguarda, com elevada participação de fontes renováveis de energia na matriz
elétrica (84% da matriz elétrica
brasileira é composta por energias renováveis) e segue em
uma trajetória sustentável, ampliando cada vez mais o uso
de fontes limpas como eólica,
solar e bioenergia, além de
apostar em novas tecnologias,
como o hidrogênio verde.
Quanto ao mercado de carbono, a indústria defende o
mercado regulado, no modelo
capand trade, pois oferece
um ambiente mais flexível
ao investimento, com segurança jurídica e regras mais
claras, garantia de monitoramento e uma adequada go-

vernança. Isso permite que
as empresas possam escolher
qual a melhor estratégia e as
quais medidas que precisam
ser adotadas para reduzir as
emissões de CO2, trazendo
efetividade no objetivo maior,
quando falamos em mudanças climáticas e a necessidade
de reduzir os GEEs.
A respeito da economia
circular, é defendida gestão
estratégica dos recursos
naturais, ampliando
práticas como ecodesign, manutenção,
reúso, remanufatura
e reciclagem ao longo de toda a cadeia
de valor.
Por último, a ampliação das áreas sob
concessão florestal no
País, o fortalecimento
do manejo florestal sustentável e o estímulo aos
negócios voltados à bioeconomia são as diretrizes
do pilar de conservação florestal, que inclui, ainda, uma
ação mais efetiva de combate
ao desmatamento ilegal e às
queimadas, sobretudo na
Amazônia.

Programação da
indústria na COP27

Os dias 15 e 16 serão os
mais movimentados para a
indústria na COP27, com atividades inteiramente dedi-

cadas ao setor.
No dia 15, acontece o Diálogo Empresarial para uma
Economia de Baixo Carbono,
com ambiente propício para
debates, representações empresariais brasileiras e estrangeiras, instituições finan-

ceiras e executivos. Os painéis
irão discutir a respeito de temas como oportunidades de
acesso às fontes de financiamento ao setor privado; oportunidades de negócios, investimentos e desafios para a
transição energética no cenário global; e o Mecanismo
de Ajuste de Carbono na Fronteira e regras de comércio
contra o desmatamento.
No dia 16, acontece o
Brazilian Industry Day,
oportunidade para
aprofundar o debate
acerca dos quatro pilares da estratégia de
baixo carbono da CNI
e apresentação de experiências bem-sucedidas das empresas
brasileiras.

Atuação da
CNI na COP27

Os assuntos que guiarão as principais discussões
na Conferência, segundo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), são as vulnerabilidades, as capacidades e
os limites do mundo e da sociedade para se adaptar às
mudanças climáticas. Ainda,
os países devem definir aspectos centrais para a implementação do Acordo de Paris,
falar sobre os compromissos
que estão sendo trabalhados

por eles e dar previsibilidade
ao financiamento climático.
No estande do Brasil na Conferência, serão apresentadas
experiências bem-sucedidas
de empresas que estão desenvolvendo estratégias de redução e neutralização de emissões de GEE, visando contribuir com os esforços globais
de descarbonização.O espaço
também vai oportunizar discussões sobre questões relevantes para o País nessa temática, como financiamento
de ações climáticas e novas
tecnologias, entre as quais o
hidrogênio verde.

Metas estabelecidas para
o Brasil no Acordo de Paris

Na COP27, os países devem
definir aspectos relativos à
implementação do Acordo de
Paris, tratado que rege as medidas de redução de emissão
de gases estufa, discutir e reavaliar os compromissos firmados e dar previsibilidade
ao financiamento climático.
A agenda brasileira para
cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris são: reduzir em 37% as
emissões de GEE até 2025 e
em 50% até 2030 (tendo
como base o ano de 2005);
atingir a neutralidade climática até 2050; e zerar o desmatamento ilegal até 2028.
(Especial para O Hoje)

